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

- o zmianie ustawy o finansowaniu
wspólnej polityki rolnej z projektem aktu
wykonawczego.
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.
W załączeniu przedstawiam także opinię
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

dotyczącą

zgodności

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Z poważaniem
(-) Beata Szydło

Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
Art. 1. W ustawie z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
(Dz. U. poz. 1130) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 10:
a)

uchyla się ust. 2,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Środki, o których mowa w ust. 1, są przekazywane agencji płatniczej na
wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi albo ministra właściwego do
spraw rynków rolnych, sporządzony na podstawie zapotrzebowania składanego
przez agencję płatniczą.”,

c)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Środki odzyskane od beneficjentów pomocy w ramach wspólnej polityki
rolnej są przekazywane przez agencje płatnicze na rachunek do obsługi wspólnej
polityki rolnej lub pomniejszają zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 3.”;

2)

w art. 11:
a)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Środki w formie dotacji celowej, o której mowa w ust. 3, są przekazywane
jednostce samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, na podstawie
przekazanych właściwemu dysponentowi harmonogramów płatności wynikających
z zawartych umów o przyznaniu pomocy lub zatwierdzonych przez właściwy
podmiot wniosków o przyznanie pomocy.”,

b)

ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:
„7. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, nie
otrzyma refundacji, o której mowa w ust. 5, zwraca środki, o których mowa
w ust. 3:
1)

pkt 1, w wysokości niezrefundowanej ze środków EFFROW, oraz

2)

pkt 2, przeznaczone na:
a)

finansowanie operacji z zakresu pomocy technicznej, w wysokości
niezrefundowanej ze środków EFFROW, oraz
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b)

współfinansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków
EFRROW, w wysokości odpowiadającej proporcjonalnie – w stosunku
do wysokości środków, o których mowa w lit. a i pkt 1 – udziałowi tego
współfinansowania w finansowaniu operacji

– w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie wypłaty środków
z tytułu tej refundacji. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy
zwrot środków następuje z przyczyn leżących po stronie jednostki samorządu
terytorialnego, środki są zwracane wraz z odsetkami liczonymi od dnia przekazania
tych środków.
8. Środki w formie dotacji celowej, o których mowa w ust. 3, mogą zostać
przekazane przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy na podstawie
porozumienia zawartego z właściwym wojewodą, na wniosek jednostki samorządu
terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2.”;
3)

w art. 12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku niedokonania zwrotu, o którym mowa w ust. 1, w terminie
właściwy dysponent, o którym mowa w art. 11 ust. 3, wydaje decyzję określającą kwotę
przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.”;

4)

w art. 17:
a)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie został złożony w terminie lub
nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1, i nie można ustalić tych
informacji na podstawie posiadanych danych, agencja płatnicza, realizująca
płatności z EFRROW, pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, informując
beneficjenta o przyczynach pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia oraz pouczając
go o prawie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.”,

b)

po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:
„5a. W razie uchybienia terminu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1,
agencja płatnicza, realizująca płatności z EFRROW, na prośbę beneficjenta
przywraca termin złożenia tego wniosku, jeżeli beneficjent:
1)

wniósł prośbę o przywrócenie terminu, w terminie 21 dni od dnia ustania
przyczyny uchybienia;

2)

jednocześnie z wniesieniem prośby o przywrócenie terminu złożył ten
wniosek;
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3)

uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
5b. Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 5a, jest

niedopuszczalne.”;
5)

w art. 18 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) na podstawie umowy o przyznaniu pomocy, która oprócz elementów określonych
w art. 36 ust. 1 ustawy PROW 2014–2020 zawiera określenie warunków wypłaty
i zasad rozliczania tych środków;”;

6)

w art. 20:
a)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składa się na formularzu
umieszczonym na stronie internetowej:
1)

agencji płatniczej realizującej płatności z EFRROW – w przypadku działań i
poddziałań wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4,

2)

Agencji Rynku Rolnego – w przypadku działania wymienionego w ust. 1
pkt 3,

3)

samorządu województwa – w przypadku działania wymienionego w ust. 1
pkt 5

– w miejscu, w którym została zawarta umowa o przyznaniu pomocy, w terminie
30 dni od dnia zawarcia tej umowy.”,
b)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4c w brzmieniu:
„4a. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie został złożony
w terminie lub nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1, i nie można
ustalić tych informacji na podstawie posiadanych danych:
1)

agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW – w przypadku działań
i poddziałań wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4,

2)

Agencja Rynku Rolnego – w przypadku działania wymienionego w ust. 1
pkt 3,

3)

samorząd województwa – w przypadku działania wymienionego w ust. 1
pkt 5

– pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, informując beneficjenta o przyczynach
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia oraz pouczając go o prawie do wniesienia
skargi do sądu administracyjnego.
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4b. W razie uchybienia terminu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2
pkt 2:
1)

agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW – w przypadku działań i
poddziałań wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4,

2)

Agencja Rynku Rolnego – w przypadku działania wymienionego w ust. 1
pkt 3,

3)

samorząd województwa – w przypadku działania wymienionego w ust. 1
pkt 5

– na prośbę beneficjenta przywraca termin złożenia tego wniosku, jeżeli beneficjent
wniósł prośbę o przywrócenie terminu, w terminie 21 dni od dnia ustania
przyczyny uchybienia, jednocześnie z wniesieniem prośby o przywrócenie terminu
złożył ten wniosek oraz uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
4c. Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 4b, jest
niedopuszczalne.”,
c)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie spełnia innych
wymogów formalnych niż określone w ust. 4a:
1)

agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW – w przypadku działań i
poddziałań wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4,

2)

Agencja Rynku Rolnego – w przypadku działania wymienionego w ust. 1
pkt 3,

3)

samorząd województwa – w przypadku działania wymienionego w ust. 1
pkt 5

– wzywa beneficjenta do usunięcia braków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia
wezwania, pouczając go o tym, że nieusunięcie tych braków we wskazanym
terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia oraz o prawie do
wniesienia skargi do sądu administracyjnego.”,
d)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2
pkt 2:
1)

agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW – w przypadku działań i
poddziałań wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4,
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2)

Agencja Rynku Rolnego – w przypadku działania wymienionego w ust. 1
pkt 3,

3)

samorząd województwa – w przypadku działania wymienionego w ust. 1
pkt 5

– informuje beneficjenta, w formie pisemnej, o terminie zawarcia umowy
zmieniającej umowę o przyznaniu pomocy albo o przyczynach odmowy udzielenia
zaliczki.”;
7)

użyte w art. 20 ust. 2 i 3, ust. 4 pkt 2 i ust. 7 oraz w art. 21 ust. 4, w różnym przypadku,
wyrazy „umowa o przyznanie pomocy” zastępuje się użytymi w odpowiednim
przypadku wyrazami „umowa o przyznaniu pomocy”.
Art. 2. Środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w części

podlegającej refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
o których przekazanie ubiegała się agencja płatnicza przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 1
niniejszej ustawy, są przekazywane na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem
art. 1 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej wynika
głównie z potrzeby umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego otrzymania
środków na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach poddziałania
wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa
i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przed
zawarciem

umowy

o

przyznaniu

pomocy

oraz

wprowadzeniem

możliwości

przywrócenia terminu na: złożenie wniosku o zaliczkę w działaniach inwestycyjnych
oraz wniosku o wyprzedzające finansowanie pomocy w działaniu tworzenie grup
producentów i organizacji producentów, w ramach PROW 2014–2020.
Zmiany zaproponowane w art. 10 ust. 2, 3 i 5 mają na celu ujednolicenie zasad
dotyczących przekazywania środków agencji płatniczej na finansowanie wspólnej
polityki rolnej w części podlegającej refundacji ze środków Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW). W obecnie obowiązującej ustawie jedynie środki
w części dotyczącej EFRROW są przekazywane agencji płatniczej na wniosek ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi, sporządzanego na podstawie zapotrzebowania
agencji płatniczej. W proponowanej zmianie analogiczna zasada będzie dotyczyła
środków w części dotyczącej EFRG. Mając na uwadze zaproponowane zmiany,
konieczne będzie wydanie nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
środków na realizację wspólnej polityki rolnej, o którym mowa w art. 10 ust. 6
zmienianej ustawy. W związku z powyższym zaproponowano odpowiednio dłuższy czas
wejścia w życie przepisów art. 1 pkt 1 projektowanej ustawy, tj. proponuje się, aby
przepisy te weszły w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.
Zmiany zaproponowane w art. 11 ust. 4 zmienianej ustawy polegają na usunięciu
z przepisu decyzji o przyznaniu pomocy, ponieważ zarówno pomoc techniczna, jak
i pomoc w ramach poddziałania wsparcie na inwestycje związane z rozwojem,
modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa jest przyznawana w drodze umowy
o przyznaniu pomocy.
W proponowanej zmianie w art. 11 ust. 7 zmienianej ustawy uporządkowano
zasady dotyczące obowiązku zwrotu części niezrefundowanej z EFRROW. W obecnie
obowiązującym przepisie jedynie środki niezrefundowane przez agencję płatniczą
z przyczyn leżących po stronie jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące

poddziałania

wsparcie

na

inwestycje

związane

z

rozwojem,

modernizacją

i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, podlegają zwrotowi, wraz z odsetkami liczonymi
jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków, w terminie 60 dni od dnia
otrzymania informacji o odmowie wypłaty środków z tytułu tej pomocy. Nie jest to
merytorycznie uzasadnione, ponieważ zarówno środki na finansowanie poddziałania
wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa
i leśnictwa, jak i pomocy technicznej pochodzą z budżetu państwa. Zaproponowana
zmiana ma na celu wyjaśnienie wątpliwości co do obowiązku zwrotu niezrefundowanych
środków z pomocy technicznej na dochody budżetu państwa.
W zaproponowanej zmianie w art. 11 ust. 8 zmienianej ustawy wprowadzono
możliwość otrzymania przez jednostki samorządu terytorialnego środków na
wyprzedzające finansowanie kosztów realizacji operacji w ramach poddziałania wsparcie
na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa
i leśnictwa objętego PROW 2014–2020 przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy.
W ramach tego działania jednostki samorządu terytorialnego realizują operacje w ramach
operacji typu scalanie gruntów. Środki te są niezbędne do sfinansowania prac
przygotowawczych, w tym do sfinansowania kosztów przygotowania dokumentacji
technicznej, niezbędnych do przygotowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach
PROW 2014–2020 przez starostów. W obecnie obowiązującym przepisie otrzymanie
środków

na

wyprzedzające

finansowanie

możliwe

jest

tylko

na

podstawie

harmonogramów płatności wynikających z zawartych umów o przyznaniu pomocy.
Tymczasem część wydatków musi zostać poniesiona jeszcze przed zawarciem umowy
o przyznaniu pomocy. Mając na uwadze, że zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 700,
z późn.

zm.)

postępowanie

scaleniowe

oraz

zagospodarowanie

poscaleniowe

przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej, brak
środków na prace przygotowawcze uniemożliwi w praktyce realizację tego poddziałania
PROW 2014–2020, a środki finansowe przeznaczone na ten cel w tym programie nie
zostaną wykorzystane.
W projektowanej zmianie art. 12 zmienianej ustawy w dodanym ust. 3
jednoznacznie wskazano, że w przypadku niedokonania zwrotu, o którym mowa
w art. 12 ust. 1 zmienianej ustawy, w terminie, właściwy dysponent, o którym mowa
w art. 11 ust. 3 zmienianej ustawy, wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do
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zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki. Projektowany przepis jest analogiczny do
art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn zm.).
W projektowanej zmianie art. 18 zmienianej ustawy doprecyzowano, że w umowie
o przyznaniu pomocy zawieranej z beneficjentem określone zostaną również warunki
wypłaty i zasady rozliczania środków przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie
kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach działania
wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.
W projektowanej zmianie art. 17 zmienianej ustawy proponuje się wprowadzenie
możliwości przywrócenia terminu na złożenie wniosku o wyprzedzające finansowanie
pomocy w ramach działania tworzenie grup producentów i organizacji producentów.
W obecnie obowiązującym przepisie beneficjent może złożyć taki wniosek w terminie
30 dni od dnia, w którym decyzja administracyjna, na której podstawie pomoc została
przyznana, stała się ostateczna. W projektowanej zmianie możliwe będzie przywrócenie
tego terminu, na prośbę beneficjenta, w terminie 21 dni od dnia ustania przyczyny
uchybienia terminu, np. spowodowanego pobytem beneficjenta w szpitalu. Nie będzie
możliwe przywrócenie terminu do złożenia prośby beneficjenta o przywrócenie terminu
na złożenie wniosku o wyprzedzające finansowanie pomocy. Ponadto, w przypadku gdy
wniosek beneficjenta o wyprzedzające finansowanie pomocy nie będzie zawierał takich
informacji, jak: nazwa, siedziba grupy lub organizacji producentów, i nie będzie
możności ustalenia tych informacji na podstawie posiadanych danych, agencja płatnicza,
realizująca płatności z EFRROW, pozostawi wniosek bez rozpatrzenia, informując
beneficjenta o przyczynach pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia oraz pouczając go
o prawie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
W projektowanej zmianie art. 20 ust. 3 zmienianej ustawy doprecyzowano, na
stronie internetowej której instytucji, tj.:
1)

agencji płatniczej realizującej płatności z EFRROW – w przypadku działań
i poddziałań wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 zmienianej ustawy,

2)

Agencji Rynku Rolnego – w przypadku działania wymienionego w ust. 1 pkt 3
zmienianej ustawy,

3)

samorządu województwa – w przypadku działania wymienionego w ust. 1
pkt 5 zmienianej ustawy
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– dostępny będzie wniosek o wypłatę zaliczki oraz do której instytucji należy taki
wniosek złożyć.
W dodawanych w art. 20 zmienianej ustawy ust. 4a–4c proponuje się
wprowadzenie możliwości przywrócenia terminu na złożenie wniosku o wypłatę zaliczki
po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy oraz uporządkowanie sposobu postępowania
z wnioskami złożonymi po terminie. W obecnie obowiązującym przepisie beneficjent
może złożyć wniosek o wypłatę zaliczki wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy albo
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy. Obecnie
obowiązujące przepisy nie przewidują przywrócenia tego terminu. W projektowanej
zmianie, w przypadku złożenia wniosku o wypłatę zaliczki po upływie 30 dni od
zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, agencja płatnicza realizująca płatności
z EFRROW albo Agencja Rynku Rolnego, albo samorząd województwa – w zależności
od działania – pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, informując beneficjenta
o przyczynach pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia oraz pouczając go o prawie do
wniesienia

skargi

do

sądu

administracyjnego.

Jednocześnie

możliwe

będzie

przywrócenie tego terminu, na prośbę beneficjenta, w terminie 21 dni od dnia ustania
przyczyny uchybienia terminu, np. spowodowanego pobytem beneficjenta w szpitalu.
Nie będzie możliwe przywrócenie terminu do złożenia prośby beneficjenta
o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o wypłatę zaliczki. Ponadto, w przypadku
gdy wniosek beneficjenta nie będzie zawierał takich informacji, jak: imię, nazwisko,
miejsce zamieszkania, adres albo nazwa, siedziba, adres beneficjenta, i nie będzie
możności ustalenia tych informacji na podstawie posiadanych danych, agencja płatnicza
realizująca płatności z EFRROW albo Agencja Rynku Rolnego, albo samorząd
województwa – w zależności od działania – pozostawi wniosek bez rozpatrzenia,
informując beneficjenta o przyczynach pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia oraz
pouczając go o prawie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
W projektowanej zmianie art. 20 ust. 7 zmienianej ustawy doprecyzowano, która
instytucja (w zależności od działania) jest właściwa do poinformowania beneficjenta
o terminie zawarcia umowy zmieniającej umowę o przyznaniu pomocy albo
o przyczynach odmowy udzielenia zaliczki.
Zmiana zawarta w art. 1 pkt 7 projektowanej ustawy ma charakter techniczny i jest
konsekwencją zrezygnowania w art. 18 ust. 2 pkt 3 zmienianej ustawy ze stosowania
skrótu dotyczącego wyrażenia „umowy o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 34
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ust. 1 ustawy PROW 2014–2020”, oraz ma na celu ujednolicenie terminologii używanej
w zmienianej ustawie z terminologią stosowaną w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349, z późn. zm.).
W celu umożliwienia przekazania agencji płatniczej środków na finansowanie
płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w części podlegającej refundacji ze środków
Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji na podstawie złożonego przez nią
zapotrzebowania przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 1 projektowanej ustawy
proponuje się przepis przejściowy, zgodnie z którym przekazanie tych środków nastąpi
na dotychczasowych zasadach. Pozostałe zmiany zawarte w projektowanej ustawie nie
wymagają wprowadzenia regulacji przejściowych. W odniesieniu do tych zmian będą
miały zastosowanie nowe przepisy, w tym zasady zwrotu płatności, które będą
wypłacane z PROW 2014–2020.
Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1 projektowanej ustawy, który wchodzi w życie po
upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.
Projektowana ustawa została ujęta w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów
na okres styczeń – czerwiec 2016 r. (UC50).
Projektowana ustawa nie zawiera norm technicznych 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), dlatego nie podlega notyfikacji.
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Nazwa projektu
Projekt ustawy o zmianie ustawy finansowaniu wspólnej polityki rolnej
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Jacek Bogucki
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Aleksandra Szelągowska, Dyrektor Departamentu Finansów, tel.
+48 22 623 20 21, e-mail: aleksandra.szelagowska@minrol.gov.pl

Data sporządzenia
22.03.2016 r.
Źródło
Prawo UE
Nr w wykazie prac UC50

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego otrzymania środków na wyprzedzające finansowanie operacji
realizowanych w ramach poddziałania wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem
rolnictwa i leśnictwa objętego PROW 2014–2020 oraz możliwość przywrócenia terminu na złożenie wniosku o zaliczkę
i wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach PROW 2014–2020.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W celu umożliwienia rozpoczęcia realizacji operacji bez konieczności oczekiwania na zwrot środków proponuje się
mechanizm wyprzedzającego finansowania dla jednostek samorządu terytorialnego dla poddziałania wsparcie na
inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa oraz wprowadzenie możliwości
przywrócenia terminu na złożenie wniosku o zaliczkę i wyprzedzające finansowanie pomocy w działaniu tworzenie grup
producentów i organizacji producentów, w ramach PROW 2014–2020.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Opracowywanie wewnętrznych rozwiązań dotyczących wyprzedzającego finansowania oraz zaliczek operacji z budżetu
krajowego trwają równolegle w poszczególnych państwach członkowskich UE. Na tym etapie brak jest informacji
o rozwiązaniach przyjętych w innych państwach członkowskich.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Beneficjenci PROW 2014–
2020, w szczególności:

Wielkość
W zależności od
dalszych
szczegółowych
rozwiązań.

Źródło danych
PROW 2014–2020

– beneficjenci działań:
inwestycje w środki trwałe
w zakresie poddziałań:
wsparcie inwestycji
w gospodarstwach rolnych
i wsparcie inwestycji
w przetwarzanie
produktów rolnych, obrót
nimi lub ich rozwój,
przywracanie potencjału
produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku
klęsk żywiołowych
i katastrof oraz
wprowadzanie
odpowiednich środków
zapobiegawczych, rozwój
gospodarstw i działalności
gospodarczej w zakresie
poddziałania wsparcie
inwestycji w tworzenie
i rozwój działalności
pozarolniczej, współpraca,
rozwój gospodarstw
i działalności gospodarczej

Wszyscy, którzy nie
dotrzymają terminu
na złożenie wniosku
o wypłatę zaliczki po
zawarciu umowy
o przyznanie
pomocy.

PROW 2014–2020

Oddziaływanie
Wpływ na finansowanie
operacji realizowanych
przez beneficjentów
niektórych działań PROW
2014–2020.
Zaliczki w wysokości 50%
pomocy publicznej
przeznaczonej na daną
inwestycję.

w zakresie poddziałania
wsparcie inwestycji
w tworzenie i rozwój
działalności pozarolniczej,
wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER,
– jednostki samorządu
terytorialnego realizujące
operacje w ramach
poddziałania wsparcie na
inwestycje związane z
rozwojem, modernizacją
i dostosowaniem rolnictwa
i leśnictwa,

Wszystkie, które
PROW 2014–2020
Wyprzedzające
zawnioskują
finansowanie z budżetu
o zawarcie
państwa do 100% kosztów
porozumienia
kwalifikowalnych operacji.
z wojewodą na
przekazanie środków
budżetu państwa na
wyprzedzające
finansowanie
operacji przed
złożeniem wniosku
o przyznanie pomocy
na tzw. prace
przygotowawcze
w zakresie scalania
gruntów.
– beneficjenci działania
Wszyscy, którzy nie PROW 2014–2020
Wyprzedzające
tworzenie grup
dotrzymają terminu
finansowanie pomocy
producentów i organizacji
na złożenie wniosku
z budżetu państwa
producentów.
o wyprzedzające
do wysokości 36,37%
finansowanie
kwoty pomocy.
pomocy po decyzji
administracyjnej, na
podstawie której
pomoc została
przyznana.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt ustawy został przesłany do uzgodnień z członkami Rady Ministrów i konsultacji publicznych, w szczególności 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 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, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „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, Rady Działalności Pożytku
Publicznego.
Ponadto projekt ustawy został przekazany do zaopiniowania do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Wyżej wymienione podmioty oraz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uwag do projektu ustawy nie
zgłosiły.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2014 r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9

Dochody ogółem
budżet środków
europejskich

2

10

Łącznie
(0–10)

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
Projekt ustawy nie ma wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

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
4
5
6
7
8
9 10 Łącznie
(0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich przedsiębiorstw
(w mln zł,
rodzina, obywatele oraz
ceny stałe
gospodarstwa domowe
z …… r.)
(dodaj/usuń)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
Skala oddziaływania PROW 2014–2020 na konkurencyjność sektora rolnego
gospodarstwa domowe
jest silnie związana z kwotą wsparcia przeznaczonego na realizację
instrumentów wsparcia bezpośrednio wpływających na tę konkurencyjność.
(dodaj/usuń)
Niemierzalne
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
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
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
nie dotyczy
tabeli zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanej ustawy będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy, przez m.in. zapewnienie
dodatkowego dochodu beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w szczególności zaś producentom rolnym
oraz mieszkańcom wsi.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
inne:
Wejście w życie projektowanej ustawy będzie miało pozytywny wpływ na sytuację i rozwój
regionalny. Dzięki możliwości wcześniejszego skorzystania ze środków unijnych i krajowych,
Omówienie wpływu
przeznaczonych na PROW 2014–2020, możliwe będzie rozpoczęcie realizacji operacji, bez
konieczności oczekiwania na refundację poniesionych wydatków z agencji płatniczej.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Pełne wykonanie przepisów projektowanego aktu prawnego nastąpi w 2023 r., po zakończeniu realizacji Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Zgodnie z 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
(EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487),
instytucja zarządzająca oraz komitet monitorujący monitorują jakość realizacji programu poprzez wskaźniki finansowe
oraz wskaźniki produktów i celów.
Wskaźniki monitorowania zostaną zdefiniowane dla PROW 2014–2020 w systemie monitorowania i ewaluacji
określonym na poziomie unijnym, przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych działań realizowanych w ramach
Programu.
Zgodnie z art. 69 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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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Raport z konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej
polityki rolnej

1. Omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania:
Projekt ustawy został przesłany do uzgodnień z członkami Rady Ministrów i konsultacji
publicznych, w szczególności 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 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, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „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, Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
Ponadto projekt ustawy został przekazany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu
i Samorządu Terytorialnego.
Powyższe podmioty nie zgłosiły uwag do projektu ustawy.
2. Przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo
uzgodnienia projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej,
w tym Europejskim Bankiem Centralnym:
Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej wyrażona przez Ministra Spraw
Zagranicznych: Pismo z dnia 15.03.2016 r., znak: DPUE.920.115.2016/7/BP).
3. Wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem
w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
wraz ze wskazaniem kolejności dokonania zgłoszeń albo informację o ich braku:
Projekt ustawy został umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronie internetowej Rządowego Centrum
Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny w celu zgłaszania w trakcie trwania prac
legislacyjnych zainteresowania pracami nad projektem w trybie przepisów ustawy z dnia
7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169,
poz. 1414, z późn. zm.).
Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem przedmiotowej ustawy
w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

TABELA ZBIEŻNOŚCI
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

TYTUŁ PROJEKTU:
TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/
WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH1):

1) rozporządzenie 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),
2) rozporządzenie 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),
3) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające 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 uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320),
4) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające 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. Urz. UE L
255 z 28.8.2014, str. 18),
5) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady
dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do
agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów
dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz. Urz. UE L 255 z 28.8.2014, str. 59).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 2)
Jedn. red.

Treść przepisu UE

3)

Koniecz
-ność
wdroże
nia

T/N

Art. 7 ust. 1 1. Agencje płatnicze są jednostkami lub instytucjami
rozp.
nr państw członkowskich odpowiedzialnymi za zarządzanie
1306/2013
wydatkami, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 5, oraz

T

Jedn. red.
(*)

Treść przepisu/ów projektu (*)

Uzasadnienie
uwzględnienia
w projekcie
przepisów
wykraczającyc
h poza
minimalne
wymogi prawa
UE (**)
Art. 1 pkt 1 w art. 10:
Przepis
projektu
a) uchyla się ust. 2,
proceduralny
ustawy
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
określający
w
zmieniany
„3. Środki, o których mowa w ust. 1, są przekazywane agencji płatniczej na jaki
sposób

za ich kontrolę.
Z wyjątkiem dokonywania płatności, wykonywanie tych
zadań może być delegowane.
Art. 65 ust. 2 Wydatki kwalifikują się do otrzymania wkładu z EFSI, T
rozp.
nr jeżeli zostały poniesione przez beneficjenta i zapłacone
1303/2013
między dniem przedłożenia Komisji programu lub dniem
1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która data jest
wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2023 r. Ponadto
wydatki kwalifikują się do otrzymania wkładu z
EFRROW tylko wówczas, jeżeli odpowiednia pomoc jest
rzeczywiście wypłacona przez agencję płatniczą
pomiędzy dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 31 grudnia
2023 r.
Art. 10 rozp. nr
T
1306/2013

Wydatki, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 5, mogą
zostać objęte finansowaniem unijnym tylko jeżeli zostały
dokonane przez akredytowane agencje płatnicze.
Art. 17 ust. 1 1. Wsparcie w ramach tego działania obejmuje
T/N
rozp.
nr materialne lub niematerialne inwestycje, które:
1305/2013
a) poprawiają ogólną wydajność i zrównoważenie
gospodarstwa rolnego;
b) dotyczą przetwarzania, wprowadzania do obrotu lub
rozwoju produktów rolnych objętych załącznikiem I do
Traktatu lub bawełny, z wyjątkiem produktów
rybołówstwa. Produktem procesu produkcyjnego może
być produkt nieobjęty tym załącznikiem;
c) dotyczą infrastruktury związanej z rozwojem,
modernizacją lub dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa,
w tym dostępu do gruntów rolnych i leśnych, scalania i
poprawy gruntów oraz dostaw i oszczędzania energii i
wody; lub
d) są inwestycjami nieprodukcyjnymi związanymi z
osiąganiem celów rolno-środowiskowo -klimatycznych
realizowanych na mocy niniejszego rozporządzenia, w
tym dotyczących stanu ochrony różnorodności
biologicznej
gatunków
i
siedlisk,
a
także
podwyższającymi użyteczność publiczną obszaru Natura
2000 lub innych systemów o wysokiej wartości
przyrodniczej, które zostaną określone w programie.
Art. 59 rozp. nr 1. Z inicjatywy państwa członkowskiego z EFSI mogą
T/N

Art.10
ustawy, art.
2 projektu
ustawy
Art. 1 pkt 1
projektu
ustawy
zmieniany
Art.10
ustawy, art.
2

wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi albo ministra
właściwego do spraw rynków rolnych, sporządzony na podstawie
zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą.”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Środki odzyskane od beneficjentów pomocy w ramach wspólnej
polityki rolnej są przekazywane przez agencje płatnicze na rachunek do
obsługi wspólnej polityki rolnej lub pomniejszają zapotrzebowanie, o
którym mowa w ust. 3.”;

Art. 1 pkt 1
projektu
ustawy
zmieniany
Art.10
ustawy, art.
2

Art. 1 pkt 2
projektu
ustawy
zamieniany
Art.
11
ustawy

w art. 11:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Środki w formie dotacji celowej, o której mowa w ust. 3, są
przekazywane jednostce samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i
2, na podstawie przekazanych właściwemu dysponentowi harmonogramów
płatności wynikających z zawartych umów o przyznaniu pomocy lub
zatwierdzonych przez właściwy podmiot wniosków o przyznanie pomocy.”,
b) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:
„7. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2,
nie otrzyma refundacji, o której mowa w ust. 5, zwraca środki, o których
mowa w ust. 3:
1) pkt 1, w wysokości niezrefundowanej ze środków EFFROW, oraz
2) pkt 2, przeznaczone na:
a) finansowanie operacji z zakresu pomocy technicznej, w wysokości
niezrefundowanej ze środków EFRROW, oraz
b) współfinansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków
EFRROW, w wysokości odpowiadającej proporcjonalnie – w stosunku do
wysokości środków, o których mowa w lit. a i pkt 1 – udziałowi tego
współfinansowania w finansowaniu operacji
– w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie wypłaty
środków z tytułu tej refundacji. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. W
przypadku gdy zwrot środków następuje z przyczyn leżących po stronie
jednostki samorządu terytorialnego, środki są zwracane wraz z odsetkami
Art. 1 pkt 2 liczonymi od dnia przekazania tych środków.

agencje płatnicze
będą
otrzymywały
środki
na
płatności
na
rzecz
beneficjentów.
Wprowadzono
również przepis
przejściowy (art.
2)
umożliwiający
przekazanie
środków
agencjom
płatniczym
na
podstawie
zapotrzebowań
złożonych przed
dniem wejścia w
życie
projektowanej
ustawy.
Przepis
uzupełniający umożliwiający
uzyskanie
środków
z
budżetu państwa
na
wyprzedzające
finansowanie
kosztów
kwalifikowalnyc
h
jednostkom
samorządu
terytorialnego na
realizację
operacji pomocy
technicznej
i
podziałania
wsparcie
na
inwestycje
związane
z
rozwojem,
modernizacją
i dostosowaniem

1303/2013

być wspierane przedsięwzięcia w zakresie
przygotowania, zarządzania, monitorowania, ewaluacji,
informacji i komunikacji, tworzenia sieci, rozpatrywania
skarg oraz kontroli i audytu. EFSI mogą być
wykorzystane przez państwo członkowskie do wspierania
przedsięwzięć na rzecz zmniejszenia obciążenia
administracyjnego dla beneficjentów, w tym
przedsięwzięć takich jak systemy elektronicznej
wymiany danych, oraz działań mających na celu
wzmocnienie potencjału instytucji państwa
członkowskiego i beneficjentów w zakresie zarządzania i
wykorzystania tych funduszy. EFSI mogą być również
wykorzystywane do wspierania przedsięwzięć mających
na celu wzmocnienie potencjału właściwych partnerów
zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. e) oraz wymiany dobrych
praktyk między nimi. Przedsięwzięcia, o których mowa
w niniejszym ustępie mogą dotyczyć poprzednich oraz
kolejnych okresów programowania.
2. Przepisy dotyczące poszczególnych funduszy mogą
dodawać lub wyłączać przedsięwzięcia, które mogą być
finansowane w ramach pomocy technicznej każdego
EFSI.

Art. 58 ust. 1 1. Państwa członkowskie przyjmują, w ramach WPR,
T
i 2 rozp. nr wszystkie przepisy ustawowe, wykonawcze i
1306/2013
administracyjne, a także podejmują wszelkie inne środki
niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony interesów
finansowych Unii, w szczególności w celu:
a) kontroli zgodności z prawem i prawidłowości operacji
finansowanych przez fundusze;
b) zapewnienia skutecznego zapobiegania nadużyciom
finansowym, w szczególności w obszarach o
zwiększonym poziomie ryzyka, które będzie miało
charakter odstraszający, z uwzględnieniem kosztów i
korzyści, jak również proporcjonalności takich środków;
c) zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom
finansowym, ich wykrywania i usuwania;
d) nakładania skutecznych, odstraszających oraz
proporcjonalnych kar zgodnie z prawem unijnym, a w
przypadku braku stosownych przepisów – zgodnie
z prawem krajowym oraz, w razie konieczności,
wszczynania w tym celu postępowań sądowych;
e) odzyskiwania
nienależnych
płatności
wraz
z odsetkami oraz, w razie konieczności, wszczynania
w tym celu postępowań sądowych.
2. Państwa członkowskie ustanawiają skuteczne systemy
zarządzania i kontroli w celu zapewnienia zgodności

projektu
ustawy
zamieniany
Art.
11
ustawy

8. Środki w formie dotacji celowej, o których mowa w ust. 3, mogą zostać
przekazane przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy na podstawie
porozumienia zawartego z właściwym wojewodą, na wniosek jednostki
samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2.”;

rolnictwa
i
leśnictwa
w
ramach PROW
2014-2020 oraz
określający
sposób
postępowania ze
środkami
otrzymanymi z
agencji
płatniczej.
Przepis ma celu
usprawnienie
wdrażania
PROW 200142020.

Art. 1 pkt 3
projektu
ustawy
zmieniany
Art.
12
ustawy

w art. 12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku niedokonania zwrotu, o którym mowa w ust. 1, w terminie
właściwy dysponent, o którym mowa w art. 11 ust. 3, wydaje decyzję
określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się
odsetki.”;

Przepisy
sankcyjne
i
dyscyplinujące,
mające na celu
ochronę
interesów
budżetu państwa
i
interesów
budżetu UE.

z prawodawstwem regulującym unijne systemy wsparcia,
zmierzające do zminimalizowania ryzyka strat
finansowych dla Unii.
Art. 65 ust. 1 1. Państwa członkowskie przyjmują wszystkie przepisy T
rozp.
nr ustawowe, wykonawcze i administracyjne zgodnie z art.
1305/2013
58 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w celu
zapewnienia skutecznej ochrony interesów finansowych
Unii.
Art. 27 ust. 1 Wsparcia w ramach tego działania udziela się w celu
T/N
rozp.
nr ułatwienia tworzenia grup i organizacji producentów w
1305/2013
sektorach rolnictwa i leśnictwa 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.

Art. 35 ust. 1 Wsparcie z właściwych EFSI rozwoju lokalnego
T/N
rozp.
nr kierowanego przez społeczność obejmuje:
1303/2013
a) koszty wsparcia przygotowawczego obejmującego
budowanie potencjału, szkolenie i tworzenie sieci
kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Takie koszty mogą obejmować co najmniej jeden z
następujących elementów:
(i) działania szkoleniowe dla lokalnych zainteresowanych
podmiotów;
(ii) badania nad danymi obszarami;
(iii) koszty związane z opracowywaniem strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
w tym koszty konsultacji i przedsięwzięć związanych

Art. 1 pkt 3
projektu
ustawy
zmieniany
Art.
12
ustawy
Art. 1 pkt 4
projektu
ustawy
zmieniany
Art. 17

w art. 17:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie został złożony w terminie
lub nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1, i nie można
ustalić tych informacji na podstawie posiadanych danych, agencja płatnicza,
realizująca płatności z EFRROW, pozostawia wniosek bez rozpatrzenia,
informując beneficjenta o przyczynach pozostawienia wniosku bez
rozpatrzenia oraz pouczając go o prawie do wniesienia skargi do sądu
administracyjnego.”,
b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:
„5a. W razie uchybienia terminu złożenia wniosku, o którym mowa w ust.
1, agencja płatnicza, realizująca płatności z EFRROW, na prośbę
beneficjenta przywraca termin złożenia tego wniosku, jeżeli beneficjent:
1) wniósł prośbę o przywrócenie terminu, w terminie 21 dni od dnia ustania
przyczyny uchybienia;
2) jednocześnie z wniesieniem prośby o przywrócenie terminu złożył ten
wniosek;
3) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
5b. Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 5a, jest
niedopuszczalne.”;

Przepis
uzupełniający umożliwiający
uzyskanie
środków
z
budżetu państwa
na
wyprzedzające
finansowanie
pomocy
beneficjentom
działania
tworzenie grup i
organizacji
producentów.
Przepis ma celu
usprawnienie
wdrażania
PROW
20142020

Art. 1 pkt 5 w art. 18 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Przepis
projektu
„3) na podstawie umowy o przyznaniu pomocy, która oprócz elementów uzupełniający ustawy
określonych w art. 36 ust.1 ustawy PROW 2014-2020 zawiera określenie umożliwiający
zmieniany
warunków wypłaty i zasad rozliczania tych środków;”;
uzyskanie
Art. 18
środków
z
budżetu państwa
na
wyprzedzające
finansowanie
pomocy
beneficjentom
działania
tworzenie grup i
organizacji
producentów.

z konsultacjami zainteresowanych podmiotów w celu
przygotowania strategii;
(iv) koszty administracyjne (operacyjne i koszty
personelu) organizacji wnioskującej o udzielenie
wsparcia przygotowawczego na etapie przygotowania;
(v) pomoc dla małych projektów pilotażowych.
Takie wsparcie przygotowawcze jest kwalifikowalne
niezależnie od tego, czy strategia rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność zaprojektowana przez
lokalną grupę działania korzystającą ze wsparcia zostanie
wybrana do finansowania przez komisję wybierającą
ustanowioną na podstawie art. 33 ust. 3.
b) wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność;
c) przygotowanie i realizację przedsięwzięć lokalnej
grupy działania w zakresie współpracy;
d) koszty bieżące związane z zarządzaniem wdrażania
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność obejmujące koszty operacyjne, koszty
personelu, koszty szkoleń, koszty związane z public
relations, koszty finansowe, a także koszty związane z
monitorowaniem i ewaluacją tej strategii, o których
mowa w art. 34 ust. 3 lit. g);
e) animowanie realizacji strategii kierowanej przez
społeczność w celu ułatwienia wymiany między
zainteresowanymi
podmiotami,
aby
zapewniać
informacje i propagować strategię oraz aby wspierać
potencjalnych beneficjentów w celu opracowywania
operacji i przygotowywania wniosków.
Art. 42 ust. 2 Lokalne grupy działania mogą zwracać się do właściwej T
rozp.
nr agencji płatniczej o wypłatę zaliczki, jeśli taka
1305/2013
możliwość jest przewidziana w programie rozwoju
obszarów wiejskich. Kwota zaliczki nie może
przekraczać 50 % wsparcia publicznego związanego z
kosztami bieżącymi i kosztami aktywizacji.

Przepis ma celu
usprawnienie
wdrażania
PROW
20142020

Art. 1 pkt 6 w art. 20:
projektu
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
ustawy
„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składa się na formularzu
zmieniany
umieszczonym na stronie internetowej:
Art. 20
1) agencji płatniczej realizującej płatności z EFRROW – w przypadku
działań i poddziałań wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4,
2) Agencji Rynku Rolnego – w przypadku działania wymienionego w ust. 1
pkt 3,
3) samorządu województwa – w przypadku działania wymienionego w ust.
1 pkt 5
– w miejscu, w którym została zawarta umowa o przyznaniu pomocy, w
terminie 30 dni od dnia zawarcia tej umowy.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4c w brzmieniu:
„4a. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie został złożony w
terminie lub nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1, i nie
można ustalić tych informacji na podstawie posiadanych danych:
1) agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW – w przypadku

Przepisy
umożliwiające
przywrócenie
terminu
na
złożenie
wniosku
o
zaliczkę,
wskazujące
miejsce, gdzie
taki
wniosek
powinien zostać
złożony
oraz
wskazanie
sposobu
postępowania w
przypadku
złożenia

Art. 45 ust. 4 Beneficjenci wsparcia inwestycyjnego mogą zwracać się T
rozp.
nr do właściwych agencji płatniczych o wypłatę zaliczki w
1305/2013
wysokości do 50 % pomocy publicznej związanej z daną
inwestycją, jeżeli taką możliwość przewiduje program
rozwoju obszarów wiejskich.
5.
Art. 63 rozp. nr 1. Wypłacenie zaliczki podlega ustanowieniu gwarancji
T
1305/2013
bankowej lub równoważnej gwarancji odpowiadającej
100 % kwoty zaliczki. W przypadku beneficjentów
publicznych zaliczki wypłaca się gminom, władzom
regionalnym i ich stowarzyszeniom, a także podmiotom
prawa publicznego.
Instrument przedłożony jako gwarancja przez organ
publiczny uznaje się za równoważny gwarancji, o której
mowa w akapicie pierwszym, pod warunkiem że organ
zobowiązuje się do zapłaty kwoty objętej udzieloną
gwarancją w przypadku braku uprawnienia do
otrzymania wypłaconej zaliczki.
2. Gwarancja może być zwolniona gdy właściwa agencja
płatnicza stwierdzi, że kwota rzeczywistych wydatków
odpowiadających wkładowi publicznemu związanemu z
operacją przekracza kwotę zaliczki.
Art. 65 ust. 1 1. Państwa członkowskie przyjmują wszystkie przepisy T
rozp.
nr ustawowe, wykonawcze i administracyjne zgodnie z art.
1305/2013
58 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w celu
zapewnienia skutecznej ochrony interesów finansowych
Unii.

działań i poddziałań wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4,
2) Agencja Rynku Rolnego – w przypadku działania wymienionego w ust.
1 pkt 3,
3) samorząd województwa – w przypadku działania wymienionego w ust. 1
pkt 5
Art. 20
– pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, informując beneficjenta o
przyczynach pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia oraz pouczając go o
prawie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
4b. W razie uchybienia terminu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2
pkt 2:
1) agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW – w przypadku
Art. 20
działań i poddziałań wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4,
2) Agencja Rynku Rolnego – w przypadku działania wymienionego w ust.
1 pkt 3,
3) samorząd województwa – w przypadku działania wymienionego w ust. 1
pkt 5
– na prośbę beneficjenta przywraca termin złożenia tego wniosku, jeżeli
beneficjent wniósł prośbę o przywrócenie terminu, w terminie 21 dni od
dnia ustania przyczyny uchybienia, jednocześnie z wniesieniem prośby o
przywrócenie terminu złożył ten wniosek oraz uprawdopodobnił, że
uchybienie nastąpiło bez jego winy.
4c. Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 4b, jest
niedopuszczalne.”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie spełnia innych
wymogów formalnych niż określone w ust. 4a:
1) agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW – w przypadku
działań i poddziałań wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4,
Art. 21 i Art.
2) Agencja Rynku Rolnego – w przypadku działania wymienionego w ust.
22
1 pkt 3,
3) samorząd województwa – w przypadku działania wymienionego w ust. 1
pkt 5
– wzywa beneficjenta do usunięcia braków, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia wezwania, pouczając go o tym, że nieusunięcie tych braków we
wskazanym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia
oraz o prawie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.”,
d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2
pkt 2:
1) agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW – w przypadku
działań i poddziałań wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4,
2) Agencja Rynku Rolnego – w przypadku działania wymienionego w ust.
1 pkt 3,
3) samorząd województwa – w przypadku działania wymienionego w ust. 1
pkt 5
– informuje beneficjenta, w formie pisemnej, o terminie zawarcia umowy
zmieniającej umowę o przyznanie pomocy albo o przyczynach odmowy
udzielenia zaliczki.”.

wniosku
po
terminie
lub
zawierającego
pewne braki.

POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU4)
Jedn.
red.
Art. 3
1)

Treść przepisu projektu krajowego

Uzasadnienie wprowadzenia przepisu

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem Wskazanie terminu wejścia w życie projektowanej ustawy.
art. 1 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.

w wypadku projektu usuwającego naruszenie Komisji należy wpisać nr naruszenia, zaś w wypadku wykonywania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości (czy to w trybie
prejudycjalnym czy skargowym) należy podać datę wyroku i sygnaturę sprawy
2)
tabelę zbieżności dla przepisów Unii Europejskiej można wygenerować przy pomocy systemu e-step (www.e-step.pl/urzednik). W wypadku konieczności dodania uzasadnienia dla
przekroczenia minimum europejskiego należy dodać odpowiednią kolumnę
3)
w tej części należy wskazać przepisy dyrektywy, decyzji ramowej, przepisy prawa UE, których naruszenie wskazała Komisja lub których wykładni dokonał Trybunał
Sprawiedliwości
4)
w tej części należy wskazać wszystkie przepisy projektu aktu prawnego, które nie zostały wymienione w pierwszej części tabeli. Ze względu na konieczność ograniczenia
projektów implementujących prawo UE do przepisów wyłącznie i ściśle dostosowawczych przepisy wykraczające poza ten zakres powinny mieć charakter wyjątkowy i być
opatrzone uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia .
(*) jeżeli do wdrożenia danego przepisu UE potrzebne jest oprócz przepisu przenoszącego treść, także wprowadzenie przepisów zapewniających stosowanie (np. przepisy
proceduralne, przepisy karne itp.), w tabeli powinny znaleźć się wszystkie te przepisy wraz z oznaczeniem ich jednostek redakcyjnych
(**) w wypadku wprowadzenia przepisów, które przekraczają minimum ustanowione przepisami UE (o ile jest to dopuszczalne) konieczne jest uzasadnienie zastosowania takiej
normy

Warszawa,~

marca 2016 r.

Minister
Spraw Zagranicznych

OPUE.920.115.2016/9/BP
doŁ:

RM-10·36-16 z 24.03.2016 r.

Panl

Jolanta Ruslniak
Se~etan. Rady

Ministrów

Opinia
a zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o jlnllnsoWDnlu
wsp61nej polityki rolnej, wyrażona przez ministra właściwego do spraw ałonkostwa
Rzeaypaspolltej Polsldej w Unii Eu.ropejsklej , . . .. ...

Szanowna Panl Minister,

w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię.
Projekt ustawy nie jest sprzeany z prawem Unii Europejskiej.
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1)
z dnia
w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej
Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej
polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130 oraz z ... poz. …) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

warunki i tryb przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków na
płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w części:
a)

podlegającej refundacji

ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego

Gwarancji, zwanego dalej „EFRG” i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanego dalej „EFRROW”, zwanych dalej
„finansowaniem”,
b)

dotyczącej współfinansowania krajowego wydatków, o których mowa w lit. a,
zwanych dalej „współfinansowaniem”;

2)

sposób postępowania ze środkami odzyskanymi od beneficjentów pomocy w ramach
wspólnej polityki rolnej.
§ 2. Warunkiem przekazania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków,

o których mowa w § 1 pkt 1, jest:
1)

złożenie, w postaci papierowej lub elektronicznej, w ramach limitu wydatków
właściwego dysponenta, zapotrzebowania przez agencję płatniczą do ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi albo ministra właściwego do spraw rynków rolnych
oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, nie później niż do końca
czwartego dnia przed terminem określonym w zapotrzebowaniu, przy czym termin
złożenia zapotrzebowania ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych
od pracy;

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).
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2)

wypełnienie obowiązków określonych w § 13 przez ministra właściwego do spraw
rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rynków rolnych, pełniących funkcję
jednostki koordynującej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2015 r.
o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, zwanych dalej „jednostką koordynującą”, oraz
agencje płatnicze.
§ 3. 1. Zapotrzebowanie zawiera w szczególności:

1)

nazwę i adres agencji płatniczej;

2)

datę i numer zapotrzebowania;

3)

wskazanie kwoty środków na realizację płatności, z wyszczególnieniem środków na
finansowanie oraz współfinansowanie;

4)

podział środków na realizację płatności objętych klasyfikacją budżetową EFRG lub
EFRROW;

5)

nazwę i numery rachunków bankowych agencji płatniczej, na które mają zostać
przekazane środki;

6)

terminy przekazania środków na rachunki bankowe agencji płatniczej;

7)

informację o poszczególnych tytułach i kwotach pomniejszeń, o których mowa w ust. 2
i 4.
2. Kwotę środków określoną w zapotrzebowaniu na realizację wydatków objętych

klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW agencja płatnicza pomniejsza o kwoty
niezrealizowanych w poprzednim okresie płatności na rzecz beneficjentów oraz o kwoty
odzyskane z tytułu:
1)

zwrotu nienależnie pobranych płatności, wraz z odsetkami, objętych klasyfikacją
budżetową EFRG lub EFRROW;

2)

przejęcia zabezpieczeń oraz kar i grzywien objętych klasyfikacją budżetową EFRG lub
EFRROW.
3. Przepis ust. 2 w zakresie kwot niezrealizowanych w poprzednim okresie płatności na

rzecz beneficjentów stosuje się z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 198
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,
z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646,
z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269,
1358, 1513, 1830,1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195)
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4. Kwotę środków na współfinansowanie określoną w zapotrzebowaniu agencja
płatnicza pomniejsza o kwoty niezrealizowanych w poprzednim okresie płatności na rzecz
beneficjentów.
§ 4. Wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2015 r.
o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, jest przekazywany, ministrowi właściwemu do
spraw finansów publicznych, w postaci papierowej lub elektronicznej, nie później niż do
godziny 11.00 drugiego dnia przed terminem określonym w zapotrzebowaniu, przy czym
termin złożenia wniosku ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od
pracy.
§ 5. Środki na finansowanie w części dotyczącej EFRG lub EFRROW są przekazywane
przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunek w Banku
Gospodarstwa Krajowego w kwocie określonej we wniosku, o którym mowa w art. 10 ust. 3
ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, w terminie
umożliwiającym ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi wydanie dyspozycji, o której
mowa w § 6, nie później niż jeden dzień przed terminem określonym w zapotrzebowaniu,
przy czym dzień ten ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
§ 6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi albo minister właściwy do spraw rynków
rolnych wydaje Bankowi Gospodarstwa Krajowego dyspozycję przekazania na rachunek
bankowy agencji płatniczej środków, o których mowa w § 5, w dniu określonym
w zapotrzebowaniu.
§ 7. Środki na współfinansowanie są przekazywane agencji płatniczej przez ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi albo ministra właściwego do spraw rynków rolnych na
rachunek bankowy agencji płatniczej w kwocie i w dniu, które są określone
w zapotrzebowaniu.
§ 8. 1. Środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych płatności objętych klasyfikacją
budżetową EFRROW są przekazywane przez agencję płatniczą, w terminie miesiąca od dnia
ich odzyskania, na rachunek bankowy do obsługi płatności wspólnej polityki rolnej określony
w art. 208 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, chyba że w tym terminie środki te
pomniejszą zapotrzebowanie zgodnie z § 3 ust. 2.
2. Odsetki od środków, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez agencję
płatniczą, w terminie miesiąca od dnia ich odzyskania, na rachunek bankowy wskazany przez
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ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, chyba że w tym terminie odsetki te pomniejszą
zapotrzebowanie zgodnie z § 3 ust. 2.
§ 9. Kwoty przejętych zabezpieczeń oraz kar i grzywien, nieobjętych klasyfikacją
budżetową EFRG lub EFRROW, pomniejsza się o zwrot nienależnie pobranych zabezpieczeń
oraz kar i grzywien.
§ 10. 1. Środki odzyskane przez agencję płatniczą:
1)

w trybie art. 55 akapit 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),

2)

z tytułu:
a)

zwrotu, wraz z odsetkami, nienależnie pobranych płatności, w części stanowiącej
należność budżetu państwa,

b)

przejęcia zabezpieczeń oraz kar odnoszących się do wydatków nieobjętych
klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW,

c)

rozliczania z urzędem skarbowym podatku od towarów i usług – VAT

– stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane przez agencję płatniczą na rachunek
bankowy właściwego dysponenta, w terminie trzech dni od dnia następującego po dniu
odzyskania tych środków, przy czym termin ten ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni
ustawowo wolnych od pracy.
2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi albo minister właściwy do spraw rynków
rolnych przekazuje uzyskane od agencji płatniczej środki na rachunek dochodów budżetu
państwa, w terminach jak dla dochodów budżetu państwa pobieranych przez państwowe
jednostki budżetowe, określonych w przepisach o finansach publicznych.
§ 11. 1. Środki Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja
Gwarancji” odzyskane przez agencję płatniczą z tytułu:
1)

zwrotu, wraz z odsetkami, nienależnie pobranych płatności,

2)

przejęcia zabezpieczeń oraz kar

– stanowią dochód budżetu państwa w wysokości kwot rozliczonych z Komisją Europejską,
wynikających z przepisów Unii Europejskiej obowiązujących w tym zakresie, i są
przekazywane przez agencję płatniczą na rachunek bankowy właściwego dysponenta,
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w terminie trzech dni od dnia następującego po dniu odzyskania tych środków, przy czym
termin ten ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi albo minister właściwy do spraw rynków
rolnych przekazuje uzyskane od agencji płatniczej środki na rachunek dochodów budżetu
państwa, w terminach jak dla dochodów budżetu państwa pobieranych przez państwowe
jednostki budżetowe, określonych w przepisach o finansach publicznych.
§ 12. 1. Środki odzyskane z tytułu sprzedaży towarów rolno-spożywczych, realizowanej
na podstawie przepisów Unii Europejskiej dotyczących działań interwencyjnych na rynkach
rolnych, są przekazywane przez agencję płatniczą na rachunek właściwego dysponenta,
w terminie trzech dni od dnia następującego po dniu, w którym agencja płatnicza odzyskała te
środki, przy czym termin ten ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od
pracy.
2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi albo minister właściwy do spraw rynków
rolnych przekazuje uzyskane od agencji płatniczej środki na rachunek dochodów budżetu
środków europejskich, w terminach jak dla dochodów budżetu państwa pobieranych przez
państwowe jednostki budżetowe, określonych w przepisach o finansach publicznych.
§ 13. 1. Agencja płatnicza przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych i jednostce koordynującej, w postaci papierowej lub elektronicznej, miesięcznie
oraz narastająco od początku roku kalendarzowego, informację dotyczącą:
1)

kwot środków, o których mowa w § 3 ust. 2 i 4 oraz § 10–12,

2)

płatności zrealizowanych w danym miesiącu, z podziałem na finansowanie
i współfinansowanie, w tym podatek od towarów i usług – VAT, oraz z podziałem na
środki EFRG lub EFRROW

– w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.
2. Jednostka koordynująca przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych, w postaci papierowej lub elektronicznej, zbiorcze zestawienia prognozowanych
wydatków agencji płatniczych:
1)

na kolejny najbliższy miesiąc, z podziałem na poszczególne dni miesiąca,

2)

na kolejne dwa miesiące, z podziałem na poszczególne dekady miesiąca

– w terminie do dwudziestego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, o którym mowa
w pkt 1, przy czym prognozowane wydatki są sporządzane przez jednostkę koordynującą na
podstawie danych przekazanych przez agencje płatnicze z podziałem na finansowanie
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i współfinansowanie, w tym podatek od towarów i usług – VAT, oraz z podziałem na środki
EFRG lub EFRROW.
3. Jednostka koordynująca przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych, w postaci papierowej lub elektronicznej, zestawienia uznanych przez Komisję
Europejską kwot wydatków agencji płatniczych:
1)

miesięczne – w terminie do dwudziestego piątego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, którego dotyczy zestawienie;

2)

roczne – w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy
zestawienie.
4. Agencja płatnicza przekazuje jednostce koordynującej, w postaci papierowej lub

elektronicznej, roczne rozliczenie środków otrzymanych i wydatkowanych na finansowanie
i współfinansowanie, w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, którego
dotyczy rozliczenie.
5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych albo minister właściwy do spraw
rozwoju wsi przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w postaci
papierowej lub elektronicznej, zestawienia środków wpłaconych odpowiednio na dochody
budżetu państwa albo dochody budżetu środków europejskich, w tym środków, o których
mowa w § 11 i § 12, z uwzględnieniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej:
1)

miesięczne – w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
którego dotyczy zestawienie;

2)

roczne – w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, którego dotyczy
zestawienie.
§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie

środków na realizację wspólnej polityki rolnej (Dz. U poz. 158).
§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER FINANSÓW

w porozumieniu
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU
WSI
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UZASADNIENIE
Konieczność wydania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie środków na realizację
wspólnej polityki rolnej wynika z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu
wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. …), która wprowadza zamiany mające m. in. na celu
ujednolicenie zasad dotyczących przekazywania środków agencji płatniczej na finansowanie
wspólnej polityki rolnej w części podlegającej refundacji ze środków Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW). W związku ze zmianą art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja
2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130) wprowadzoną art. 1 pkt 1
ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej do którego pośrednio odsyła
art. 10 ust. 6, w którym znajduje się upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia,
niezbędne jest wydanie nowego rozporządzenia w sprawie środków na realizację wspólnej
polityki rolnej. Zgodnie bowiem ze zmienionym art. 10 ust 2, 3 ww. ustawy środki w części
dotyczącej nie tylko EFRROW, ale również EFRG, są przekazywane agencji płatniczej na
wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, sporządzanego na podstawie
zapotrzebowania agencji płatniczej. W związku z tym, obecnie obowiązujące rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki
rolnej (Dz. U. poz. 158) z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej będzie zawierało
przepisy niezgodne ze znowelizowaną ustawą i jako takie utraci moc obowiązującą.
Przepisy rozporządzenia zostały skonstruowane z uwzględnieniem przepisów ustawy
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
w zakresie:
– zaliczenia środków rolniczych funduszy Unii Europejskiej, finansujących Wspólną
Politykę Rolną (WPR) – do środków publicznych, stanowiących dochód budżetu środków
europejskich;
– finansowania płatności WPR ze środków europejskich w części podlegającej refundacji ze
środków ww. funduszy UE przez właściwego dysponenta budżetowego (MRiRW);
– współfinansowania ww. płatności WPR ze środków budżetu krajowego (MRiRW);
– zasilania rachunków agencji płatniczych za pośrednictwem rachunku Ministra Finansów
w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Przepisy UE w zakresie finansowania WPR stanowią, iż finansowanie WPR odbywa się na
zasadzie refundacji wcześniej poniesionych przez akredytowane agencje płatnicze wydatków
z budżetu państwa członkowskiego. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych –
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finansowanie płatności WPR następuje z rachunku środków europejskich, przekazywanych na
rachunki agencji płatniczych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach limitów
wydatków środków europejskich zaplanowanych na dany rok budżetowy w części 33 i 35
budżetu państwa – za pośrednictwem rachunku Ministra Finansów w BGK.
Przepisy projektowanego rozporządzenia regulują warunki oraz tryb uruchamiania środków
dla agencji płatniczych na finansowanie oraz współfinansowanie płatności WPR
z uwzględnieniem

konieczności

terminowego

przekazywania

środków

na

rachunki

beneficjentów WPR, jak również obowiązki prognostyczno-sprawozdawcze agencji
płatniczych wobec Ministra Finansów oraz Jednostki Koordynującej w ramach WPR
(tj. MRiRW). Ponadto reguluje się tryb postępowania ze środkami uzyskanymi przez agencje
płatnicze z tytułu interwencyjnej sprzedaży towarów w ramach WPR, odzyskanych od
beneficjentów nienależnie zrealizowanych płatności oraz kar i grzywien.
Rozporządzenie w dużej mierze powiela rozwiązania przyjęte w obecnie obowiązującym
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie środków na realizację
wspólnej polityki rolnej, gdyż rozszerza ich działanie również na środki z EFRG.
Dlatego też w projektowanym § 2 określono warunki uruchomienia środków ze środków
Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz krajowego współfinansowania dla
agencji płatniczych, którymi są: sporządzenie zapotrzebowania na te środki wg formuły
ustalonej w § 3 projektu i przekazanie go w określonym terminie do właściwych ministrów.
Warunkiem koniecznym do uruchamiania ww. środków będzie także terminowe
prognozowanie wydatków w okresie miesięcznym „n+2”, zgodnie z projektowanym ust. 2
w § 13.
W projektowanym § 3 określono zawartość zapotrzebowania oraz sposób postępowania
z kwotami niezrealizowanych płatności oraz kwotami odzyskanymi z tytułu nienależnie
zrealizowanych płatności, przejęcia zabezpieczeń, kar i grzywien związanych ze środkami
EFRG oraz EFRROW, o które należy pomniejszyć kwotę zapotrzebowania.
W projektowanym § 4 wskazany jest tryb i termin złożenia przez ministra właściwego do
spraw rozwoju wsi albo ministra właściwego do spraw rynków rolnych wniosku w części
dotyczącej EFRG oraz EFRROW do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Projektowany § 5 określa tryb i termin uruchomienia środków przez ministra właściwego do
spraw finansów publicznych na rachunek w BGK w zakresie środków nie tylko EFRROW ale
też EFRG.
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W § 6 określony został tryb i termin złożenia dyspozycji przekazania środków na rachunek
agencji płatniczej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi albo ministra właściwego
do spraw rynków rolnych.
Uruchamianie środków na współfinansowanie płatności WPR określa projektowany § 7.
Środki na współfinansowanie są przekazywane agencji płatniczej przez ministra właściwego
do spraw rozwoju wsi albo ministra właściwego do spraw rynków rolnych na rachunek
bankowy agencji płatniczej, w kwocie określonej w zapotrzebowaniu, w dniu określonym
w zapotrzebowaniu.
W projektowanym § 8 określono warunki zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych
płatności zarówno z EFRG, jak z EFRROW. Przepis ten reguluje sytuację braku możliwości
pomniejszenia przez agencję płatniczą zapotrzebowań w tym samym kodzie budżetowym
o środki odzyskane od beneficjentów – w ciągu miesiąca od dnia ich odzyskania.
Przepis § 9 projektu reguluje kwestię pomniejszania kwot zabezpieczeń oraz kar i grzywien
o zwrot nienależnie pobranych kwot.
W projektowanym § 10 określono sposób postępowania ze środkami stanowiącymi
ryczałtowy zwrot kosztów odzyskania kwot nienależnie wypłaconych, zwrotami wraz
z odsetkami nienależnie pobranych płatności, środkami z tytułu przejęcia zabezpieczeń oraz
kar odnoszących się do wydatków nieobjętych klasyfikacją budżetową EFRG oraz EFRROW
oraz rozliczania z urzędem skarbowym podatku od towarów i usług, które stanowić będą
dochód budżetu państwa.
W projektowanym § 11 uregulowano sposób postępowania ze środkami odzyskanymi z tytułu
nienależnie pobranych płatności finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”, które stanowić będą dochód budżetu
państwa.
Przepis § 12 projektu reguluje sposób postępowania ze środkami uzyskanymi przez agencję
płatniczą w ramach działalności interwencyjnej, które stanowić będą dochód budżetu środków
europejskich.
Przepis § 13 projektu reguluje obowiązki sprawozdawcze agencji płatniczych i jednostki
koordynującej wobec Ministra Finansów oraz obowiązek przekazywania przez jednostkę
koordynującą zbiorczego zestawienia prognozowanych wydatków, niezbędnego dla
terminowego przygotowania środków budżetu państwa.
W projekcie proponuje się wejście w życie rozporządzenia po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia, jednakże z uwagi na zaproponowany okres vacatio legis dla art. 1 pkt 1 ustawy o
zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej projektowane rozporządzenie
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powinno wejść w życie z dniem wejścia w życie ww. przepisu ustawy.
Projekt nie wymaga przedstawienia Komisji Europejskiej oraz innym organom i instytucjom
Unii Europejskiej.
Przedmiot niniejszej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z przepisami
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 zostanie umieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy
Proces Legislacyjny.
Projekt został umieszczony w wykazie plac legislacyjnych Ministra Finansów pod numerem
…..
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia wynika z planowanego wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej
polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130), która wprowadza zamiany mające m. in. na celu ujednolicenie zasad
dotyczących przekazywania środków agencji płatniczej na finansowanie wspólnej polityki rolnej w części
podlegającej refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W związku ze zmianą art. 10 ust. 3
ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130) wprowadzoną art. 1
pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej nastąpiła również pośrednia zmiana art. 10
ust. 6, w którym znajduje się upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia. Dlatego też niezbędne jest
wydanie nowego rozporządzenia w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej. Zgodnie bowiem ze
zmienionym art. 10 ust 2, 3 i 5 ww. ustawy środki w części dotyczącej nie tylko EFRROW, ale również EFRG, są
przekazywane agencji płatniczej na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, sporządzanego na
podstawie zapotrzebowania agencji płatniczej. W związku z tym, obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 158)
z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej będzie zawierało przepisy niezgodne ze znowelizowaną ustawą
i jako takie utraci moc obowiązującą.
Rozporządzenie reguluje warunki oraz tryb uruchamiania środków dla agencji płatniczych na finansowanie oraz
współfinansowanie płatności WPR z uwzględnieniem konieczności terminowego przekazywania środków na
rachunki beneficjentów WPR, jak również obowiązki prognostyczno-sprawozdawcze agencji płatniczych oraz
Jednostki Koordynującej (tj. MRiRW) wobec Ministra Finansów w ramach WPR. Ponadto, reguluje tryb
postępowania ze środkami uzyskanymi przez agencje płatnicze z tytułu interwencyjnej sprzedaży towarów
w ramach WPR, odzyskanych od beneficjentów nienależnie zrealizowanych płatności oraz kar i grzywien.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Uregulowanie warunków oraz trybu uruchamiania i rozliczania środków dla agencji płatniczych na
finansowanie oraz współfinansowanie płatności WPR oraz obowiązków prognostyczno-sprawozdawczych.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Opracowanie wewnętrznych rozwiązań dotyczących uruchamiania i rozliczania środków WPR w perspektywie
finansowej 2014–2020 trwa równoległe w poszczególnych państwach członkowskich UE. Na tym etapie brak jest
informacji o rozwiązaniach przyjętych w innych państwach członkowskich.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa
i Agencja Rynku
Rolnego, jako agencje
płatnicze

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie
określa tryb i termin
sporządzania przez
agencje płatniczą
zapotrzebowania na
środki w WPR, sposób
postępowania z kwotami
niezrealizowanych
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płatności oraz kwotami
odzyskanymi oraz
określa obowiązki
sprawozdawcze
i prognostyczne
względem jednostki
koordynującej i ministra
właściwego ds. finansów
publicznych
określa tryb i termin
złożenia potwierdzenia
zapotrzebowania
w części dot. EFRG oraz
wniosku w części dot.
EFRROW do ministra
właściwego ds. finansów
publicznych,
uruchomienia środków
na rzecz agencji
płatniczych oraz
obowiązki
sprawozdawcze
i prognostyczne
względem ministra
właściwego ds. finansów
publicznych

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi jako
jednostka koordynująca

Ministerstwo Finansów

określa tryb i termin
uruchomienia środków
przez ministra
właściwego ds. finansów
publicznych na rachunek
w BGK na podstawie
zapotrzebowania agencji
płatniczej oraz
rozliczania ww. środków
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia nie wymaga konsultacji społecznych, ponieważ dotyczy jednostek organizacyjnych
pełniących funkcję agencji płatniczych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Finansów.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2014 r.)
0
Dochody ogółem
budżet środków
europejskich
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet środków
europejskich

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Łącznie
(0–10)
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budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem
(dochody – wydatki)
budżet środków
europejskich
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Źródła finansowania
Budżet środków europejskich i budżet państwa.
Dodatkowe informacje, Projekt reguluje warunki oraz tryb uruchamiania środków dla agencji płatniczych na
w tym wskazanie
finansowanie oraz współfinansowanie płatności WPR. Skutki finansowe wynikające
źródeł danych
z realizacji ww. płatności zawierają OSR do projektów ustaw określających realizację
i przyjętych do obliczeń
płatności w ramach wspólnej polityki rolnej, w szczególności o wspieraniu rozwoju
założeń

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 oraz o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Niniejszy
projekt rozporządzenia w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej określa
jedynie tryb i zasady przepływu tych środków od strony technicznej. Z powyższego
względu nie wpłynie on na dochody i wydatki budżetu państwa oraz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego. Co więcej, wykazanie w tabeli 6 OSR skutków finansowych
byłoby zdublowaniem informacji przedstawionych we wspomnianych wcześniej
projektach ustaw. Niezależnie od powyższego, skutki finansowe z tytułu realizacji WPR
przez agencje płatnicze podaje się również poniżej, w charakterze informacji
uzupełniającej.
Wydatki i dochody budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa z tytułu I filara
Wspólnej Polityki Rolnej, dla perspektywy finansowej 2014–2020, szacowane są na kwotę
95.341 mln zł (z tego: budżet środków europejskich – 93.405 mln zł a budżet państwa –
1.936 mln zł). Wydatki i dochody budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa
z tytułu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 szacowane są na kwotę
43.967 mln zł mln zł (z tego: budżet środków europejskich – 28.002 mln zł, budżet
państwa – 14.406 mln zł oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego 1.559 mln zł).
Ww. wydatki z budżetu środków europejskich i budżetu państwa ponoszone będą
w ramach corocznie planowanych w ustawach budżetowych środków na realizację WPR.
Łączne dochody, dla perspektywy finansowej 2014–2020, wynikające z refundacji
płatności w ramach pierwszego filaru WPR szacuje się na 93.405 mln zł a z tytułu
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 na kwotę 28.002 mln zł.

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
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe
z … r.)
W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Łącznie
(0–10)
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rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Projekt rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
x nie dotyczy
tak
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w
nie dotyczy
odwróconej tabeli zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do
ich elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
inne:
Projekt rozporządzenia nie wpłynie na pozostałe obszary.
Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Pełne wykonanie przepisów projektowanego aktu prawnego nastąpi w 2023 r., po zakończeniu realizacji Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ze względu na charakter kwestii regulowanych w projekcie rozporządzenia nie przewiduje się ewaluacji efektów
projektu oraz nie opracowano mierników.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Nie dotyczy.
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