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Warszawa, dnia 15 stycznia 2018 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 702) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa ma na celu w szczególności: 

1) wprowadzenie zasady składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich 

i płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 

w formie elektronicznej (w przypadku jeżeli rolnik nie będzie w stanie złożyć wniosku 

w formie elektronicznej dopuszczalna będzie forma papierowa, przy czym właściwy 

organ będzie obowiązany przenieść informacje z wniosku papierowego na wniosek 

elektroniczny); 

2) umożliwienie składania w 2018 r. zamiast wniosku o przyznanie płatności, 

oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku 

poprzedniego (art. 4 noweli); 

3) umożliwienie składania w 2018 r. zamiast wniosku o przyznanie pomocy w ramach 

wybranych działań obszarowych PROW, oświadczenia, w którym beneficjent 

potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego (art. 5 i art. 6 

noweli); 

4) modyfikację przepisów określających procedury dla podmiotów ubiegających się 

o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjentów PROW w zakresie 

ponoszenia przez nich kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji w ramach 

programu – m. in. ustanowiony został próg, powyżej którego stosowane będą zasady 

konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań w ramach 

realizowanych operacji tj. równowartość 30 000 euro – kwota określona w art. 4 pkt 8 

ustawy – Prawo zamówień publicznych; doprecyzowano również kwestie wzajemnych 
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relacji pomiędzy przepisami dotyczącymi konkurencyjności a przepisami ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, a także umożliwiono podmiotom ubiegającym się 

o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjentom PROW 2014–2020 

określania tylko jednego kryterium oceny ofert – ceny lub kosztu (art. 3 pkt 5 noweli); 

5) wyeliminowanie problemu polegającego na konieczności kilkukrotnego powtarzania 

postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji w ramach PROW, w przypadku jeżeli: nie wpływają 

żadne oferty, wszystkie oferty podlegają odrzuceniu, albo wybrany w wyniku 

przeprowadzonego postępowania wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. Ustawa 

przewiduje możliwość: 

a) zawarcia umowy na wykonanie określonego zadania z innym wykonawcą 

niepowiązanym osobowo lub kapitałowo z podmiotem ubiegającym się o pomoc 

lub beneficjentem jeśli nie ma możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 3 

pkt 5 lit. c noweli; art. 43a ust. 5c 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), 

b) wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania, jeżeli wykonawca 

wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania uchyla się od zawarcia 

umowy na wykonanie zadania (art. 3 pkt 5 lit. c noweli; art. 43a ust. 5d i 5e 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 wejdzie w życie zasadniczo po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem 

art. 4–6, dotyczących możliwości składania w 2018 r. zamiast wniosku o przyznanie płatności 

lub pomocy w ramach wybranych działań obszarowych PROW, oświadczenia 

potwierdzającego brak zmian w porównaniu z rokiem poprzednim – przepisy te wejdą 

w życie z dniem 15 lutego 2018 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 2145) pochodził z przedłożenia rządowego i był 

przedmiotem prac sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na etapie prac w komisji 
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w szczególności wprowadzono zmiany w ustawie o płatnościach w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego (art. 1 noweli) polegające na: 

1) uchyleniu art. 7 ust. 3 (przepis określający kwotę płatności bezpośrednich, do której nie 

stosuje się art. 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1307/2013) oraz art. 7 ust. 4 

(fakultatywnego przepisu upoważniającego ministra właściwego do spraw rozwoju wsi 

do określenia, w drodze rozporządzenia, wykazu rodzajów działalności nierolniczej, 

które są uznawane za podobne do rodzajów działalności wymienionych w art. 9 ust. 2 

akapit pierwszy rozporządzenia nr 1307/2013) (art. 1 pkt 2 noweli); 

2) dodaniu art. 21a, zgodnie z którym rolnik uczestniczący w systemie dla małych 

gospodarstw, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia nr 1307/2013, nie będzie musiał 

deklarować działek rolnych, w odniesieniu do których nie ubiega się o przyznanie 

płatności bezpośrednich, chyba że taka deklaracja będzie wymagana do celów innej 

pomocy lub innego wsparcia (art. 1 pkt 3 noweli); 

3) wyeliminowaniu z przepisu upoważniającego (art. 34 ust. 2 pkt 1) obowiązku określenia 

w rozporządzeniu rodzajów dowodów potwierdzających wystąpienie okoliczności, 

o których mowa w art. 9 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 1307/2013 (art. 1 pkt 5 

noweli); jednocześnie dodano przepis przejściowy utrzymujący w mocy dotychczasowe 

przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34 (art. 9 ust. 2 noweli). 

Sejm uchwalił ustawę na 55. posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2018 r. w brzmieniu 

zawartym w sprawozdaniu komisji (druk sejmowy nr 2158). 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) art. 1 pkt 3, art. 21a dodawany do ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego – w przepisie tym sformułowano odesłanie do art. 72 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia nr 1306/2013, należy jednak zwrócić uwagę, iż w art. 72 ust. 2 nie 

występuje lit. b. W związku z powyższym należałoby dokonać korekty odesłania. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 3, w art. 21a skreśla się wyrazy „lit. b”; 

 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275838:part=a9u2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275838:part=a9u3&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275838:part=a9u2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275838:part=a9u2&full=1
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2) art. 3 pkt 1, art. 23a dodawany do 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 tym przepisem, jeżeli dołączony do wniosku o przyznanie pomocy biznesplan 

został sporządzony w ramach świadczenia usług polegających na przygotowaniu 

dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy przez osobę inną niż 

ubiegająca się o przyznanie pomocy, biznesplan musi być podpisany przez tę osobę. 

W związku z tak sformułowanym przepisem może powstać wątpliwość, która osoba jest 

obowiązana podpisać biznesplan – ta, która go sporządziła, czy osoba ubiegająca się 

o przyznanie pomocy. Przyjmując założenie, że ustawodawca ma na myśli osobę 

sporządzającą biznesplan zasadnym byłoby wprowadzenie poprawki eliminującej 

wskazaną powyżej wątpliwość. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w pkt 1, w art. 23a wyrazy „tę osobę” zastępuje się wyrazami „osobę, która go 

sporządziła”; 

 

3) art. 3 pkt 4 lit. b, art. 42 ust. 4 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 –

przepis ten przesądza, że pozostałe wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski 

o płatność dotyczące pomocy można składać za pomocą formularza udostępnionego na 

stronie internetowej odpowiednio agencji płatniczej, podmiotu wdrażającego albo LGD, 

przy czym wnioski te mogą być składane za pomocą takiego formularza w ramach 

działań i poddziałań określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 1. 

Wydaje się, że w przepisie sformułowano nieprawidłowe odesłanie do ust. 6 pkt 1, 

zamiast odesłania do ust. 6 pkt 2. Przepis ust. 6 pkt 2 zawiera bowiem fakultatywne 

upoważnienie dla ministra właściwego do spraw rozwoju wsi do określenia, w drodze 

rozporządzenia, działań lub poddziałań, w ramach których wnioski, o których mowa 

w ust. 4, mogą być składane za pomocą formularza udostępnionego na stronie 

internetowej oraz szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać taki formularz, 
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a także szczegółowych warunków i trybu składania wniosków za pomocą takiego 

formularza. Mając na uwadze powyższe proponuje się poprawkę korygującą odesłanie. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w pkt 4 w lit. b, w ust. 4 wyrazy „ust. 6 pkt 1” zastępuje się wyrazami „ust. 6 pkt 2”; 

 

4) art. 3 pkt 8, nowelizując art. 57h 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 

posłużono się techniką nadania nowego brzmienia całemu artykułowi, która może 

wprowadzać adresatów ustawy w błąd. Brzmienie ust. 1 tego przepisu pozostaje bowiem 

niezmienione. Jednocześnie zastosowana technika prowadzi do tzw. dorozumianego 

uchylenia ust. 3. Zgodnie z § 85 ust. 1  Zasad techniki prawodawczej przepisy ustawy 

zmienia się przepisem wyraźnie wskazującym dokonywane zmiany, zaś w myśl § 86 

zmiana ustawy nie może polegać na tym, że dawny przepis zastępuje się nowym nie 

wskazując jednocześnie dokonywania tej zmiany (nowelizacja dorozumiana). 

W związku z powyższym proponuje się przyjęcie poprawki o charakterze techniczno-

legislacyjnym, precyzyjnie wskazującej dokonywane zmiany. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) w art. 57h: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 43a ust. 2–5e oraz przepisy wydane na podstawie 

art. 43a ust. 6.”, 

b) uchyla się ust. 3.”; 

 

5) art. 9 ust. 2 – zgodnie z analizowanym przepisem przejściowym, przepisy wykonawcze 

wydane na podstawie art. 34 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu. 
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W związku z tym przepisem powstaje pytanie dlaczego ustawodawca nie zdecydował 

się na wskazanie okresu przez jaki rozporządzenie ma być utrzymane w mocy. Należy 

zwrócić uwagę, że w art. 9 ust. 1 ustawodawca przesądził, że rozporządzenia 

wymienione w tym przepisie zachowują moc do dnia wejścia w życie „nowych” 

przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia 

ustawy w życie. Zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej (§ 33 ust. 1) w przepisie 

przejściowym należy określić czas, na jaki zachowuje się w mocy akt wykonawczy. 

Należałoby zatem rozważyć modyfikacje art. 9 ust. 2 i sformułowanie przepisu 

w sposób analogiczny do art. 9 ust. 1 opiniowanej ustawy. 

 

 

 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 

Główny legislator 

 


