
Projekt

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 1)

z dnia …………… 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego

Na podstawie art. 34 ust. 1‒3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2114 oraz z 2022 r. poz. 219 i 646) 

zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i 

przejściowego wsparcia krajowego (Dz. U. poz. 351, z późn. zm.2)) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dodatkowa, 

płatność dla młodych rolników, płatność związana z produkcją, uzupełniająca płatność 

podstawowa oraz płatność dla małych gospodarstw do gruntów, na których jest 

prowadzona uprawa konopi włóknistych, przysługują:

1) jeżeli uprawa ta jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego na podstawie 

art. 47 ust. 1 albo art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z 2021 r. poz. 2469 oraz z 2022 r. poz. 763 

i 764) (w brzmieniu z dnia 4 października 2020 r., Dz. U. poz. 2050) albo po 

dokonaniu wpisu do rejestru konopi włóknistych, o którym mowa w art. 47a ust. 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) do powierzchni nie większej niż powierzchnia:

a) objęta zezwoleniem – w przypadku zezwolenia wydanego na podstawie art. 47 

ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo

b) zawarta w rejestrze konopi włóknistych, o którym mowa w art. 47a ust. 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 
2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 672 i 1536, z 2016 r. poz. 
450 i 1696, z 2017 r. poz. 534 i 1729, z 2018 r. poz. 492, 826 i 1634, z 2019 r. poz. 1867, z 2020 r. poz. 414, 
834 i 2203 oraz z 2022 r. poz. 586 i 960.
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1a. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się za spełniony również w 

przypadku, gdy zezwolenie na uprawę konopi włóknistych wydane na podstawie art. 47 

ust. 1 albo art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

albo wpis do rejestru konopi włóknistych, o którym mowa w art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, dotyczą małżonka rolnika ubiegającego 

się o przyznanie płatności do gruntów, o których mowa w ust. 1, albo co najmniej jednego 

ze współposiadaczy tych gruntów.”.

§ 2. Do przyznawania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego w 

sprawach objętych postępowaniami wszczętymi od dnia 7 maja 2022 r. i niezakończonymi 

przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia 

zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA

I ROZWOJU WSI

Mariusz Gorzowski
dyrektor

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 34 ust. 

1–3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2114, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie przepisów dotyczących przyznawania 

płatności do konopi włóknistych do przepisów ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 764). Ustawa ta 

wprowadziła m.in. rejestr konopi włóknistych oraz zniosła, co do zasady, wymóg posiadania 

zezwoleń na uprawę konopi. Na podstawie art. 8 ww. ustawy z dnia 24 marca 2022 r., 

zezwolenia wydane na podstawie art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm.) zachowują ważność przez okres, na jaki 

zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

W związku z tym, że przepisy ww. ustawy z dnia 24 marca 2022 r. weszły w życie z 

dniem 7 maja 2022 r., w § 2 projektu przewidziano, że projektowane regulacje będą miały 

zastosowanie do wniosków złożonych od 7 maja 2022 r.

Zgodnie z § 3 projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po 

dniu ogłoszenia. Projektowane przepisy mają charakter dostosowawczy – umożliwiają 

przyznanie płatności na podstawie danych zawartych w rejestrze konopi włóknistych, jeśli 

rolnik rozpoczął uprawę konopi włóknistych po dokonaniu wpisu do tego rejestru (a więc po 7 

maja 2022 r.) i nie posiada zezwolenia, o którym mowa w § 6 pkt 1 zmienianego 

rozporządzenia. Ponieważ przepisy te będą miały zastosowanie do już trwającej kampanii 

naboru wniosków o przyznanie płatności, zasadne jest jak najszybsze ich wejście w życie. 

Proponowany termin wejścia w życie rozporządzenia nie narusza zasad demokratycznego 

państwa prawnego. Proponowane rozwiązania nie mają wpływu na postępowania dotyczące 

wniosków o przyznanie płatności złożonych w latach ubiegłych.

Przepisy nie będą miały wpływu na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Przepisy nie będą miały wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także 

osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega 

procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 
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w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia go organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu w trybie § 27 ust. 4 uchwały Nr 190 

Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 

2022 r. poz. 348).

Projekt rozporządzenia wraz z dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem został 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa 

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

lobbingowej w procesie stanowienia prawa  (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny.

Projekt rozporządzenia został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi.
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Nazwa aktu
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia 
krajowego
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze 
Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 
Pan Krzysztof Ciecióra, Podsekretarz Stanu w 
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pani Joanna Kołodziejczyk, Naczelnik Wydziału 
Realizacji Płatności Bezpośrednich, Departament 
Płatności Bezpośrednich, Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, tel.: 22 623 14 93, adres e-mail: 
Joanna.Kolodziejczyk@minrol.gov.pl 

Data sporządzenia
Maj 2022 r.

Źródło: 
Art. 34 ust. 1–3 ustawy 
z dnia 5 lutego 2015 r. o 
płatnościach w ramach 
systemów wsparcia 
bezpośredniego (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2114, z późn. zm.)

Numer w Wykazie prac 
legislacyjnych Ministra 
Rolnictwa: 366

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Potrzeba dostosowania szczegółowych zasad przyznawania płatności do konopi 
włóknistych.

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

Rekomendowanym rozwiązaniem jest działanie legislacyjne, polegające na zmianie 
rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego. 
Cel projektu rozporządzenia może zostać osiągnięty jedynie za pomocą środków o 
charakterze legislacyjnym.

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

Inne państwa członkowskie UE ustanawiają szczegółowe warunki przyznawania płatności 
również za pomocą działań legislacyjnych.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Rolnicy ubiegający się 
o płatności do konopi 
włóknistych.

ok. 400 Podana liczba 
odpowiada liczbie 
rolników 
wnioskujących o 
przyznanie 
płatności związanej 

Pozytywne – możliwość 
ubiegania się o płatności 
do konopi włóknistych 
również po dokonaniu 
wpisu do rejestru konopi 
włóknistych (jeśli rolnik 
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z produkcją do 
konopi włóknistych 
za 2021 r.

nie posiada dotychczas 
wymaganego 
zezwolenia).

Agencja 
Restrukturyzacji i 
Modernizacji 
Rolnictwa

Centrala, 16 
oddziałów 
regionalnych 
oraz 314 biur 
powiatowych 
ARiMR

–

Wprowadzane zmiany 
będą skutkowały 
koniecznością 
dostosowania procedur. 

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

Rozwiązania zawarte w projekcie będą przedmiotem konsultacji z:
Radą Dialogu Społecznego, 
Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych Rolników i Organizacji 
Rolniczych, 
Sekretariatem Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”, 
Związkiem Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”, 
NSZZ Solidarność,
Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, 
Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”, 
Związkiem Zawodowym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, 
Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 
Federacją Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 
Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników, 
Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, 
Krajową Radą Izb Rolniczych, 
Krajową Izbą Gospodarczą, Komitetem Rolnictwa i Obrotu Rolnego, 
Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”, 
Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych,  
Forum Związków Zawodowych, 
Konfederacją LEWIATAN, 
Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, 
Business Centre Club, 
Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, 
Krajową Radą Spółdzielczą, 
Krajowym Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, 
Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, 
Polskim Związkiem Zawodowym Rolników, 
Związkiem Rzemiosła Polskiego,
Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców,
Federacją Przedsiębiorców Polskich.

Projekt rozporządzenia wraz z dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem został 
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), oraz w Biuletynie 
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Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0-10)
Dochody ogółem 0
budżet państwa 0
JST 0
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

0

Wydatki ogółem 0
budżet państwa 0
JST 0
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

0

Saldo ogółem 0

budżet państwa 0

JST 0
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

0

Źródła 
finansowania 

–

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor 
finansów publicznych, w tym na budżet państwa.
Projektowane rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia dochodów 
budżetu państwa.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżety 
jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych jednostek sektora 
finansów publicznych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa 
domowe 

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie 
zmian

0 1 2 3 5 10 Łącznie 
(0-10)

duże 
przedsiębiorstwa

0

sektor mikro-, 
małych i 
średnich 
przedsiębiorstw

0

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe

0

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

gospodarstwa 0
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rolne
osoby 
niepełnosprawne 
oraz osoby 
starsze

0

duże 
przedsiębiorstwa

Brak wpływu

sektor mikro-, 
małych i 
średnich 
przedsiębiorstw

Brak wpływu

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe 

Brak wpływu

gospodarstwa 
rolne

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia 
umożliwi przyznanie płatności do konopi włóknistych 
po dokonaniu wpisu do rejestru konopi włóknistych.

W ujęciu 
niepieniężnym

Osoby 
niepełnosprawne 
oraz osoby 
starsze

Brak wpływu

Niemierzalne (dodaj/usuń) –
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń 

Brak wpływu.

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

 nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza 
bezwzględnie wymaganymi przez UE 
(szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

 tak
 nie
 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 
 zmniejszenie liczby procedur
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

 zwiększenie liczby dokumentów
 zwiększenie liczby procedur
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

Wprowadzane obciążenia są 
przystosowane do ich elektronizacji. 

 tak
 nie
 nie dotyczy

Komentarz:  –
9. Wpływ na rynek pracy 

Brak wpływu na rynek pracy.
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10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój 

regionalny
 sądy powszechne, 

administracyjne lub wojskowe

 demografia
 mienie państwowe
 inne: 

 informatyzacja
 zdrowie

Omówienie 
wpływu Brak wpływu na pozostałe obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Rozwiązanie problemu nastąpi z dniem wejścia w życie przepisów projektowanego 
rozporządzenia.

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

Efekty będą natychmiastowe i nie wymagają pomiaru.

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

Brak.

_
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