
Projekt z dnia 04.08.2022 r.

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

z dnia ………………….……….2022 r.

w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na 

wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska 

w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 

Odporności

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079) zarządza się, co 

następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania 

wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub 

środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz 

dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy 

odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy 

i Zwiększania Odporności, zwanego dalej „wsparciem”, a także podmiot udzielający wsparcia.

§ 2. Wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest i 

zastąpienie go nowym pokryciem dachowym wolnym od azbestu na budynkach służących do 

produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2. 

§ 3. Wsparcie może być udzielone rolnikowi, która podlega ubezpieczeniu społecznemu 

rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 933 i 1155) lub któremu przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu 

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, 646 i 1270) co najmniej w roku 

poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli:

1) jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane 

pokrycie dachowe;
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2) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o 

krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270).

§ 4. 1. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

1) które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem;

2) których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie 

przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 

grudnia 2025 r.;

3) które obejmują wymianę pokrycia dachowego na całym budynku.

2. Wsparcia udziela się zgodnie z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia 

wsparciem.

3. Wsparcia udziela się, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia 

upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał 

efekty realizacji przedsięwzięcia.

§ 5. Wsparcie stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w 

rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 

kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.1)) oraz przepisami ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807).

§ 6. Poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 40% standardowej stawki 

jednostkowej określonej w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

§ 7. 1. Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po 

zrealizowaniu przedsięwzięcia.

2. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 

50% wartości wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpił o jej przyznanie we wniosku o objęcie 

wsparciem.

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz.  L 
48 z 20.02.2019, str. 1 oraz Dz. Urz.  L 414 z 09.12.2020, str. 15.
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§ 8. Podmiotem udzielającym wsparcia jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”. 

§ 9. 1. Wsparcia udziela się na wniosek o objęcie wsparciem.

2. Wniosek o objęcie wsparciem zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;

2) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres wnioskodawcy;

3) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności 

(PESEL) wnioskodawcy, o ile taki posiada;

4) numer paszportu wnioskodawcy – w przypadku osób fizycznych nieposiadających 

obywatelstwa polskiego;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, o ile taki posiada;

6) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON) wnioskodawcy, o ile został nadany;

7) numer identyfikacyjny nadany wnioskodawcy w trybie przepisów ustawy z dnia 18 

grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

8) numer identyfikacyjny małżonka wnioskodawcy nadany w trybie przepisów ustawy z 

dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – o ile taki posiada, 

oraz informację, czy wnioskodawca pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności 

majątkowej;

9) inne informacje niezbędne do udzielenia wsparcia niebędące danymi osobowymi.

3. Do wniosku o objęcie wsparciem dołącza się dokumenty i oświadczenia niezbędne do 

udzielenia wsparcia wymienione w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

4. Wniosek o objęcie wsparciem składa się w terminie wskazanym w regulaminie wyboru 

przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

5. Agencja podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej 

przez Agencję, ogłoszenie o planowanym naborze wniosków o objęcie wsparciem, nie później 

niż 30 dni przed dniem planowanego terminu rozpoczęcia naboru wniosków.

6. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 5, podaje się regulamin wyboru przedsięwzięć 

do objęcia wsparciem.
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§ 10. Agencja udostępnia za pomocą systemu teleinformatycznego formularz wniosku o 

objęcie wsparciem zawierający w szczególności listę niezbędnych załączników oraz na swojej 

stronie internetowej wzory oświadczeń i wzór umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, 

najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o objęcie wsparciem.

§ 11. 1. Wniosek o objęcie wsparciem składa się za pomocą systemu teleinformatycznego 

Agencji.

2. W przypadku złożenia wniosku o objęcie wsparciem Agencja informuje wnioskodawcę 

za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji o wpłynięciu tego wniosku.

§ 12. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę w ramach naboru więcej niż jednego 

wniosku o objęcie wsparciem w odniesieniu do tego samego budynku, na którym wymieniane 

będzie pokrycie dachowe, Agencja rozpatruje wyłącznie wniosek, który pierwszy wpłynął do 

Agencji. Pozostałe wnioski o objęcie wsparciem tego samego wnioskodawcy w odniesieniu do 

tego samego budynku, na którym wymieniane będzie pokrycie dachowe, Agencja pozostawia 

bez rozpatrzenia.

§ 13. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez ostatecznego odbiorcę wsparcia 

zobowiązań określonych w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem jest weksel 

niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym 

przez Agencję.

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

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI

Paweł Małaczek
zastępca dyrektora

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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UZASADNIENIE

Przedmiotowe rozporządzenie ma na celu określenie warunków i trybu udzielania 

wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub 

środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach inwestycji A1.4.1. - Inwestycje na rzecz 

dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy 

odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu objętej Krajowym Planem Odbudowy i 

Zwiększania Odporności, zwanym dalej KPO.

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynków służących do produkcji rolniczej i 

zastąpienie ich nowym pokryciem dachowym przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne i 

ekologiczne polegające na zmniejszeniu emisji włókien azbestu, uzyskaniu poprawy ochrony 

zdrowia mieszkańców obszarów wiejskich oraz poprawie wyglądu zewnętrznego budynków w 

gospodarstwie.

Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 

14lc. ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079), zwanej dalej „ustawą”.

Mając na uwadze powyższe w § 1 projektu rozporządzenia określony został zakres 

przedmiotowy projektowanej regulacji. Projekt rozporządzenia określa szczegółowe 

przeznaczenie, warunki i tryb udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów 

szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach inwestycji 

A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i 

spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej KPO, 

a także podmiot udzielający wsparcia.

W § 2 projektu rozporządzenia, wskazano zakres wsparcia tj. zastąpienie pokrycia 

dachowego wykonanego z azbestu nowym pokryciem dachowym wolnym od azbestu, na 

budynkach służących do produkcji rolniczej. Warunek ten wynika z  decyzji wykonawczej 

Rady UE z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i 

zwiększania odporności Polski; (dalej: CID KPO).

Proponuje się udzielenie wsparcia na wymianę pokryć dachowych o powierzchni nie 

większej niż 500 m2. 

W § 3 projektu rozporządzenia wskazano, że wsparcie udzielane będzie rolnikowi który 

podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 
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ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r., poz. 933) lub któremu przyznano 

płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2114 z późn. zm.), jeżeli: jest 

właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, w tym budynku, na którym wymieniane 

będzie pokrycie dachowe oraz ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z 

dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 

1270).

W § 4 projektu rozporządzenia określono, że wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, 

które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem. Ponadto 

przedsięwzięcie może trwać nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie 

przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie później niż do dnia 31 

grudnia 2025 r. Jest to czas wystarczający na realizację przedsięwzięcia biorąc pod uwagę 

uwarunkowania pogodowe, które często determinują możliwość wymiany pokrycia 

dachowego na całym budynku. Data graniczna wynika z decyzji CID KPO. Wsparcie będzie 

udzielane zgodnie z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

Wsparcie zostało zaprojektowane jako uzupełnienie istniejącego obecnie, realizowanego 

przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), programu 

utylizacji odpadów zawierających azbest pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania 

wyrobów zawierających azbest”, wynikającego z założeń Ogólnopolskiego Programu 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Celem obu jest unieszkodliwienie jak 

największej ilości wyrobów zawierających azbest. Aby uniknąć podwójnego finansowania tego 

samego przedsięwzięcia, projektowane wsparcie nie obejmuje demontażu i utylizacji zdjętego 

azbestu w związku z tym, iż wsparcie na ten cel przewidziane jest w ww. Programie 

realizowanym przez NFOŚiGW. Jednocześnie w celu zapewnienia odpowiedniego 

zagospodarowania zdemontowanych pokryć dachowych z azbestu, w regulaminie wyboru 

przedsięwzięć do objęcia wsparciem zostanie określone, że wsparcia udziela się, jeżeli 

wnioskodawca zobowiąże się do zgłoszenia właściwej jednostce samorządu terytorialnego 

wymienionego pokrycia dachowego do utylizacji przed zakończeniem przedsięwzięcia, nie 

później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. Wynika to m.in. z konieczności 

realizacji zasady „nie czyń poważnych szkód” (DNSH – „do no significant harm”) w 

rozumieniu art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 
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czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, 

zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. L 198 z 22.06.2020, s. 13). 

W § 5 projektu rozporządzenia wskazano, że wsparcie stanowi pomoc publiczną 

udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 z 

dnia 25 czerwca 2014 r. uznającym niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym 

oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 

2022 r. poz. 807).

W § 6 projektu rozporządzenia wskazano, że poziom udzielonego wsparcia nie może 

przekroczyć wysokości dopuszczalnej pomocy określonej przepisami rozporządzenia 

702/2014, tj. 40% standardowej stawki jednostkowej określonej w regulaminie wyboru 

przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się stosować metodę kosztów uproszczonych w 

oparciu o wyliczone przez ekspertów standardowe stawki jednostkowe zł/m2 służące do 

ustalenia wysokości wsparcia. Standardowa stawka jednostkowa określa średni koszt w zł 

wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w 

gospodarstwach rolnych.

W § 7 projektu rozporządzenia wskazano, że wsparcie udzielane jest w formie płatności 

końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Wskazano także, że na 

realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% 

wartości wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpił o jej przyznanie we wniosku o objęcie 

wsparciem.

W § 8 projektu rozporządzenia wskazano, że podmiotem udzielającym wsparcia będzie 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”. Wynika to z 

przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.) i wyznaczenia przez Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi jednostki wspierającej plan rozwojowy.

W § 9 projektu rozporządzenia doprecyzowano, jak planuje udzielać się wsparcia. Tym 

samym wskazano, że wsparcia udziela się na wniosek o objęcie wsparciem, który składa się w 

terminie wskazanym w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem. W związku 
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z planowanym wcześniejszym przekazaniem do potencjalnych wnioskodawców informacji o 

zbliżającym się naborze wniosków o objęcie wsparciem wskazano, że Agencja podaje do 

publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, ogłoszenie o 

planowanym naborze wniosków o objęcie wsparciem, nie później niż 30 dni przed dniem 

planowanego terminu rozpoczęcia naboru wniosków. W ogłoszeniu o planowanym naborze 

podaje się regulamin wyboru przedsięwzięć.

W § 10 projektu rozporządzenia wskazano, że Agencja udostępnia za pomocą systemu 

teleinformatycznego formularz wniosku o objęcie wsparciem zawierający w szczególności listę 

niezbędnych załączników oraz na stronie internetowej Agencji wzory oświadczeń i wzór 

umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia naboru 

wniosków o objęcie wsparciem.

W § 11 projektowanego rozporządzenia doprecyzowano, że wniosek o objęcie wsparciem 

składa się za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji. Ponadto, w przypadku złożenia 

wniosku o objęcie wsparciem Agencja informuje wnioskodawcę za pomocą systemu 

teleinformatycznego Agencji o wpłynięciu tego wniosku.

W § 12 projektu rozporządzenia wskazano, że w przypadku złożenia przez wnioskodawcę 

w ramach naboru więcej niż jednego wniosku o objęcie wsparciem w odniesieniu do tego 

samego budynku, na którym wymieniane będzie pokrycie dachowe, Agencja rozpatruje 

wyłącznie wniosek, który pierwszy wpłynął do Agencji. Pozostałe wnioski o objęcie 

wsparciem tego samego wnioskodawcy w odniesieniu do tego samego budynku, na którym 

wymieniane będzie pokrycie dachowe, Agencja pozostawia bez rozpatrzenia.

W § 13 projektu rozporządzenia wskazano, że zabezpieczeniem należytego wykonania 

przez ostatecznego odbiorcę wsparcia zobowiązań określonych w umowie o objęciu 

przedsięwzięcia wsparciem jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową 

sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie nakłada na podmioty objęte jego oddziaływaniem 

dodatkowych obowiązków, a jedynie reguluje warunki przyznawania wsparcia ze środków 

publicznych na projekty przez nie realizowane.
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Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia 

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

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi 

dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem został zamieszczony na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

 Projekt rozporządzenia został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania 
wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów 
szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach 
rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 
Odporności

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 Elżbieta Budka – Naczelnik Wydziału Działań Leśnych 
Departamentu Płatności Bezpośrednich tel. 22 623 10 58, 
e-mail: Elzbieta.Budka@minrol.gov.pl

Data sporządzenia
lipiec 2022

Źródło: 
Upoważnienie ustawowe – art. 14lc ust. 4
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r.
poz. 1079)

Nr w wykazie prac legislacyjnych 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 397

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Wyroby zawierające azbest w postaci płyty azbestowo-cementowej stanowią często pokrycia dachowe budynków 
przeznaczonych do produkcji rolniczej. Pomimo istnienia Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-
2032 oraz Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest uruchomionego 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który umożliwia 
dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów azbestowych oraz transportu i unieszkodliwiania odpadów 
azbestowych, brak jest możliwości dofinansowania nowych pokryć dachowych wykonanych z tworzyw 
bezazbestowych w gospodarstwach rolnych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Dofinansowanie w ramach inwestycji A1.4.1. objętej KPO dotyczące wymiany pokryć dachowych wykonanych z 
azbestu na budynkach służących do produkcji rolniczej i zastąpienie ich nowym pokryciem dachowym (nie 
zawierającym azbestu) pozwoli na zminimalizowanie negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych 
obecnością azbestu na obszarach wiejskich oraz likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 
Przyniesie to korzyści społeczne, ekonomiczne i ekologiczne polegające na zmniejszeniu emisji włókien azbestu, 
uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia mieszkańców obszarów wiejskich oraz poprawie wyglądu zewnętrznego 
budynków w gospodarstwie. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 
Na podstawie przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), każdy z krajów członkowskich 
opracowuje szczegóły zasad wdrażania w sposób indywidualny.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
Liczba gospodarstw 
rolnych

Ok. 81 tys. Wyliczenia własne 
MRiRW oparte na 
założeniu wymiany ok. 
100 m2 pokrycia 
dachowego z azbestu w 
gospodarstwie 

Możliwość uzyskania 
wsparcia do wymiany pokryć 
dachowych z materiałów 
szkodliwych dla zdrowia lub 
środowiska 
w gospodarstwach rolnych
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Agencja 
Restrukturyzacji 
i Modernizacji 
Rolnictwa (ARiMR)

1 Centrala ARiMR Realizacja inwestycji, w 
tym udzielanie wsparcia

Ministerstwo 
Rolnictwa i
Rozwoju Wsi

1 MRiRW Instytucja odpowiedzialna
za realizację inwestycji

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z art. 5 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 Rządowego Centrum 
Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy 
Rady Ministrów (M. P. z 2022 r. poz. 348).

Projekt rozporządzenia zostanie uzgodniony z następującymi organizacjami społecznymi:
1) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych,
2) Sekretariatem Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
3) Niezależnym Samorządowym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych „Solidarność”,
4) Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”,
5) Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
6) Federacją Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,
7) Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników,
8) Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych,
9) Krajową Radą Izb Rolniczych,
10) Krajową Izbą Gospodarczą, Komitetem Rolnictwa i Obrotu Rolnego,
11) Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”,
12) Związkiem Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”,
13) Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
14) Krajową Radą Spółdzielczą,
15) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych,
16) Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w RP,
17) Business Centre Club,
18) Związkiem Rzemiosła Polskiego,
19) Forum Związków Zawodowych,
20) Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej,
21) Konfederacją Lewiatan,
22) Związkiem Zawodowym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”,
23) Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”,
24) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”,
25) Krajowym Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,
26) Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców,
27) Radą Dialogu Społecznego,
28) Polskim Związkiem Zawodowym Rolników,
29) Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”,
30) Instytutem Gospodarki Rolnej,
31) Polskim Karpiem Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – Organizacją Producentów,
32) Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego,
33) Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych,
34) Federacją Związków Kółek i Organizacji Rolniczych RP,
35) Federacją Przedsiębiorców Polskich,
36) Stowarzyszeniem Producentów Produktów Zbożowych,
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37) Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych - Izba Gospodarcza

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Źródła finansowania 

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience
Facility – RRF) 
Budżet przewidziany na wsparcie wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla 
zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i 
Zwiększania Odporności: 325,35 mln PLN wg kursu 4,4819 zł/EUR.

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

Przyjęcie rozporządzenia nie pociąga za sobą dodatkowych skutków finansowych mających 
wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu 
terytorialnego. 

Nie skutkuje również zmianą dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego.

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 0 0 0 0 0 0
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw

0 0 0 0 0 0 0
W ujęciu 
pieniężnym
(w mln zł, 
ceny stałe z 
…… r.) rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 
domowe

0 0 0 0 0 0 0

duże przedsiębiorstwa Brak wpływu
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw

Brak wpływu
W ujęciu 
niepieniężnym

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

Brak wpływu
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(dodaj/usuń)Niemierzalne
(dodaj/usuń)

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

Projektowane rozporządzenie nie określa zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia 
działalności gospodarczej, zatem nie wymaga odrębnej oceny w tym zakresie.

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 i 

procedur wystąpi tylko w czasie realizacji 
przedsięwzięcia i dotyczy tylko rolników, którzy 
zawnioskują o wsparcie

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

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji. 

 tak
 nie
 nie dotyczy

Komentarz: zwiększenie liczby dokumentów i procedur wystąpi tylko w czasie realizacji przedsięwzięcia i dotyczy 
tylko rolników, którzy zawnioskują o wsparcie.

9. Wpływ na rynek pracy 
Projektowane rozporządzenie będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy. W wyniku realizacji nowych 
inwestycji polegających na wymianie pokryć dachowych na budynkach gospodarskich mogą powstać nowe 
miejsca pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się usługą demontażu pokryć dachowych z azbestu i montażu 
nowych dachów.
10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 sądy powszechne, 

administracyjne lub wojskowe

 demografia
 mienie państwowe
 inne: 

 informatyzacja
 zdrowie

Omówienie wpływu

Wprowadzone przepisy, poprzez dofinansowanie nowych pokryć dachowych na budynkach 
gospodarskich, na których obecnie znajduje się azbest będą miały pozytywny wpływ na 
zdrowie mieszkańców obszarów wiejskich, środowisko naturalne oraz sytuację i rozwój 
regionalny.

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Monitorowanie i ocena efektów wdrażania inwestycji A1.4.1 KPO, będą realizowane poprzez wskaźniki określone 
w załączniku do Decyzji wykonawczej Rady w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania 
odporności Polski z dnia 17 czerwca 2022 r. (COM (2022)268 final 2022/0181 (NLE)). 
Ewaluacja efektów przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku a miernikiem będzie powierzchnia (m2) nowych pokryć 
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dachowych wolnych od azbestu na budynkach służących do produkcji rolniczej, na których zostało zdemontowane 
pokrycie dachowe z wyrobów azbestowych.
13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 
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