
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 …………..........……2023 r.

w sprawie wyprzedzającego finansowania pomocy finansowej w ramach Planu 

Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki 

rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. ….) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb udzielania, rozliczania i zwrotu środków publicznych, o 

których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej 

polityki rolnej na lata 2023–2027, zwanych dalej „środkami”;

2) formy i sposób zabezpieczania wypłaconych środków.

§ 2. 1. Środki są przekazywane beneficjentowi na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne 

dla prawidłowej realizacji operacji. 

2. Środki są przekazywane beneficjentowi jednorazowo albo w transzach, w terminie, 

wysokości i w sposób określony w umowie o przyznaniu pomocy finansowej w ramach 

interwencji objętych Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, 

zwanej dalej „pomocą”.

3. W przypadku interwencji, o której mowa w art. 77 ust. 1 lit. d rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego 

przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa 

członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego 

rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 

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).
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1, z późn. zm.2)), środki są przekazywane beneficjentowi w wysokości nie wyższej niż 50 000 

zł.

4. Środki są przekazywane na rachunek bankowy beneficjenta wskazany w umowie o 

przyznaniu pomocy.

5. W przypadku beneficjentów, którzy wspólnie ubiegali się o przyznanie pomocy, środki 

są przekazywane na rachunki bankowe tych beneficjentów wskazane w umowie o przyznaniu 

pomocy albo na jeden rachunek bankowy wskazany przez tych beneficjentów w umowie o 

przyznaniu pomocy. 

6. Kwota przekazanych środków pomniejsza kwotę pomocy przysługującą do wypłaty.

§ 3. 1. Rozliczenie środków polega na pomniejszeniu kwoty zatwierdzonej do wypłaty na 

podstawie wniosku lub wniosków o płatność o kwotę przekazanych środków.

2. Jeżeli kwota przekazanych środków jest wyższa niż kwota zatwierdzona do wypłaty na 

podstawie wniosku lub wniosków o płatność, rozliczenie środków polega na zwrocie środków 

przez beneficjenta na rachunek bankowy wskazany przez agencję płatniczą.

3. Przekazanie kolejnej transzy środków może nastąpić dopiero po rozliczeniu transzy 

przekazanej wcześniej.

§ 4. 1. Zabezpieczenie środków obejmuje całkowitą kwotę środków i jest ustanawiane do 

dnia rozliczenia środków w formie weksla niezupełnego (in blanco) składanego wraz z 

deklaracją wekslową.

2. Jeżeli kwota środków przekracza 2 000 000 zł, oprócz zabezpieczenia, o którym mowa 

w ust. 1, ustanawia się dodatkowe zabezpieczenie obejmujące kwotę środków stanowiącą 

różnicę między całkowitą kwotą środków a kwotą 2 000 000 zł w co najmniej jednej z 

następujących form:

1) poręczenia bankowego;

2) gwarancji bankowej;

3) gwarancji ubezpieczeniowej;

4) weksla z poręczeniem wekslowym banku;

5) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa.

3. W przypadku wypłaty środków w transzach dodatkowe zabezpieczenie środków jest 

ustanawiane w wysokości odpowiadającej kwocie wypłacanej transzy.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. 
UE L 181 z 07.07.2022, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.2022, str. 136.
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4. Forma dodatkowego zabezpieczenia środków, o której mowa w ust. 2, jest określana 

przez beneficjenta przy zawieraniu umowy o przyznaniu pomocy.

5. Dodatkowe zabezpieczenie środków jest ustanawiane na czas obejmujący okres liczony 

od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy do dnia wskazanego w umowie jako dzień 

złożenia wniosku o płatność, w ramach którego planowane jest rozliczenie środków, oraz okres 

niezbędny do rozliczenia środków nie krótszy niż 4 miesiące.

6. W przypadku rozliczenia części transzy środków zabezpieczenie, o którym mowa w 

ust. 2, obowiązuje do dnia rozliczenia 100% transzy środków.

7. Ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z 

umowy o przyznaniu pomocy jest równoznaczne z ustanowieniem zabezpieczenia środków, o 

którym mowa w ust. 1.

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

MINISTER ROLNICTWA I 

ROZWOJU WSI

w porozumieniu:

MINISTER FINANSÓW

Paweł Małaczek
zastępca dyrektora

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyprzedzającego 

finansowania pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 

na lata 2023–2027 stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 18 ustawy z dnia 26 

stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. ….).

Środki publiczne na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej, zwane dalej 

„środkami” dla beneficjentów Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–

2027, zwanym dalej „PS WPR” mogą być przekazane na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027, jeżeli 

przewiduje to umowa o przyznaniu pomocy.

Środki będą wypłacane we wnioskowanej wysokości, nie wyższej jednak niż wysokość 

wkładu krajowego kwoty przyznanej pomocy. Dostępne będą dla beneficjentów wszystkich 

interwencji PS WPR. 

W przypadku interwencji, o której mowa w art. 77 ust. 1 lit. d rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy 

dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w 

ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego 

rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 

1, z późn. zm.3)), tj. interwencji I.13.2 Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup 

producentów rolnych beneficjentowi  może zostać przekazana kwota nie wyższa niż 50 000 zł. 

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 17 ustawy z 27 maja 2015 r o finansowaniu wspólnej 

polityki rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2068) beneficjenci Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020), realizujący operacje w ramach działania 

tworzenie grup producentów i organizacji producentów objętego PROW 2014–2020, w 

pierwszym roku działalności mogą otrzymać, na wniosek, z agencji płatniczej środki 

przeznaczone na wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach tego działania, we 

wnioskowanej wysokości, nie wyższej od wysokości udziału krajowych środków publicznych 

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. 
UE L 181 z 07.07.2022, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.2022, str. 136.
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pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków 

realizowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (EFRROW), 

określonego na podstawie planowanej wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży 

produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa lub organizacja producentów 

rolnych została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach członków tej grupy w pierwszym 

roku działalności, nie wyższej jednak niż 50 000 zł. Projektowany przepis jest zatem 

analogiczny do obowiązującego dla beneficjentów działania tworzenie grup producentów i 

organizacji producentów PROW 2014–2020.

Środki będą przekazane na podstawie umowy o przyznaniu pomocy, w której zostanie 

określony termin, wysokość, sposób wypłaty środków.

W projektowanym rozporządzeniu nie proponuje się obowiązku dla beneficjentów PS 

WPR do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi tych 

środków. Wyodrębniony rachunek bankowy jest niezbędny w celu umożliwienia określenia 

przez beneficjenta i weryfikacji przez agencję płatniczą wysokości naliczonych odsetek 

bankowych od przekazanych środków. Mając na uwadze wysoki wskaźnik inflacji (116,6% w 

grudniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku4)) tego typu wymóg wydaje 

się nieekonomiczny i generujący jedynie dodatkowe koszty dla beneficjenta i obciążenia 

administracyjne. W art. 18 obecnie obowiązującej ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o 

finansowaniu wspólnej polityki rolnej, dotyczącym wyprzedzającego finansowania pomocy z 

budżetu państwa dla beneficjentów PROW 2014–2020 również takiego wymogu nie określono.

Rozliczenie środków będzie polegało na pomniejszeniu kwoty zatwierdzonej do wypłaty 

na podstawie wniosku lub wniosków o płatność o kwotę przekazanych środków. W przypadku 

gdy, kwota przekazanych środków jest wyższa niż kwota zatwierdzona do wypłaty na 

podstawie wniosku lub wniosków o płatność rozliczenie środków będzie polegało na zwrocie 

środków przez beneficjenta na rachunek bankowy wskazany przez agencję płatniczą.

Środki mogą być wypłacone beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu przez niego 

zabezpieczenia należnego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o przyznaniu 

pomocy (art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej 

na lata 2023–2027). 

4) Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/szybki-szacunek-wskaznika-cen-
towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-grudniu-2022-roku,21,8.html, dostęp: 5.01.2023 r.
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Zabezpieczenie całkowitej kwoty środków określonej w umowie o przyznaniu pomocy 

będzie ustanawiane w formie weksla niezupełnego (in blanco) składanego wraz z deklaracją 

wekslową, do dnia rozliczenia środków. Jeśli kwota środków na wyprzedzające 

współfinansowanie określona w umowie o przyznaniu pomocy przekracza 2 000 000 zł, będzie  

ustanawiane dodatkowe zabezpieczenie obejmujące kwotę środków stanowiącą różnicę między 

całkowitą kwotą środków a kwotą 2 000 000 zł w co najmniej jednej z następujących form:

1) poręczenia bankowego;

2) gwarancji bankowej;

3) gwarancji ubezpieczeniowej;

4) weksla z poręczeniem wekslowym banku;

5) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa.

W przypadku wypłaty środków w transzach dodatkowe zabezpieczenie środków będzie 

ustanawiane w wysokości odpowiadającej kwocie wypłacanej transzy. Natomiast forma 

dodatkowego zabezpieczenia środków tj. wyprzedzającego współfinansowania pomocy, 

będzie określana przez beneficjenta przy zawieraniu umowy o przyznaniu pomocy. Dodatkowe 

zabezpieczenie środków będzie ustanawiane na czas obejmujący okres liczony od dnia 

zawarcia umowy o przyznaniu pomocy do dnia wskazanego w umowie jako dzień złożenia 

wniosku o płatność, w ramach którego planowane jest rozliczenie środków, oraz okres 

niezbędny do rozliczenia środków nie krótszy niż 4 miesiące. W  przypadku rozliczenia części 

transzy środków zabezpieczenie będzie obowiązywać do dnia rozliczenia 100% transzy 

środków.

W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano rozwiązanie pozwalające uniknąć 

obowiązku ustanawiania dwóch zabezpieczeń w formie weksla niezupełnego (in blanco) 

składanego wraz z deklaracją wekslową, tj. jednego na potrzeby przekazania wyprzedzającego 

współfinansowania pomocy, drugiego jako wymóg należytego wykonania zobowiązań 

określonych w umowie o przyznaniu pomocy. W projektowanym rozporządzeniu 

zaproponowano, że zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie 

o przyznaniu pomocy będzie jednocześnie zabezpieczeniem środków wyprzedzającego 

współfinansowania, ustanawianego w formie weksla niezupełnego (in blanco) składanego wraz 

z deklaracją wekslową.

Dla przykładu: Beneficjent we wniosku o przyznanie pomocy zawnioskował o wypłatę 

wyprzedzającego współfinansowania do agencji płatniczej jednorazowo w wysokości 
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2 500 000 zł. Agencja płatnicza pozytywnie oceniła wniosek o przyznanie pomocy, tym samym 

potwierdzając możliwość wypłaty wyprzedzającego współfinansowania w kwocie 2 500 000 zł 

(kwota przyznanej pomocy jest odpowiednio wyższa). Aby otrzymać tę kwotę, beneficjent 

musi ustanowić zabezpieczenie w formie weksla niezupełnego (in blanco) składanego wraz z 

deklaracją wekslową, do dnia rozliczenia środków, na całkowitą kwotę wynikającą z umowy o 

przyznanie pomocy w celu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z 

tej umowy, jeżeli takie zabezpieczenie jest wymagane. Na podstawie takiego zabezpieczenia 

agencji płatnicza może wypłacić wyprzedzające współfinansowanie w wysokości 2 000 000 zł, 

ponieważ zgodnie z projektowanym ust. 7 w § 4, ustanowienie zabezpieczenia należytego 

wykonania zobowiązań wynikających z umowy o przyznaniu pomocy jest równoznaczne z 

ustanowieniem zabezpieczenia środków na wyprzedzające współfinansowanie. Na pozostałą 

kwotę w wysokości 500 000 zł (2 500 000 zł całkowita kwota wyprzedzającego 

współfinansowania – 2 000 000 zł zabezpieczenie w formie weksla niezupełnego (in blanco) 

składanego wraz z deklaracją wekslową = 500 000 zł) wymagane jest dodatkowe 

zabezpieczenie, w co najmniej jednej z form wymienionych w ust. 2 § 4 projektu 

rozporządzenia.

W przypadku gdy, zgodnie z postanowieniami umowy o przyznaniu pomocy 

ustanawianie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z tej umowy nie 

jest wymagane, to jednak dla wypłaty wyprzedzającego współfinansowania, beneficjent będzie 

zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia środków wyprzedzającego współfinansowania 

do wysokości 2 000 000 zł w formie weksla niezupełnego (in blanco) składanego wraz z 

deklaracją wekslową, a na kwotę przekraczającą 2 000 000 zł (w podanym przykładzie 

500 000 zł) dodatkowego zabezpieczenia w co najmniej jednej z form wymienionych w ust. 2 

§ 4 projektu rozporządzenia.

Zgodnie z przepisami art. 16 ust. 3 ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 

2023–2027 zabezpieczenia nie składa beneficjent będący jednostką sektora finansów 

publicznych, państwowym instytutem badawczym oraz instytutem działającym w ramach Sieci 

Badawczej Łukasiewicz, a w przypadku gdy umowa o przyznaniu pomocy jest zawierana z 

grupą beneficjentów – jeżeli wszyscy beneficjenci są jednostkami sektora finansów 

publicznych lub takimi instytutami.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dnia od 

dnia ogłoszenia.
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Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów wymagających zasięgnięcia opinii, 

dokonania konsultacji oraz uzgodnienia z organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym 

Europejskim Bankiem Centralnym.

Projekt rozporządzenia 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 projekt rozporządzenia nie podlegał notyfikacji.

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym 

projektem zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

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

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

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w 

serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi po numerem 459.
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Nazwa projektu

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

sprawie wyprzedzającego finansowania pomocy finansowej w 

ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 

2023–2027

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Ryszard Bartosik – Sekretarz Stanu

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Aleksandra Szelągowska, Zastępca Dyrektora Departamentu 

Budżetu, tel. +48 22 623 17 64, 

adres e-mail: aleksandra.szelagowska@minrol.gov.pl

Data sporządzenia

30 stycznia 2023 r.

Źródło: 

Art. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. 

o finansowaniu wspólnej polityki rolnej 

na lata 2023–2027 (Dz. U. poz.      )

Nr w Wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 459

                                                 OCENA SKUTKÓW REGULACJI     

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Pomoc finansowa w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, zwanego 

dalej „PS WPR” wypłacana jest głównie w formie refundacji poniesionych wydatków. Do czasu otrzymania 

środków z agencji płatniczej, tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), potencjalni 

beneficjenci zobowiązani są do ponoszenia wydatków związanych z realizacją operacji z własnych środków, w 

tym również z kredytów bankowych.

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

Podstawę prawną do wydania projektowanego rozporządzenia zawarto w art. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 

2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. ….). W projektowanym 

rozporządzeniu określono szczegółowe warunki i tryb udzielania, rozliczania i zwrotu wyprzedzającego 

finasowania do wysokości współfinansowania krajowego przyznanej pomocy finansowej oraz formy i sposób 

zabezpieczenia wypłaconych środków. 

Mechanizm wyprzedzającego finansowania pomocy do wysokości środków współfinansowania krajowego z 

budżetu państwa był stosowany dotychczas (PROW 2007–2013, PROW 2014–2020) w stosunkowo małym 

zakresie obejmując przede wszystkim działanie LEADER oraz wsparcie dla grup producentów rolnych.



– 10 –

Dla PS WPR proponuje się znaczne rozszerzenie zakresu interwencji, w ramach których możliwe będzie 

skorzystanie z tego mechanizmu wsparcia. Uprawnieni do wnioskowania o wyprzedzające finansowanie, 

zgodnie z założeniami projektu, będą beneficjenci wszystkich interwencji PS WPR, w których 

współfinansowanie krajowe pochodzi ze środków budżetu państwa, z wyjątkiem interwencji obszarowych oraz 

instrumentów finansowych, o ile taka możliwość zostanie przewidziana w wytycznych dla poszczególnych 

interwencji i w konsekwencji w formularzu umowy o przyznaniu pomocy. Potencjalnie mogą to być 

beneficjenci interwencji: 

Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje);

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej;

Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF;

Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu;

Rozwój małych gospodarstw;

Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (dotacja) – w gospodarstwie;

Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (dotacja) – poza gospodarstwem;

Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń;

LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS);

Współpraca Grup Operacyjnych EPI;

Doskonalenie zawodowe rolników;

Kompleksowe doradztwo rolnicze;

Doskonalenie zawodowe kadr doradczych;

Wsparcie gospodarstw demonstracyjnych;

Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości 

żywności.

Zasady dotyczące uruchamiania wyprzedzającego finansowania na pomoc techniczną są analogiczne jak w 

poprzednich okresach programowania.  

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

Opracowywanie wewnętrznych rozwiązań dotyczących uruchamiania środków w ramach PS WPR trwają 

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 Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
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Beneficjenci PS WPR 

realizujący operacje w 

ramach interwencji, 

objętych PS WPR

Wszyscy, którzy 

złożą wniosek o 

wypłatę 

wyprzedzającego 

finansowania 

pomocy we wniosku 

o przyznanie pomocy 

i spełnią wymagane 

warunki, a wniosek 

zostanie oceniony 

pozytywnie i 

zostanie podpisana 

umowa o wypłatę 

środków.

PS WPR Wyprzedzające 

finansowanie pomocy w 

wysokości ok. 45% 

(współfinansowanie 

krajowe) kwoty przyznanej 

pomocy, a w przypadku 

interwencji „Infrastruktura 

na obszarach wiejskich” – w 

wysokości 32% przyznanej 

pomocy.

ARiMR 1 Centrala Konieczność wprowadzenia 

w procedurach 

wewnętrznych ARiMR 

zapisów dotyczących 

wypłaty i zabezpieczeń 

wyprzedzającego 

finansowania w ramach PS 

WPR.

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

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do zaopiniowania do następujących partnerów społecznych:

1) na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854) do 

– Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych oraz Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”; termin na zgłoszenie uwag: 21 dni liczone od następnego 

dnia roboczego, z wyłączeniem soboty, następującego po dniu przekazania projektu rozporządzenia; 

2) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2022 r. poz. 97) 

do – Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji Lewiatan, Związku Rzemiosła Polskiego, Business 

Centre Club, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich; termin na 
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zgłoszenie uwag: 21 dni liczone od następnego dnia roboczego, z wyłączeniem soboty, następującego po dniu 

przekazania projektu rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia zostanie również przekazany do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego na podstawie art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej 

(Dz. U. poz. 759) oraz Radzie Dialogu Społecznego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie 

Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.). 

Termin na zgłoszenie uwag: 21 dni liczone od następnego dnia roboczego, z wyłączeniem soboty, 

następującego po dniu przekazania projektu rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia będzie podlegał opiniowaniu zgodnie z § 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 

października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348) przez ARiMR, Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jednostki doradztwa rolniczego, instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie. 

Termin na zgłoszenie uwag: 21 dni liczone od następnego dnia roboczego, z wyłączeniem soboty, 

następującego po dniu przekazania projektu rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia zostanie również przesłany do konsultacji publicznych z następującymi organizacjami i 

instytucjami:

1) Agraves Sp. z o.o.;

2) Agro Integracja Sp. z o.o.;

3) Agrounia;

4) Augustowsko-Podlaskie Stowarzyszenie Eko-Rolników;

5) Federacja Grup i Producentów „Wołowina Polska”;

6) Federacja Związków Kółek i Organizacji Rolniczych RP;

7) Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych;

8) Federacja Gospodarki Żywnościowej RP;

9) Polska Federacja Rolna;

10) Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich;

11) Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego;

12) Fundacja Greenpeace Polska;
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13) Instytut Gospodarki Rolnej;

14) Izba Zbożowo-Paszowa;

15) Konferencja Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych;

16) Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego;

17) Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz;

18) Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza;

19) Krajowa Rada Izb Rolniczych;

20) Krajowa Rada Spółdzielcza;

21) Krajowe Forum Spółek Wodnych;

22) Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy;

23) Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych;

24) Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw;

25) Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza;

26) Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego;

27) Krajowy Związek Plantatorów Roślin Okopowych;

28) Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych;

29) Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”;

30) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych;

31) Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny;

32) Krajowy Związek Spółek Wodnych;

33) Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN;

34) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”;

35) Ogólnopolski Związek Plantatorów Tytoniu;

36) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych;

37) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”;

38) Opolski Związek Producentów Rolnych;

39) Podlaski Związek Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej; 

40) Polska Akademia Nauk;

41) Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka;

42) Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców;

43) Polska Federacja Ziemniaka;

44) Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych;

45) Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego;
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46) Polska Izba Mleka;

47) Polska Izba Nasienna;

48) Polska Izba Ubezpieczeń;

49) Polska Sieć LGD;

50) Polski Klub Ekologiczny;

51) Polski Związek Plantatorów Tytoniu;

52) Polski Związek Pracodawców – Usługodawców Rolnych;

53) Polski Związek Rolników Ekologicznych;

54) Polski Związek Zawodowy Rolników;

55) Polskie Stowarzyszenie Doradców Rolniczych AGRONOM;

56) Polskie Stowarzyszenie Plantatorów Porzeczek;

57) Polskie Stowarzyszenie Producentów i Przetwórców Owoców;

58) Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”;

59) Polskie Towarzystwo Rolników Ekologicznych;

60) Rada Główna Instytutów Badawczych;

61) Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

62) Rada Produkcji Ekologicznej;

63) Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność;

64) Sieć Badawcza – Łukasiewicz;

65) Spółdzielnia Polskie Grupy Mleczne;

66) Spółdzielnia Producentów Mleka Krowiego „KARNIEWO”;

67) Stowarzyszenie Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS;

68) Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych;

69) Stowarzyszenie „EkoLubelszczyzna”;

70) Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych „Truskawka”;

71) Stowarzyszenie Grupy Wielkopolskie;

72) Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich;

73) Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków;

74) Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa;

75) Stowarzyszenie Ogólnopolski Związek Producentów Warzyw;

76) Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej;

77) Stowarzyszenie „POLSKIE MLEKO”;

78) Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa”;
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79) Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw „CUIAVIA”;

80) Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami;

81) Stowarzyszenie Producentów Produktów Zbożowych;

82) Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej „Podlasie”;

83) Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „Ekoland”;

84) Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych;

85) Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”;

86) Stowarzyszenie Rolnictwa Ekologicznego „BioPolonia”;

87) Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej;

88) Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych;

89) Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego;

90) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

91) Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej Ekopolsmak;

92) Wielkopolskie Zrzeszenie Hodowców i Producentów Drobiu;

93) Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczpospolitej Polskiej;

94) Zrzeszenie Wytwórców Polskiego Rolnictwa Ekologicznego im. Jana Pawła II;

95) Związek Banków Polskich;

96) Związek Firm Pablic Relations;

97) Związek Plantatorów Tytoniu w Lublinie;

98) Związek Polski Przemysł Futrzarski;

99) Związek Polskich Przetwórców Mleka;

100) Związek Pracodawców Eksporterów i Importerów Produktów Mleczarskich;

101) Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej;

102) Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników;

103) Związek Zawodowy Rolnictwa Polskiego Wolni i Solidarni;

104) Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej;

105) Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”;

106) Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”;

107) Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych „EKOROLNIK”;

108) Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu;

111) Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”;

112) Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”;

113) Związek Zawodowy Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”.
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Termin na zgłoszenie uwag: 21 dni liczone od następnego dnia roboczego, z wyłączeniem soboty, 

następującego po dniu przekazania projektu rozporządzenia. 

Ponadto projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom z samorządami województw, pełniącymi w 

ramach PS WPR rolę podmiotów wdrażających.

Termin na zgłoszenie uwag: 21 dni liczone od następnego dnia roboczego, z wyłączeniem soboty, 

następującego po dniu przekazania projektu rozporządzenia. 

Przewiduje się, że konsultacje publiczne i opiniowanie projektu rozporządzenia zakończą się …….

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w 

tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji 

albo uzgodnienia projektu.

Projekt rozporządzenia wraz z dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem został udostępniony w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z 

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

2017 r. poz. 248), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z 2022 r.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-

10)

Dochody ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

Wydatki ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

Saldo ogółem
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budżet państwa

JST

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

Źródła finansowania 

Budżet państwa. Płatności z tytułu wyprzedzającego finansowania pomocy 

finansowane będą ze środków corocznie planowanych w ustawach budżetowych na 

realizację PS WPR.

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń

W projekcie rozporządzenia zaproponowano wcześniejsze uruchomienie środków 

zaplanowanych w ramach PS WPR.

Skutki uruchomienia środków wyprzedzającego finansowania w formie 

wyprzedzającego finasowania pomocy wykazano w ocenie skutków regulacji dla 

finansów publicznych wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu 

wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027 (UC131). Wskazywanie dodatkowych 

skutków dla finansów publicznych w ramach projektu oznaczałoby powtórne 

wykazywanie kwot, które już zostały określone w trakcie prac nad ww. ustawą. Należy 

więc traktować przedstawione dane jedynie jako materiał informacyjny.

Wyprzedzające finansowanie pomocy będzie udzielane do limitów określonych 

corocznie w ustawie budżetowej na wydatki w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Szacuje się, że w formie wyprzedzającego współfinansowania krajowego z budżetu 

państwa ARiMR wypłaci beneficjentom PS WPR w latach 2023–2029 środki w 

kwotach:

Rok

Wydatki budżetu 

państwa - 

wyprzedzające 

współfinansowanie 

krajowe wypłacane 

przez ARiMR w 

mln zł

2023 0

2024 409
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2025 1 028

2026 1 023

2027 1 011

2028 610

2029 0

Ogółem 4 081 

Średni poziom współfinansowania krajowego z budżetu państwa dla ww. interwencji 

wynosi 45% kwot przyznanej pomocy. Założono, że 75% beneficjentów skorzysta z 

tego mechanizmu finansowego.  

Środki będą wypłacane beneficjentom przez ARiMR jako współfinansowanie krajowe 

PS WPR (nie będą to pożyczki), w związku z tym nie będzie występował podwójny 

obieg środków. Oznacza to, że środki budżetu państwa dla danej operacji będą 

angażowane tylko raz – albo w formie wyprzedzającego finansowania albo (w 

przypadku nie skorzystania z tego mechanizmu) w formie wypłaty refundacji przez 

agencję płatniczą. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie przekazywał agencji 

płatniczej środki na współfinansowanie krajowe na podstawie zapotrzebowań 

składanych przez tę agencję, w formie dotacji celowej.

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

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe

W ujęciu 

pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z 

…… r.)

(dodaj/usuń)
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duże 

przedsiębiorstwa

Projektowane rozporządzenie będzie miało pozytywny wpływ na duże 

przedsiębiorstwa przez umożliwienie im skorzystania  ze wsparcia na 

ich modernizację związaną z rosnącymi wymaganiami w zakresie 

ochrony środowiska i klimatu, realizacją celów Strategii „Od pola do 

stołu” czy wytwarzania pasz bez GMO.

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw

Projektowane rozporządzenie będzie miało pozytywny wpływ na 

sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw przez umożliwienie 

im skorzystania ze wsparcia na ich modernizację związaną z 

rosnącymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska i klimatu i 

realizacją celów Strategii „Od pola do stołu”.

Wsparcie będzie również kierowane do przedsiębiorstw, które zostały 

uznane i uzyskały status grupy producentów rolnych albo organizacji 

producentów, w celu wzmocnienia ich pozycji na rynku i zapewnienia 

im konkurencyjności, w tym także w relacjach z innymi podmiotami 

łańcucha żywnościowego.

W celu zwiększenia orientacji rynkowej gospodarstwa rolnego (a w 

rezultacie konkurencyjności gospodarstwa) będzie wspierany także 

rozwój małych gospodarstw, to znaczy gospodarstw o wielkości 

ekonomicznej poniżej 25 tys. euro, które w wyniku realizacji operacji 

osiągną wzrost wartości sprzedaży określonych wyprodukowanych lub 

przetworzonych produktów rolnych. Pozytywny wpływ na rozwój 

małych i średnich przedsiębiorstw będzie również miało wsparcie w 

ramach podejścia LEADER uwzględniające  identyfikację 

rzeczywistych nisz rynkowych na danym obszarze.

W ujęciu 

niepieniężny

m

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

Projektowane rozporządzenie będzie miało pozytywny wpływ na 

gospodarstwa domowe przez poprawę dochodowości w 

gospodarstwach rolnych dzięki interwencjom realizowanym w ramach 

PS WPR w celu zapewnienia godnego poziomu życia i wyrównywania 

szans. Do poprawy dochodów w gospodarstwach rolnych 

bezpośrednio lub pośrednio przyczyniać się będą odpowiednio, m.in. 

płatności bezpośrednie (stanowiące stabilną część dochodów, 

niezależną od wielkości bieżącej produkcji oraz sytuacji na rynku), 

płatności dla obszarów z naturalnymi ograniczeniami lub innymi 
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szczególnymi ograniczeniami, inwestycje w gospodarstwach rolnych, 

rozwój małych gospodarstw, rozwój współpracy w ramach łańcucha 

wartości (w zakresie małego przetwórstwa) przez dywersyfikowanie 

dochodu w gospodarstwach rolnych. Pozytywny wpływ na 

gospodarstwa będzie miała również stabilizacja ich dochodów, na 

którą wpływ będzie miało m.in. wsparcie dochodów związanych z 

produkcją oraz uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych 

rolników.

(dodaj/usuń)

(dodaj/usuń)Niemierzalne

(dodaj/usuń)

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Projekt rozporządzenia nie wpłynie na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a 

także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

 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
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 nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy.

Interwencje dotyczące gospodarstw rolnych pozwolą na utrzymanie funkcjonowania gospodarstw 

prowadzących określoną produkcję bez konsekwencji, jaką jest utrata miejsc pracy. 

W ramach PS WPR będzie również rozwijany potencjał dla tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach 

wiejskich przede wszystkim w sektorze rolno-spożywczym. Służyć temu będzie wsparcie na rozwój i 

modernizację przetwórstwa w ramach interwencji „Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości” – w i 

poza gospodarstwem oraz wsparcie dla podmiotów prowadzących usługi dla rolnictwa i leśnictwa. Natomiast 

tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich możliwe będzie dzięki podejściu LEADER. 

Zapewnienie szkoleń, w różnych formach, doradcom rolniczym przyczyni się do zwiększenia prestiżu zawodu 

doradcy, a tym samym zwiększy zainteresowanie podjęciem pracy w tym zawodzie. Uznanie ukończenia 

studiów podyplomowych w dziedzinie rolnictwa za równoważne z posiadaniem wiedzy niezbędnej do wpisu 

na listę doradców zwiększy zainteresowanie podjęciem pracy jako doradca rolniczy. Dodatkowo przyczyni się 

to do zwiększenia liczby doradców wpisanych na listę CDR, co jest niezbędne do zapewnienia rolnikom 

szkoleń i usług doradczych zaplanowanych do realizacji w PS WPR. Wprowadzenie specjalizacji doradczych 

poszerzy możliwości zawodowe doradców rolniczych na rynku pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne

sytuacja i rozwój regionalny

 sądy powszechne, 

administracyjne lub wojskowe

 demografia

 mienie państwowe

 inne:      

 informatyzacja

 zdrowie

Omówienie wpływu

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na 

sytuację i rozwój regionalny. Dzięki możliwości wcześniejszego skorzystania ze 

środków współfinansowania krajowego  możliwe będzie zwiększenie m.in. aktywizacji 

społeczności wiejskich w ramach lokalnych grup działania, które nie będą zmuszone do 

oczekiwania na refundację poniesionych wydatków z agencji płatniczej.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Pełne wykonanie przepisów projektowanego aktu prawnego nastąpi po zakończeniu realizacji PS WPR.
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12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Zgodnie z art. 128 rozporządzenia UE 2021/2115, ustanawia się ramy realizacji celów, które umożliwiają 

sprawozdawczość, monitorowanie i ewaluację realizacji celów PS WPR w trakcie jego wdrażania i obejmują: 

zestaw wspólnych wskaźników produktu, rezultatu, oddziaływania i kontekstu; cele końcowe i roczne cele 

pośrednie ustanowione w odniesieniu do odpowiednich celów szczegółowych z wykorzystaniem odpowiednich 

wskaźników rezultatu; gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie danych; regularną sprawozdawczość na 

temat realizacji celów, monitorowania i ewaluacji; a także ewaluacje ex ante, śródokresowe i ex post oraz 

wszystkie inne działania związane z ewaluacją w kontekście PS WPR.

Katalog wskaźników pomiaru efektów realizacji PS WPR został określony w załączniku I do rozporządzenia 

2021/2115. Dane dotyczące realizacji wskaźników będą mierzone na poziomie poszczególnych interwencji, 

celów szczegółowych oraz całego PS WPR.

Zgodnie z art. 132 rozporządzenia 2021/2115, instytucja zarządzająca oraz komitet monitorujący na podstawie 

wskaźników produktu i wskaźników rezultatu monitorują wdrażanie planu oraz postępy w osiąganiu jego 

celów końcowych.

Ewaluacja efektów projektu realizowana będzie zgodnie z Planem Ewaluacji Planu Strategicznego Wspólnej 

Polityki Rolnej, opracowywanym przez Instytucję Zarządzającą PS WPR zgodnie z przepisami KE. Instytucja 

Zarządzająca ma obowiązek opracowania Planu Ewaluacji w ciągu roku od dnia zatwierdzenia Planu przez  

Komisję Europejską. Plan Ewaluacji będzie zwierał m. in. informacje na temat celów i potrzeb ewaluacji,  

zarzadzania i koordynacji, terminarza realizacji ewaluacji, danych i informacji niezbędnych do realizacji 

ewaluacji. W ewaluacji zastosowane będą co najmniej mierniki (wskaźniki produktu, rezultatu i 

oddziaływania) określone w rozporządzeniu 2021/2115. Ponadto, zgodnie z art. 140 ust. 6 ww. rozporządzenia, 

w 2031 r. wykonana zostanie kompleksowa ocena ex post PS WPR.

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