
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.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych 

przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

Na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych 

rynków rolnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 185 i 1370) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2022 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla 

szkół (Dz. U. poz. 1770) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia liczbę „10” zastępuje się liczbą „25”;

2) w § 9 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „27 stycznia” zastępuje się wyrazami „10 lutego”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Porcje owoców i warzyw są udostępniane dzieciom w dwóch okresach 

udostępniania obejmujących po:

1) 8, 9, 10, 11, 12, 13 albo 14 wybranych tygodni w przypadku udostępniania 

owoców i warzyw w każdym z okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, 

pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a rozporządzenia;

2) 7, 8, 9, 10, 11 albo 12 wybranych tygodni w przypadku udostępniania owoców 

i warzyw w każdym z okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, 

pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b rozporządzenia.”,

b) w ust. 2:

 w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „semestrze” zastępuje się 

wyrazami „okresie udostępniania”,

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 
ust. 2 pkt 3 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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 w pkt 2:

  we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „semestrze” zastępuje się wyrazami 

„okresie udostępniania”,

  w lit. a liczbę „10” zastępuje się liczbą „7”,

  w lit. b liczbę „4” zastępuje się liczbą „3”,

  lit. d liczbę „3” zastępuje się liczbą „2”,

  w lit. f liczbę „4” zastępuje się liczbą „2”,

  w lit. g liczbę „5” zastępuje się liczbą „3”;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Porcje mleka są udostępniane dzieciom w dwóch okresach udostępniania 

obejmujących po:

1) 8, 9, 10, 11, 12, 13 albo 14 wybranych tygodni w przypadku udostępniania 

mleka w każdym z okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 

lit. a i pkt 4 lit. a rozporządzenia;

2) 7, 8, 9 albo 10 wybranych tygodni w przypadku udostępniania mleka w każdym 

z okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b 

rozporządzenia.”,

b)  w ust. 2:

 w pkt 1 wyraz „semestrze” zastępuje się wyrazami „okresie udostępniania”,

 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w drugim okresie udostępniania:

a) 16 porcji obejmujących mleko białe – 1 opakowanie jednostkowe 

zawierające co najmniej 0,25 l,

b) 1 porcja obejmująca jogurt naturalny – 1 opakowanie jednostkowe o 

masie netto co najmniej 150 g,

c) 3 porcje obejmujące kefir naturalny – 1 opakowanie jednostkowe o 

masie netto co najmniej 150 g.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
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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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U Z A S A D N I E N I E

Proponowana nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

24 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej programu dla szkół (Dz. U. poz. 1770), dalej „zmieniane rozporządzenie”, ma na celu 

uwzględnienie zmian w realizacji dostaw porcji udostępnianych dzieciom biorącym udział 

w programie dla szkół w drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023, wynikających 

z nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wysokości 

środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej 

w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu 

realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023 (Dz. U. poz. 1148). 

W rozporządzeniu wprowadzającym ww. zmiany określone zostały wyższe stawki pomocy 

udzielanej za porcje udostępnione dzieciom w ramach programu w drugim semestrze bieżącego 

roku szkolnego zarówno w przypadku komponentu owocowo-warzywnego jak i komponentu 

mlecznego. Wśród założeń przyjętych do kalkulacji nowych stawek  w przypadku obu 

komponentów programu  przewidziana została inna liczba porcji udostępnianych 

w przeliczeniu na jedno dziecko w drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023, niż 

przewidziana w założeniach przyjętych na etapie kalkulacji stawek pomocy obowiązujących 

przed nowelizacją. Liczba porcji udostępnianych jednemu dziecku biorącemu udział w 

komponencie mlecznym programu dla szkół w drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023 

spadła z 28 do 20. Ponadto w kalkulacji nowych stawek uwzględniono odmienny od uprzednio 

ustalonego udział poszczególnych produktów objętych porcjami udostępnianymi w ramach 

tego komponentu. W przypadku komponentu mlecznego w drugim semestrze bieżącego roku 

szkolnego do kalkulacji nowej stawki posłużono się mniejszą liczbą porcji obejmujących mleko 

białe (7) i jogurt naturalny (1), większą liczbą porcji obejmujących kefir naturalny (+2) oraz 

zrezygnowano z porcji obejmujących serek twarogowy. Również w przypadku komponentu 

owocowowarzywnego w kalkulacji nowej stawki pomocy uwzględniono zredukowaną łączną 

liczbę porcji udostępnianych w drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023. Przy kalkulacji 

nowej stawki pomocy udzielanej w drugim semestrze bieżącego roku szkolnego ramach tego 

komponentu założono, że łączna liczba porcji udostępnionych w tym semestrze w przeliczeniu 

na jedno dziecko wyniesie 25, tj. o 9 porcji mniej niż założono przy kalkulacji stawki pomocy 

dla całego roku szkolnego, określonej w oryginalnym brzmieniu ww. rozporządzenia Rady 
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Ministrów. Przy kalkulacji nowej stawki pomocy przewidziano, że ograniczona zostanie liczba 

porcji obejmujących jabłka (3), gruszki (1), rzodkiewki (2), pomidory (2) oraz soki (1).

Powyższe zmiany założeń przyjętych do kalkulacji stawek pomocy mających 

zastosowanie w odniesieniu do porcji udostępnianych w drugim semestrze bieżącego roku 

szkolnego wymagają uwzględnienia w przepisach ust. 2 pkt 2 załącznika nr 1 oraz ust. 2 pkt 2 

załącznika nr 2 do zmienianego rozporządzenia, w których dla poszczególnych komponentów 

programu określono skład pakietu porcji udostępnianych dzieciom w drugim semestrze roku 

szkolnego 2022/2023.

W proponowanym projekcie rozporządzenia przewidziano ponadto zmianę 

umożliwiającą udostępnianie porcji dzieciom biorącym udział w programie w drugim 

semestrze bieżącego roku szkolnego w okresie obejmującym od 7 do 10 tygodni w przypadku 

komponentu mlecznego i od 7 do 12 tygodni w przypadku komponentu owocowo-

warzywnego. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują możliwość udostępniania porcji w 

okresie obejmującym od 8 do 14 wybranych tygodni upływających w każdym z dwóch 

semestrów. Wprowadzenie możliwości udostępniania porcji w okresie obejmującym 7 tygodni 

ma na celu zapewnienie zatwierdzonym dostawcom warunków realizacji dostaw, sprzyjających 

ograniczeniu kosztów dystrybucji dzięki koncentracji tych dostaw. Skrócenie okresów, 

w których mogą być udostępniane porcje z 14 do 10 w przypadku komponentu mlecznego oraz 

z 14 do 12 w przypadku komponentu owocowo-warzywnego ma na celu zagwarantowanie 

odpowiedniej częstotliwości udostępniania porcji dzieciom uczestniczącym w programie 

(minimum 2 porcje na tydzień).

Aby zagwarantować zatwierdzonym dystrybutorom czas na zawarcie ze szkołami 

podstawowymi umów na realizację dostaw porcji w drugim semestrze bieżącego roku 

szkolnego, o treści zgodnej z proponowanymi modyfikacjami przepisów zmienianego 

rozporządzenia, przewidziano przesunięcie terminu przekazywania kopii tych umów na dzień 

10 lutego 2023 r. Stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów termin ten upływa w dniu 

27 stycznia 2023 r. Analogicznie przesunięto termin przekazywania dyrektorowi oddziału 

terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oświadczeń składanych zgodnie z § 5 

ust. 3 zmienianego rozporządzenia przez szkoły podstawowe samodzielnie zaopatrujące się 

w porcje udostępniane dzieciom w ramach programu, w odniesieniu do drugiego semestru 

bieżącego roku szkolnego. Zgodnie z proponowaną zmianą termin ten będzie upływał w dniu 

24 lutego 2023 r.
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Przepisy projektowanego rozporządzenia powinny wejść w życie w terminie zbliżonym 

do terminu wejścia w życie nowelizacji przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2022 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę 

pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości 

stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku 

szkolnym 2022/2023 (Dz. U. poz. 1148), w celu zachowania spójności obowiązujących 

przepisów krajowych regulujących zasady wdrażania programu dla szkół. Mając powyższe na 

względzie proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 

następującym po dniu jego ogłoszenia. Termin wejścia w życie jest korzystny z punktu 

widzenia szkół podstawowych oraz dostawców biorących udział w programie dla szkół w 

drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023. Wobec powyższego wejście w życie 

rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia jest uzasadnione ważnym interesem 

państwa przejawiającym się ważnym interesem ww. podmiotów. W konsekwencji należy 

uznać, że zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją na przeszkodzie, aby 

rozporządzenie weszło w życie w proponowanym terminie. 

Wprowadzenie przepisów nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz 

małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

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 niniejszego rozporządzenia zostanie 

zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie 

z rozporządzeniem 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 został zamieszczony w Wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod numerem 470.
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Nazwa projektu

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego 

zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Janusz Kowalski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Rafał Sęk, Naczelnik Wydziału Owoców i Warzyw, 

Departament Rynków Rolnych i Transformacji 

Energetycznej, 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

tel.: 22 623 12 53, rafal.sek@minrol.gov.pl  

Data sporządzenia

4.01.2023 r.

Źródło: 

Art. 38x ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o organizacji niektórych rynków 

rolnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 185 i 

1370)

Nr w Wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

470

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

W projekcie rozporządzenia przedstawiono propozycję zmian niektórych przepisów rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań 

realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. poz. 1770), dalej „rozporządzenie MRiRW”.

W styczniu 2023 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęto prace nad przygotowaniem 

projektu przepisów rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2022 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy 

krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek 

pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023 

(Dz. U. poz. 1148), dalej „rozporządzenie Rady Ministrów”.

mailto:rafal.sek@minrol.gov.pl
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W rozporządzeniu wprowadzającym ww. zmiany określone zostały wyższe stawki pomocy 

udzielanej za porcje udostępnione dzieciom w ramach programu w drugim semestrze bieżącego roku 

szkolnego. Założenia, które przyjęto do kalkulacji nowych stawek przewidują m.in. inną liczbę porcji 

udostępnianych w przeliczeniu na jedno dziecko w drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023, niż 

przewidziana w założeniach przyjętych na etapie kalkulacji obecnie obowiązujących stawek pomocy. 

W przypadku obu komponentów Programu dla szkół do kalkulacji nowej stawki wykorzystana 

została mniejsza liczba porcji udostępnianych jednemu dziecku biorącemu udział w programie w 

drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023, od tej, którą wykorzystano w kalkulacji poprzedzającej 

wydanie rozporządzenia Rady Ministrów. W przypadku komponentu owocowo-warzywnego liczba ta 

została zredukowana z 34 do 25 porcji, a w przypadku komponentu mlecznego z 28 do 20 porcji. Przy 

kalkulacji nowej stawki pomocy uwzględniono zmodyfikowane koszyki porcji, które mają być 

udostępniane w drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023. Do wyliczenia nowej stawki pomocy 

udzielanej w ramach komponentu owocowo-warzywnego posłużono się założeniem, że w drugim 

semestrze bieżącego roku szkolnego w ramach tego komponentu udostępnianych będzie mniej porcji 

obejmujących jabłka (-3), gruszki (-1), rzodkiewkę (-2), pomidory (-2) oraz sok owocowy (-1). 

W przypadku komponentu mlecznego nowa stawka pomocy udzielanej za udostępnienie porcji w 

drugim semestrze trwającego roku szkolnego, skalkulowana została przy założeniu, że udostępnianych 

będzie mniej porcji obejmujących mleko białe (-7), jogurt naturalny (-1), a więcej porcji kefiru 

naturalnego (+2). Ponadto założono rezygnację z udostępniania w drugim semestrze bieżącego roku 

szkolnego porcji obejmujących serek twarogowy (-2).

Zważywszy, że sposób udostępniania porcji dystrybuowanych w ramach programu obejmujący 

m.in. skład pakietów porcji udostępnianych w ramach obu komponentów programu dla szkół każdemu 

biorącemu w nim udział dziecku w danym semestrze, jest określony przepisami rozporządzenia 

MRiRW, towarzysząca zmianie rozporządzenia Rady Ministrów zmiana założeń, którymi posłużono 

się przy kalkulacji stawek za porcję, w zakresie składu pakietu porcji udostępnianych w ramach obu 

komponentów, musi zostać uwzględniona w przepisach rozporządzenia MRiRW.

Osiągnięcie celu projektowanego rozporządzenia przez działania inne niż legislacyjne nie byłoby 

możliwe.

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

Proponowane w przedmiotowym projekcie rozporządzenia przepisy zmieniają przepisy 

rozporządzenia MRiRW określające skład pakietu porcji udostępnianych dzieciom w ramach 

komponentu owocowo-warzywnego oraz mlecznego programu dla szkół w drugim semestrze roku 
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szkolnego 2022/2023, tak aby był on spójny z założeniami wykorzystanymi do kalkulacji stawek 

pomocy określonych w znowelizowanym rozporządzeniu Rady Ministrów dla drugiego semestru roku 

szkolnego 2022/2023.

Ponadto w proponowanym projekcie rozporządzenia przewidziano zmianę przepisu 

rozporządzenia MRiRW określającego liczbę tygodni, w trakcie których w drugim semestrze bieżącego 

roku szkolnego dzieciom mogą być udostępniane porcje owoców i warzyw oraz mleka w ramach 

programu. Stosownie do obecnie obowiązującego przepisu ust. 1 załącznika nr 1 i 2 do rozporządzenia 

MRiRW, udostępnianie porcji w danym semestrze może być realizowane w okresie obejmującym od 8 

do 14 tygodni. Ze względu na proponowane ograniczenie liczby porcji, które mają być udostępniane w 

drugim semestrze bieżącego roku szkolnego w przypadku obu komponentów, przewidziano zmianę, 

która będzie dopuszczała realizację ich udostępniania dodatkowo w okresie siedmiotygodniowym. 

Jednocześnie, aby zachować częstotliwość udostępniania porcji na poziomie nie mniejszym niż dwie 

porcje na tydzień objęty okresem udostępniania, przewidziano, że okres ten nie może trwać więcej niż 

10 tygodni w przypadku komponentu mlecznego i 14 tygodni w przypadku komponentu owocowo-

warzywnego.

W projekcie rozporządzenia  zaproponowano jednocześnie zmiany do rozporządzenia MRiRW, 

które w przypadku wybranych województw będą skutkowały opóźnieniem terminu, od którego mogą 

rozpoczynać się okresy udostępniania porcji w drugim semestrze bieżącego roku szkolnego. 

W rezultacie w przypadku większości województw termin ten będzie przypadał na dzień 13 lutego 

2023 r., nie zaś na pierwszy dzień następujący po okresie ferii zimowych, jak wynika to z aktualnie 

obowiązujących przepisów rozporządzenia MRiRW. Zmianie uległy również terminy przekazywania 

organom Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa kopii umów nieodpłatnego dostarczania porcji, które 

mają być udostępniane w drugim semestrze bieżącego roku szkolnego. Stosownie do proponowanych 

przepisów termin taki upływałby w dniu 10 lutego 2023 r. Analogicznie zaproponowano przesunięcie 

termin przekazywania oświadczeń składanych zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia MRiRW przez 

szkoły podstawowe samodzielnie zaopatrujące się w porcje udostępniane dzieciom w ramach 

programu, w odniesieniu do drugiego semestru bieżącego roku szkolnego. Zgodnie z proponowaną 

zmianą termin ten będzie upływał w dniu 24 lutego 2023 r.
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3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE? 

Prawie wszystkie państwa członkowskie UE zdecydowały się na wdrożenie programu dla szkół. 

Sposób wdrożenia programu dla szkół w każdym państwie (a często nawet regionie) jest odmienny, 

jednak zgodnie z przepisami UE program ten musi obejmować element polegający na udostępnianiu 

owoców i warzyw oraz mleka dzieciom objętym grupą docelową. Jeżeli chodzi o sposób wdrożenia 

programu dla szkół w poszczególnych państwach mamy do czynienia z różnicami w odniesieniu do 

wieku dzieci objętych grupą docelową, katalogu udostępnianych produktów, skali wydatków na 

działania inne niż dystrybucja produktów, sposobu finansowania tych działań (w wielu państwach 

podmiotami, które są uprawnione do uzyskania wsparcia w ramach tego programu są placówki 

oświatowe albo jednostki samorządu), długości okresu i sposobu udostępniania produktów dzieciom.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło 

danych 

Oddziaływanie

Dzieci i młodzież z klas 

IV w szkołach 

podstawowych

1 979 900 Ministerstwo 

Edukacji i 

Nauki 

(MEiN)

Udział w programie dla szkół. Przyjęto, 

że w programie dla szkół w roku szkolnym 

2022/2023 wszystkie dzieci objęte grupą 

docelową (uczniowie klas I–V szkół 

podstawowych i ogólnokształcących szkół 

muzycznych I stopnia oraz klas I i II 

ogólnokształcących szkół baletowych), 

których liczba zgodnie szacunkami MEiN w 

liczbie wynoszącej 1 911 727 uczniów 

(pismo MEiN z dnia 18 marca 2022 r.) 

powiększoną o 68 173 dzieci z Ukrainy 

uczęszczających w roku szkolnym 

2022/2023 do klas I-V wg stanu na 2 stycznia 

2023 r. zgodnie z informacją MEiN (mail z 

dnia 3 stycznia 2023 r.). 

Szkoły podstawowe 14 144* Główny 

Urząd 

Statystyczny 

Udostępnianie uczniom porcji obejmujących 

produkty kwalifikujące się w ramach 

programu dla szkół.
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Dostawcy produktów 

kwalifikujących się w 

ramach programu dla 

szkół

105** Krajowy 

Ośrodek 

Wsparcia 

Rolnictwa 

(KOWR)

Dostawy produktów kwalifikujących się w 

ramach programu dla szkół do szkół 

podstawowych.

Dyrektorzy oddziałów 

terenowych KOWR

17 Prowadzenie postępowań w sprawie 

przyznania pomocy unijnej i krajowej na 

działania związane z dostarczaniem i 

dystrybucją produktów w placówkach 

oświatowych oraz nakładanie kar na 

podmioty uczestniczące w programie w 

przypadku niespełnienia warunków wypłaty 

pomocy.

* Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2021/2022, GUS, Warszawa, Gdańsk 2022 (Tablica 1.7 

Szkoły dla dzieci i młodzieży dla dorosłych oraz policealne).

** Wykaz dostawców zatwierdzonych do udziału w „Programie dla szkół” w odniesieniu do dostaw 

owoców i warzyw (rok szkolny 2021/2022) według stanu na dzień 7 czerwca 2022 r.

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

W ramach konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zostanie przekazany drogą 

elektroniczną do zaopiniowania przez:

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich  Związek Rewizyjny, Związek Polskich 

Przetwórców Mleka, Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy, Polską Izbę Mleka, Polską Federację 

Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Krajową Radę Izb Rolniczych, NSZZ RI „Solidarność”, 

Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji 

Rolniczych, Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych, Forum Związków Zawodowych, 

Krajową Izbę Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań, Ogólnopolskie Porozumienie 

Związków Zawodowych, Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Krajową Radę 

Spółdzielczą, Związek Zawodowy Rolników „OJCZYZNA”, Związek Zawodowy Rolników 

Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, Związek 

Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP, Federację Związków Pracodawców-Dzierżawców i 

Właścicieli Rolnych, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Pracodawców 
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Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederację Lewiatan, Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych Izba 

Gospodarcza, Związek Zawodowy Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, Krajowy Związek 

Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów 

Wiejskich „REGIONY”, Polską Izbę Handlu, Polski Związek Zawodowy Rolników, Spółdzielnię 

Producentów Mleka Krowiego „Karniewo”, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Krajowy 

Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Polski Związek Ogrodniczy, Stowarzyszenie „Grupy 

Wielkopolskie”, Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw UNIA OWOCOWA, 

Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw „CUIAVIA”, Stowarzyszenie Producentów 

Pomidorów i Ogórków Pod Osłonami, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Związek 

Sadowników RP, Stowarzyszenie Dostawców Mleka, Owoców i Warzyw do Placówek Oświatowych 

w ramach Programu dla Szkół, Krajową Unię Producentów Soków Stowarzyszenie Krajowa Unia 

Producentów Soków, Polski Związek Pracodawców  Usługodawców Rolnych Myślęcinek, Związek 

Przedsiębiorców i Pracodawców, Fundację „Mleko dla szkół, mleko dla zdrowia”, Związek 

Nauczycielstwa Polskiego, Polską Izbę Technologii i Wyrobów Naturalnych, Radę Produkcji 

Ekologicznej, Radę Dialogu Społecznego oraz Federację Przedsiębiorców Polskich.

Zgłoszone uwagi zostaną przedstawione w raporcie z 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).

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

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)
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Wydatki ogółem*

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

Saldo ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

Źródła 

finansowania 
–

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń

Projekt rozporządzenia nie powoduje dodatkowych skutków finansowych 

dla budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego.

Skutki finansowe realizacji programu dla szkół w roku szkolnym 

2022/2023 zostały określone w OSR rozporządzenia Rady Ministrów wydanego 

na podstawie art. 38z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych 

rynków rolnych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 

przedsiębiorców, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz na 

sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych i osób starszych 

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, osoby starsze i osoby niepełnosprawne 0

W ujęciu 

pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z 

…… r.) (dodaj/usuń) 0

duże przedsiębiorstwa –W ujęciu 

niepieniężny

m

sektor mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw

Projekt rozporządzenia nie 

będzie miał wpływu na 

konkurencyjność gospodarki i 
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przedsiębiorczość, w tym 

funkcjonowanie przedsiębiorców, a 

zwłaszcza mikroprzedsiębiorców 

oraz małych i średnich 

przedsiębiorców.

rodzina, osoby starsze i osoby niepełnosprawne Projektowana regulacja nie będzie 

miała wpływu na sytuację 

ekonomiczną i społeczną rodziny, 

ani osób starszych 

i niepełnosprawnych.

(dodaj/usuń) –

(dodaj/usuń) –Niemierzalne

(dodaj/usuń) –

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Projekt rozporządzenia 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

X 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: Proponowane przepisy nie zmieniają obciążeń regulacyjnych.

9. Wpływ na rynek pracy 

Proponowane przepisy nie mają wpływu na rynek 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 Brak wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Rok szkolny 2022/2023.

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

zastosowane?

Zmieniane rozporządzenie dotyczy realizacji programu dla szkół w roku szkolnym 2022/2023. 

Ewaluacja efektów przedmiotowego projektu rozporządzenia powinna mieć miejsce po okresie 

umożliwiającym zidentyfikowanie takich efektów. Należy zwrócić uwagę, że nawet w przypadku 

wykazania w ramach takiej ewaluacji, że efekty wprowadzonych zmian nie są w pełni zadawalające, 

niewielka ilość czasu, jaki pozostawałby pomiędzy wejściem w życie przepisów stosownie 

modyfikujących przepisy zmienianego rozporządzenia a końcem bieżącego roku szkolnego, 

wykluczałaby zasadność przeprowadzenia takiej nowelizacji. Wobec powyższego należy uznać, że 

przeprowadzenie ewaluacji efektów projektowanych rozwiązań nie byłoby celowe.

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

Brak
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