
Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

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

z dnia ………………… 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej 

wypłaty

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2422 i 2433) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2017 r. w 

sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 

„Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 867 oraz z 2021 r. poz. 

1855) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w pkt 2 wyrazy „30 czerwca” zastępuje się wyrazami „31 sierpnia”;

2) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku nadania wniosku o płatność przesyłką rejestrowaną w polskiej 

placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w 

placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii 

Europejskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.”;

3) w § 15 w ust. 4 w pkt 2 wyrazy „w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe” zastępuje 

się wyrazami „w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 

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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pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu 

zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej”.

§ 2. Do przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla 

szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 

w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia zawarciem umowy o przyznaniu tej pomocy, stosuje się 

przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym 

rozporządzeniem.

§ 3. Do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy finansowej, o której mowa w § 

2, przyznanej na podstawie umów o przyznaniu tej pomocy, które zostały zawarte przed dniem 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego 

w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. W przypadku umów o przyznaniu pomocy finansowej, o której mowa w § 2,  

zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uznaje się, że 

zobowiązanie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, jest 

wykonane, jeżeli operacja zostanie zrealizowana w terminie, o którym mowa w § 5 pkt 2 

rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

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

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI

Mariusz Gorzowski
dyrektor

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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UZASADNIENIE

Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2017 r. w 

sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 

„Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 867 oraz z 2021 r. poz. 

1855) ma na celu umożliwienie przeprowadzenia zaplanowanych naborów (ogłoszenie 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych) oraz zrealizowanie przez beneficjentów tego 

instrumentu wsparcia działań szkoleniowych i ich rozliczenie, w tym dokonanie ostatecznej 

płatności przez podmiot wdrażający działanie w okresie kwalifikowalności wydatków 

ponoszonych w ramach PROW 2014–2020. Ponadto proponuje się wprowadzenie zmian 

legislacyjnych zapewniających dostosowanie przepisów rozporządzenia do wyroku w sprawie 

C-545/17 Pawlak w zakresie usług pocztowych.

W rozporządzeniu zmienianym niniejszym rozporządzeniem jednym z warunków 

przyznania pomocy jest warunek mówiący o tym, że „pomoc przyznaje się na realizację 

operacji, która zostanie zrealizowana nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r.”. W praktyce 

oznacza to, że pomoc przyznaje się, jeżeli beneficjent zorganizuje i przeprowadzi działania 

szkoleniowe objęte konkretną operacją oraz złoży wniosek o płatność końcową w terminie 

określonym w umowie o przyznaniu pomocy, jednak nie później niż w terminie do 30 czerwca 

2025 r. 

Operacje w tym działaniu, z uwagi na to że ich przedmiotem jest usługa kompleksowej 

organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych działań szkoleniowych (np. szkoleń, studiów 

podyplomowych) z określonego zakresu tematycznego dla liczącej kilkaset osób grupy 

odbiorców – doradców, są operacjami długotrwającymi. Czas trwania takich operacji 

szkoleniowych wynosi ponad rok. Realizacja operacji następuje po zawarciu umowy 

o przyznaniu pomocy z wyłonionym wykonawcą. Etap poprzedzający samą realizację operacji 

obejmuje przygotowanie dokumentów zamówienia publicznego, ogłoszenie naboru 

(tj. postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego), dokonanie wyłonienia wykonawcy 

(beneficjenta) i zawarcie z nim umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji 

z określonego zakresu tematycznego, również wymaga czasu. 

Wydłużenie okresu realizacji PROW 2014-2020 o 2 lata, tj. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

(na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 

grudnia 2020 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z 
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Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z 

Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniające 

rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do 

zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w 

odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022 (Dz. Urz. UE L 437 

z 28.12.2020, str.1)) umożliwia zaciąganie nowych zobowiązań i ich rozliczenie do końca 2025 

r. (zasada n+3). 

W ramach wciąż wdrażanego poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców”, w 

odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania ze strony doradców, będą ogłaszane kolejne nabory na 

operacje, obejmujące również działania szkoleniowe w formie studiów podyplomowych, w 

tym nabory w oparciu o przekazane już do podmiotu wdrażającego przez Instytucję 

Zarządzającą tematy takich operacji oraz założenia do ich realizacji. Obecnie podmiot 

wdrażający to działanie pracuje nad przygotowaniem dokumentów zamówienia publicznego w 

celu ogłoszenia nowych postępowań na wyłonienie wykonawców – beneficjentów działania, 

którzy będą realizowali studia podyplomowe dla doradców. Ogłoszenie nowych naborów 

planowane jest w latach 2022–2023.

Dlatego, biorąc pod uwagę powyższe proponuje się wydłużyć okres realizacji operacji 

i złożenia wniosku o płatność końcową przez beneficjenta działania do 31 sierpnia 2025 r. (§ 1 

projektowanego rozporządzenia). Taki termin wydaje się być terminem dużo bardziej 

bezpiecznym dla beneficjenta, terminem który umożliwi mu wywiązanie się z zadania 

(zobowiązań zawartych w umowie o przyznaniu pomocy) i realizacji celu operacji. Taki termin 

to termin bezpieczny również dla podmiotu wdrażającego, pozwalający na rozliczenie operacji, 

w tym dokonanie płatności końcowej na rzecz beneficjenta, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia wykonawczego dla działania w zakresie terminu rozpatrywania wniosku o 

płatność i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, w okresie kwalifikowalności 

wydatków PROW 2014-2020, który wynika z przepisów unijnych. Konsekwentnie proponuje 

się analogiczną zmianę umożliwiającą zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o 

płatność końcową nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r. w przypadku realizacji operacji 

w ramach już zawartych umów o przyznaniu pomocy.

Proponowane zmiany są konieczne, aby zminimalizować potencjalne ryzyko 

niewykorzystania w pełni środków finansowych w ramach PROW 2014–2020 w przypadku 

niedochowania przez beneficjentów części zobowiązań wynikających z umowy i realizacji celu 

operacji z uwagi na określony w obecnie obowiązujących przepisach rozporządzenia dla 
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działania termin na zakończenie realizacji operacji. 

Celem zmian zaproponowanych § 1 pkt 2 i 3 projektowanego rozporządzenia jest 

implementacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w sprawie C-545/17 Pawlak. 

TSUE zakwestionował, jako sprzeczny z prawem unijnym, przepis krajowy (art. 165 § 2 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego), który uznawał za 

równoznaczne z wniesieniem pisma procesowego do danego sądu jedynie złożenie takiego 

pisma w placówce pocztowej jednego operatora wyznaczonego do świadczenia usługi 

powszechnej i to bez obiektywnego uzasadnienia, którego podstawę stanowią względy 

porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. Zmiana jest podyktowana 

przekonaniem o braku uzasadnienia dla utrzymywania wynikającego z tego przepisu monopolu 

operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 12  ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, z późn. zm.) na świadczenie usług pocztowych 

związanych z nadawaniem przesyłki rejestrowanej przez podmiot ubiegający się o przyznanie 

pomocy do podmiotu przyznającego pomoc, gdy to nadanie wiąże się z zachowaniem terminu 

wyznaczonego na złożenie wniosku o przyznanie pomocy. Z tego względu zaproponowano 

zmianę brzmienia wzorem odpowiednio zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 

r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz.1655) w art. 165 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. 

W § 2 projektowanego rozporządzenia wskazano, że do przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawach objętych postępowaniami 

wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 

zawarciem umowy o przyznaniu pomocy stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego 

w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

Zaproponowane przepisy wprowadzają korzystne z punktu widzenia beneficjenta regulacje w 

zakresie wydłużenia terminu zakończenia realizacji operacji. W projekcie rozporządzenia 

zaproponowano przepis przejściowy (§ 3 projektowanego rozporządzenia), który umożliwi 

zastosowanie korzystniejszych warunków w odniesieniu do beneficjentów pomocy, czyli 

podmiotów, które zawarły umowy o przyznaniu pomocy i realizują operacje szkoleniowe. 

W związku z tym beneficjenci, którzy będą składać wnioski o płatność końcową w ramach już 

zawartych umów będą mogli skorzystać z tej możliwości.

W § 4 przedmiotowego rozporządzenia wprowadzono, że w przypadku umów 

o przyznaniu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” 
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objętego PROW 2014–2020 zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia uznaje się, że zobowiązanie dotyczące zrealizowania operacji w terminie do 

dnia 31 sierpnia 2025 r., jest wykonane, jeżeli operacja zostanie zrealizowana w terminie, 

o którym mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym 

niniejszym rozporządzeniem, tj. do dnia 31 sierpnia 2025 r.

Biorąc pod uwagę zbliżający się koniec okresu programowania i skracający się czas na 

realizację przedsięwzięć proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie jak najszybciej, to 

jest z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zmienione przepisy są korzystne dla 

beneficjentów instrumentu wsparcia objętego projektowanym rozporządzeniem. W związku 

z powyższym wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia nie 

będzie stało w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego, ponieważ 

przemawia za tym ważny interes państwa, który w demokratycznym państwie prawa przejawia 

się m.in. przez ważny interes jego obywateli.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów wymagających zasięgnięcia opinii, 

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

Europejskim Bankiem Centralnym.

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

notyfikacji 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. poz. 2039, z późn. zm.).

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi 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.

Projektowane rozporządzenie zostało wpisane do wykazu prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Nazwa projektu:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 

„Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków 

i trybu jej wypłaty 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu: 

Anna Gembicka – Sekretarz Stanu

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:

Katarzyna Sadowska-Kwas – główny specjalista w 

Departamencie Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy 

e-mail: katarzyna.sadowska-kwas@minrol.gov.pl

tel. 22 623 21 42

Data sporządzenia: 

07.10.2022 r. 

Źródło: upoważnienie ustawowe – art. 45 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 

r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 

2422)

Nr w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

… 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

1.W latach 2021–2022 obowiązywał będzie tzw. okres przejściowy pomiędzy kończącą się obecną  perspektywą 
finansową oraz przyszłym okresem programowania (wprowadzony ze względu na opóźnione wdrażanie nowej 
WPR). Z uwagi na wejście w życie przepisów unijnych dot. okresu przejściowego, należy odpowiednio 
dostosować brzmienie przepisów krajowych w tym zakresie aby zagwarantować bezpieczny, odpowiedni czas 
na realizację przez beneficjentów działania operacji szkoleniowych (wywiązanie się ze zobowiązań określonych 
w umowach o przyznaniu pomocy) i ich rozliczenie w okresie kwalifikowalności wydatków objętych PROW 
2014-2020. 
2.Niezgodność przepisów zmienianego rozporządzenia z prawem unijnym w zakresie utrzymywania monopolu 
operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 896, z późn. zm.) na świadczenie usług pocztowych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

1. Zmiana przepisów rozporządzenia polegająca na wydłużeniu terminu zakończenia operacji i złożenia wniosku 
o płatność końcową. 
2. Wprowadzenie zmian zapewniających implementację wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w 

mailto:katarzyna.sadowska-kwas@minrol.gov.pl
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sprawie C-545/17 Pawlak dotyczących świadczenia usług pocztowych.
Wprowadzenie ww. rozwiązań nie jest możliwe bez podjęcia działań legislacyjnych, tj. bez zmiany przepisów 
przedmiotowego rozporządzenia.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 

Nie badano.

4. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Przyszli wnioskodawcy 
(oferenci) i przyszli 
beneficjenci oraz obecni 
beneficjenci poddziałania  
„Wsparcie dla szkolenia 
doradców” 

Przyszli wnioskodawcy 
(oferenci) i przyszli 
beneficjenci 
Obecni beneficjenci 
działania (ok. 15) realizujący 
umowy o przyznaniu 
pomocy.  

Dane 
monitoringowe 
ARiMR (stan na 
30.09.2022 r.)

Wydłużenie okresu realizacji 
działania do 31 sierpnia 2025 r. 
co umożliwi zrealizowanie 
przedmiotu umowy i realizację 
celu operacji. 

Wprowadzenie przepisów wiąże 
się z koniecznością zmiany 
procedur, formularzy wniosków i 
umów.

Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

Centrala ARiMR Struktura 
organizacyjna 
ARiMR 

Wprowadzenie przepisów wiąże 
się z koniecznością zmiany 
procedur, formularzy wniosków i 
umów oraz dostosowaniem 
dokumentów zamówienia 
publicznego.

Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi

Program Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na lata 
2014–2020

Wprowadzenie nowych 
rozwiązań i dostosowań  wiąże 
się z koniecznością 
przygotowania projektów 
przepisów.

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

Projekt 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:
Forum Związków Zawodowych,
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
 
2) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2022 r. poz. 97) 
do:
Business Centre Club, 
Federacji Przedsiębiorców Polskich,
Konfederacji Lewiatan, 
Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, 
Związku Rzemiosła Polskiego.

Projekt rozporządzenia zostanie również przekazany do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego na 
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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 2020 r. poz. 568 i 2157 oraz z 2021 r. poz. 2445).

Projekt rozporządzenia również 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) i zostanie skierowany 
do:
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Centrum Doradztwa Rolniczego,

Zgodnie z Regulaminem pracy Rady Ministrów projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany w ramach 
konsultacji publicznych z następującymi organizacjami:
Federacja Związków Kółek i Organizacji Rolniczych RP;
Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych;
Federacja Gospodarki Żywnościowej RP;
Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych;
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich;
Instytut Gospodarki Rolnej;
Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej;
Krajowa Rada Izb Rolniczych;
Krajowa Rada Spółdzielcza;
Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy;
Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza;
Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny;
Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych;
Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych;
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”;
Krajowym Związek Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej;
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”;
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych;
Podlaski Związek Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej;
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka;
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców;
Polska Izba Mleka;
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego;
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”;
Polski Związek Owczarski;
Polski Związek Pracodawców – Usługodawców Rolnych;
Polski Związek Zawodowy Rolników;
Polskie Stowarzyszenia Doradców Rolniczych „AGRONOM”
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego;
Rada Główna Instytutów Badawczych;
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
Rada Rolnictwa i Produkcji Ekologicznej;
Stowarzyszenia Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS
Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa;
Stowarzyszenie „POLSKIE MLEKO”;
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej;
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego;
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Związek Polski Przemysł Futrzarski;
Związek Polskie Mięso;
Związek Polskich Przetwórców Mleka;
Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników;
Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej;
Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”;
Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”;
Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”;
Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”;
Związek Zawodowy Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”;
Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego;
Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”;
Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego;
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych;
Stowarzyszenie Producentów Produktów Zbożowych;
Polska Izba Nasienna;
Polski Związek Zrzeszeń Leśnych.

Konsultacje będą miały charakter pisemny. Omówienie wyników tych konsultacji zostanie przedstawione 
w raporcie z konsultacji.
Projekt rozporządzenia wraz z 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.

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
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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 
Regulacja nie generuje dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów 
publicznych. Płatności w ramach operacji finansowane są ze środków corocznie 
planowanych w ustawach budżetowych na realizację PROW 2014–2020.

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń

Nie dotyczy 

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

a zwłaszcza mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 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)

duże 

przedsiębiorstwa

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw

Wprowadzenie przedmiotowych przepisów nie będzie miało wpływu 
na działalność mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich 
przedsiębiorców.

W ujęciu 

niepieniężny

m

rodzina, obywatele Rozporządzenie nie ma wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną 
rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.
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oraz gospodarstwa 

domowe 

(dodaj/usuń)

(dodaj/usuń)Niemierzalne

(dodaj/usuń)

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń

Przedmiotowy projekt nie określa zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia 
działalności gospodarczej, w związku z czym odstąpiono od analiz i oceny 
przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych, wskazanych w art. 66 ust. 1 ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.).

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

 nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności).

 tak

 nie

 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 

 zmniejszenie liczby procedur

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy

 inne:      

 zwiększenie liczby dokumentów

 zwiększenie liczby procedur

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

 inne: 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji. 

 tak

 nie

 nie dotyczy

Nie dotyczy. 

9. Wpływ na rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne

 sytuacja i rozwój regionalny

 sądy powszechne, 

 demografia

 mienie państwowe

 inne:      

 informatyzacja

 zdrowie
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administracyjne lub wojskowe

Omówienie wpływu Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na ww. obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Planuje się, iż rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

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

zastosowane?

Monitorowanie i ocena efektów wdrażania PROW 2014–2020, w tym przedmiotowego działania, jest 
realizowana poprzez określone w PROW 2014–2020 wskaźniki produktu i rezultatu. Ewaluacja prowadzona 
będzie zgodnie z zawartym w PROW 2014–2020 Planem Ewaluacji.  

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

Brak. 
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