
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 szczegółowych warunków uznawania gruntów za kwalifikujące się hektary 

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia … o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki 

Rolnej na lata 20232027 (Dz. U. poz. …) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Za grunty stanowiące kwalifikujący się hektar, o którym mowa w art. 4 ust. 4 

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.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/2115”, uznaje się:

1) użytki rolne danego gospodarstwa, które w trakcie roku kalendarzowego, na który 

wnioskuje się o płatności bezpośrednie, są wykorzystywane do prowadzenia działalności 

rolniczej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia … o Planie Strategicznym dla 

Wspólnej Polityki Rolnej na lata 20232027, zwanej dalej „działalnością rolniczą”, lub 

są w przeważającej mierze wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej;

2) obszary objęte zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi: 

a) w ramach  interwencji, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia … o 

Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 20232027, oraz w 

ramach interwencji Bioróżnorodność na gruntach ornych  Wariant Wieloletnie pasy 

kwietne,

b) w ramach Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach 

Natura 2000 lub Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 Działania 

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

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. 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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rolno-środowiskowo-klimatycznego objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 

 jeżeli wymogi określone dla tych zobowiązań przewidują możliwość wykonywania 

zabiegów agrotechnicznych co drugi rok;

3) obszary należące do gospodarstwa:

a) na których występują elementy krajobrazu, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. b ppkt 

(i) rozporządzenia 2021/2115,

b) wykorzystywane do osiągnięcia minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych 

przeznaczonych na obszary i elementy nieprodukcyjne, w tym grunty ugorowane, o 

których mowa w art. 4 ust. 4 lit. b ppkt (ii) rozporządzenia 2021/2115;

4) elementy krajobrazu, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. b akapit drugi rozporządzenia 

2021/2115, obejmujące:

a) nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty lub ściany tarasów  

o ile całkowita szerokość tych elementów nie przekracza 2 m,

b) oczka wodne, inne niż oczka wodne stanowiące elementy krajobrazu, o których 

mowa w art. 4 ust. 4 lit. b ppkt (i) rozporządzenia 2021/2115, o łącznej powierzchni 

nie większej niż 100 m²,

c) zadrzewienia śródpolne o łącznej powierzchni nie większej niż 100 m²,

d) rozproszone drzewa znajdujące się na użytkach rolnych, o ile liczba drzew na hektar, 

innych niż drzewa owocowe, nie przekracza 100 sztuk;

5) obszary, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. c ppkt (iii) rozporządzenia 2021/2115.

2. Warunku dotyczącego rozproszenia drzew oraz ich liczby na hektar, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 4 lit. d, nie stosuje się w przypadku uznawania za kwalifikujący się hektar, o którym 

mowa w art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2021/2115, zwany dalej „kwalifikującym się hektarem”, 

systemów rolno-leśnych. 

3. Grunty, na których znajdują się elementy krajobrazu, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. 

bd, zalicza się do kwalifikującego się hektara pod warunkiem, że można na nich prowadzić 

działalność rolniczą. 

4. Użytki rolne, do których mogą zostać przyznane płatności bezpośrednie, powinny 

spełniać warunki uznawania za kwalifikujący się hektar od dnia złożenia wniosku o przyznanie 

płatności bezpośrednich do końca roku kalendarzowego lub do dnia zakończenia wykonywania 

działalności rolniczej, wskazanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, na tych 

użytkach.
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2023 r.

MINISTER ROLNICTWA

I ROZWOJU WSI

Adam Toborek
zastępca dyrektora

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 26 ust. 

4  ustawy z dnia … o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 

(Dz. U. poz. …), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw 

rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uznawania gruntów za 

kwalifikujące się hektary, mając na względzie czynniki przyrodnicze oraz zabezpieczenie przed 

przyznawaniem płatności bezpośrednich do gruntów, które nie stanowią kwalifikujących się 

hektarów.

Projektowane przepisy wdrażają art. 4 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, 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.), zgodnie z 

którym państwa członkowskie określają w swoich planach strategicznych WPR m.in. definicję  

„kwalifikującego się hektara”, jak również odpowiednie warunki zgodnie z tym artykułem. 

Dodatkowe elementy, które powinny zostać zawarte w definicji kwalifikującego się hektara 

zostały określone w pkt 4 lit. c załącznika 1 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 

2021/2289 z dnia 21 grudnia 2021 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w sprawie prezentacji treści planów 

strategicznych WPR oraz w sprawie elektronicznego systemu bezpiecznej wymiany informacji 

(Dz.U. L 458 z 22.12.2021, str. 463).

W związku z powyższym w projektowanym § 1 określono, które użytki rolne kwalifikują 

się do wsparcia w ramach interwencji w formie płatności bezpośrednich, uwzględniając różne,  

szczegółowe aspekty związane ze sposobem użytkowania gruntów w Polsce. 

Jednocześnie w motywie 15 preambuły rozporządzenia 2021/2115 wskazano, że prawo 

powinno gwarantować wypłacanie wsparcia na użytek rolny, który znajduje się w dyspozycji 

rolnika, i na którym prowadzona jest działalność rolnicza. Niemniej jednak ze względu na 

prawdopodobieństwo okazjonalnego i tymczasowego wykorzystywania gruntów rolnych do 

działalności niezwiązanej bezpośrednio z rolnictwem oraz potencjał niektórych rodzajów 
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działalności pozarolniczej w zakresie dywersyfikacji dochodów gospodarstw rolnych również 

użytki rolne wykorzystywane także do działalności pozarolniczej należy uznawać za 

kwalifikujące się hektary.

Zarówno aspekt prowadzenia działalności rolniczej, jak i pozarolniczej został 

uwzględniony w projektowanym rozporządzeniu, a kwestia dookreślenia warunków, które 

powinny być spełnione przy prowadzeniu działalności pozarolniczej została doprecyzowana 

poprzez wskazanie, że użytki rolne gospodarstwa rolnego wykorzystywane także do 

prowadzenia działalności pozarolniczej mogą być uznawane za kwalifikujące się pod 

warunkiem, że są w przeważającym zakresie wykorzystywane do prowadzenia działalności 

rolniczej. 

Ponadto, zgodnie z intencją prawodawcy unijnego, kwalifikujący się obszar nie będzie 

zmniejszony:

1) w wyniku wdrożenia określonych zasad warunkowości oraz ekoschematów w ramach 

płatności bezpośrednich, lub

2) jeżeli podlega niektórym wymogom unijnym dotyczącym ochrony środowiska, lub 

3) gdy jest zalesiony w ramach środków rozwoju obszarów wiejskich, w tym w ramach 

programów krajowych zgodnych z odnośnymi przepisami, lub 

4) gdy są to obszary objęte niektórymi zobowiązaniami dotyczącymi odłogowania. 

Włączenie do kwalifikującego się hektara elementów chronionych w ramach 

warunkowości oznacza, że będzie on obejmował drzewa będące pomnikami przyrody, oczka 

wodne o powierzchni mniejszej niż 100 m2 oraz rowy o szerokości nieprzekraczającej 2 m.

Dodatkowo proponuje się włączyć do kwalifikującego się hektara: 

- oczka wodne inne niż oczka wodne podlegające obowiązkowi zachowania zgodnie z 

normą 8 dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska o łącznej powierzchni 

nie większej niż 100 m², 

- zadrzewienia śródpolne o łącznej powierzchni nie większej niż 100 m² oraz 

- rozproszone drzewa znajdujące się na użytkach rolnych, o ile ich liczba na hektar, 

innych niż drzewa owocowe, nie przekracza 100 sztuk i pod warunkiem, ze nie 

utrudniają one w istotny sposób prowadzenia działalności rolniczej na działce. 
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Ponadto proponuje się, aby do kwalifikującego się hektara włączane były nieutwardzone 

drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty lub ściany tarasów  o ile całkowita szerokość 

tych elementów nie przekracza 2 m. 

Włączenie do kwalifikującego się hektara zarówno oczek podlegających obowiązkowi 

zachowania zgodnie z normą 8 dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, jak i innych 

oczek o łącznej powierzchni nie większej 100 m2 oznacza, że jako kwalifikujący się hektar 

mogą być uznane oczka o łącznej powierzchni do 200 m2 pod warunkiem jednak, że 

powierzchnia żadnego z nich nie przekracza 100 m2.

Jednocześnie warunków dotyczących rozproszenia drzew oraz ich liczby na hektar nie 

stosuje się w przypadku systemów rolno-leśnych, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, które 

mogą być uznane za kwalifikujący się hektar. Zgodnie, z ww. przepisami ustawy systemy 

rolno-leśne to grunty orne i trwałe użytki zielone spełniające warunki przyznania pomocy w 

ramach interwencji Zakładanie systemów rolno-leśnych. Warunkami tymi są m.in. liczba 

drzew na hektar tj. od 150 do 250 drzew.

Wybór powyższych elementów krajobrazu i uwzględnienie ich w projektowanym 

rozporządzeniu jest podyktowany funkcją, jaką pełnią w polskim krajobrazie i tym, że 

tradycyjnie stanowią element użytkowania ziemi w Polsce. 

Pasy zadrzewień, żywopłoty, ściany tarasów, oczka wodne oraz zadrzewienia śródpolne 

mają szczególne znaczenie z uwagi na ich rolę estetyczną i rekreacyjną, gdyż wprowadzają 

urozmaicenie w krajobrazie pól uprawnych. Często stanowią o bogactwie przyrodniczym 

regionu, są ostoją wielu gatunków mikroorganizmów, roślin, grzybów i zwierząt, często 

objętych ochroną gatunkową. Nieutwardzone drogi dojazdowe włączone do kwalifikującego 

się obszaru ze względu na fakt, że są wydzielone w obrębie działek rolnych na potrzeby dojazdu 

do działki rolnej. Nie są one wydzielone geodezyjnie jako osobne działki ewidencyjne i mogą 

być uznawane za struktury odpowiadające szerokim miedzom. 

Należy również wskazać, że zadrzewienia śródpolne mają szczególne znaczenie w 

rejonach o małej lesistości z uwagi na ich rolę estetyczną i rekreacyjną, gdyż wprowadzają 

urozmaicenie w monotonnym krajobrazie pól uprawnych. Często stanowią one o bogactwie 

przyrodniczym regionu, są ostoją wielu gatunków mikroorganizmów, roślin, grzybów i 

zwierząt, często objętych ochroną gatunkową. 
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Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa w zakresie realizacji kontroli kwalifikowalności powierzchni, należy 

zauważyć, że w Polsce w głównej mierze pojedyncze drzewa znajdują się na łąkach i 

pastwiskach. Sprzyjając rozwojowi bioróżnorodności nie wpływają one na prowadzoną na tych 

gruntach produkcję roślinną, gdyż pod koronami drzew prowadzona jest uprawa (stanowią np. 

miejsce wypasu dla zwierząt). 

Dopuszczenie powierzchni zajmowanej przez drzewa jako kwalifikowanej do płatności 

będzie sprzyjało poprawie warunków siedliskowych i biocenotycznych oraz odtworzeniu 

krajobrazu, co będzie miało pozytywny wpływ na produkcję rolną, jak i na rozwój obszarów 

wiejskich.

W § 1 ust. 4 wskazano, że użytki rolne, do których mogą zostać przyznane płatności 

bezpośrednie powinny spełniać warunki uznawania za kwalifikujący się hektar od dnia złożenia 

wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do końca roku kalendarzowego lub do dnia 

zakończenia wykonywania działalności rolniczej, wskazanej we wniosku o przyznanie 

płatności bezpośrednich, na tych użytkach.. Przepis ten wdraża pkt 4 lit. c ppkt (iii) 

rozporządzenia 2021/2289, zgodnie z którym państwo członkowskie wskazuje okres, w którym 

obszar musi być zgodny z definicją „kwalifikującego się hektara”.

Zgodnie z § 2 projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 15 marca 2023 r. 

Dzięki temu przepisy projektowanego rozporządzenia będą obowiązywały od pierwszego dnia 

terminu składania wniosków o przyznanie płatności za 2023 r. Proponowany termin wejścia w 

życie projektowanego rozporządzenia nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego. 

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

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

osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

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

procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia go organom i instytucjom Unii 

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



– 8 –

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

2022 r. poz. 348).

Projekt rozporządzenia wraz z dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem został 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa 

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

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

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny.

Projekt rozporządzenia został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

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

Data sporządzenia
styczeń 2023 r.

Źródło: 
Art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 
… o Planie Strategicznym 
dla Wspólnej Polityki 
Rolnej na lata 2023–2027 
(Dz. U. poz. …)

Numer w Wykazie prac 
legislacyjnych Ministra 
Rolnictwa: 481

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Potrzeba określenia szczegółowych warunków uznawania gruntów za kwalifikujące się 
hektary w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

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

Rekomendowanym rozwiązaniem jest działanie legislacyjne, polegające na wydaniu 
rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków uznawania gruntów za kwalifikujące 
się hektary. Oczekiwany efekt to szczegółowe określenie do jakich gruntów mogą być 
przyznane płatności bezpośrednie oraz uzupełniająca płatność podstawowa w ramach 
przejściowego wsparcia krajowego, a także zapewnienie pełnej zgodności tego systemu z 
przepisami Unii Europejskiej.
Cel projektu rozporządzenia może zostać osiągnięty jedynie za pomocą środków o 
charakterze legislacyjnym.

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

Inne państwa członkowskie UE ustanawiają warunki uznawania gruntów za kwalifikujące się 
hektary również za pomocą działań legislacyjnych. 
Państwa członkowskie mają pewną swobodę w dostosowaniu niektórych rozwiązań do 
specyficznych potrzeb danego kraju. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Beneficjenci 
płatności 
w ramach systemów 
wsparcia 
bezpośredniego.

ok. 1,26 mln 
rolników

Agencja 
Restrukturyzacji 
i Modernizacji 

Rolnictwa 

Umożliwienie skorzystania 
ze środków unijnych i 

krajowych poprzez 
określenie warunków 
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(ARiMR), dane 
za 2022 r.

uznawania gruntów za 
kwalifikujące się hektary; 

zabezpieczenie przed 
nieuzasadnionym 

przyznawaniem wsparcia.

Agencja 
Restrukturyzacji i 

Modernizacji 
Rolnictwa

Centrala, 16 
oddziałów 
regionalnych oraz 
314 biur 
powiatowych 
ARiMR

–

Wprowadzane zmiany będą 
skutkowały koniecznością 
dostosowania procedur i 
systemu informatycznego 
do zmian w systemie 
płatności bezpośrednich 
wprowadzonych ze 
skutkiem od 2023 r. 

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

Rozwiązania zawarte w projekcie będą przedmiotem konsultacji z:
Radą Dialogu Społecznego, 
Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych Rolników i Organizacji 
Rolniczych, 
Sekretariatem Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”, 
Związkiem Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”, 
NSZZ Solidarność,
Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, 
Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”, 
Związkiem Zawodowym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, 
Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 
Polską Federacją Rolną, 
Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników, 
Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, 
Krajową Radą Izb Rolniczych, 
Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”, 
Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych,  
Forum Związków Zawodowych, 
Konfederacją LEWIATAN, 
Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, 
Business Centre Club, 
Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, 
Krajową Radą Spółdzielczą, 
Krajowym Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, 
Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, 
Polskim Związkiem Zawodowym Rolników, 
Związkiem Rzemiosła Polskiego,
Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców,
Federacją Przedsiębiorców Polskich,
Związkiem Sadowników RP,
Federacją Gospodarki Żywnościowej RP,
Federacją Związków Kółek i Organizacji Rolniczych RP,
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Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
Instytutem Gospodarki Rolnej,
Izbą Zbożowo-Paszowa,
Komitetem Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej,
Krajowym Stowarzyszeniem Mleczarzy,
Krajowym Związkiem Grup Producentów Rolnych - Izba Gospodarcza,
Krajowym Związkiem Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny,
Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego,
Krajowym Związkiem Plantatorów Tytoniu w Lublinie,
Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”,
Krajowym Związkiem Stowarzyszeń Producentów Ziemniaków Skrobiowych w Polsce,
Krajowym Związkiem Grup Producentów Owoców i Warzyw,
Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
Polską Grupą Producentów Skrobi Ziemniaczanej i Modyfikatów,
Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych,
Polską Izbą Lnu i Konopi,
Polską Izbą Mleka,
Polską Izbą Nasienną,
Polską Izbą Ogrodniczą,
Polską Izbą Technologii i Wyrobów Naturalnych,
Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”,
Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego,
Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,
Polskim Związkiem Ogrodniczym,
Polskim Związkiem Owczarskim,
Polskim Związkiem Plantatorów Tytoniu w Krakowie,
Polskim Związkiem Producentów Chmielu,
Polskim Związkiem Pracodawców – Usługodawców Rolnych,
Polską Federacją Ziemniaka,
Polskim Związkiem Zrzeszeń Leśnych,
Stowarzyszeniem Krajowa Unia Producentów Soków,
Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa,
Stowarzyszeniem Producentów Skrobi Ziemniaczanej,
Stowarzyszeniem Producentów Ziemniaka Skrobiowego przy PPZ Trzemeszno Sp. z o. o.,
Stowarzyszeniem Producentów Ziemniaków Skrobiowych przy PPZ S.A. w Niechlowie,
Towarzystwem Rozwoju Sadów Karłowych,
Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego,
Wielkopolskim Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego S.A.,
Zrzeszenie Plantatorów i Producentów Ziemniaków w Luboniu,
Związkiem Plantatorów Tytoniu w Krasnymstawie,
Związkiem Polskich Plantatorów Chmielu,
Związkiem Polskie Mięso,
Związkiem Polskich Przetwórców Mleka,
Fundacją WWF Polska,
Stowarzyszeniem na rzecz ochrony tradycyjnych odmian pomidorów,
Zrzeszeniem Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu,
Związkiem Podhalan w Polsce im. Świętego Jana Pawła II,
Związkiem Zawodowym Rolnictwa Polskiego Wolni i Solidarni.
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Projekt rozporządzenia wraz z dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem został 
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych

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

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

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

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

Źródła 
finansowania 

Nie dotyczy.

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

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżet 
państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych 
jednostek sektora finansów publicznych.
Wpływ stosowania wsparcia bezpośredniego oraz uzupełniającej 
płatności podstawowej w ramach przejściowego wsparcia krajowego 
dla rolników na sektor finansów publicznych (w tym koszty 
implementacji zreformowanego systemu), zostały wykazane w OSR 
ustawy z dnia … o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej 
na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. …). 

Projektowane rozporządzenie określa jedynie szczegółowe warunki 
uznawania gruntów za kwalifikujące się hektary, do których 
przyznawane są płatności bezpośrednie oraz uzupełniająca płatność 
podstawowa w ramach przejściowego wsparcia krajowego, o których 
stosowaniu przesądza ww. ustawa.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa 
domowe, a także osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze

Skutki
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Czas w latach od wejścia w życie 
zmian

0 1 2 3 5 10 Łącznie 
(0-10)

duże 
przedsiębiorstwa 0

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw

0

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

0

gospodarstwa rolne 0

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

osoby 
niepełnosprawne 
oraz osoby starsze

0

duże 
przedsiębiorstwa
sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

Projektowane rozporządzenie to jeden z elementów 
infrastruktury prawnej (obok unijnych aktów 
prawnych, ustawy z dnia … o Planie Strategicznym 
dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 
(Dz. U. poz. …) oraz aktów prawnych wydanych 
na jej podstawie innych niż niniejsze 
rozporządzenie), która umożliwi przyznawanie 
rolnikom płatności bezpośrednich oraz 
uzupełniającej płatności podstawowej w ramach 
przejściowego wsparcia krajowego.
Oczekiwane efekty stosowania tego instrumentu 
dla wszystkich obywateli to większa podaż dóbr 
publicznych (środowiskowych i kulturowych), 
bezpieczeństwo żywnościowe, konkurencyjne ceny 
żywności.

gospodarstwa rolne Stosowanie systemu wsparcia bezpośredniego ma 
ponadto pozytywnie wpłynąć na poziom życia i 
stabilność dochodów rolników.

W ujęciu 
niepieniężnym

Osoby 
niepełnosprawne 
oraz osoby starsze

Brak wpływu

Niemierzalne (dodaj/usuń) Szczegółowe określenie do jakich gruntów mogą 
być przyznane płatności bezpośrednie oraz 
uzupełniająca płatność podstawowa w ramach 
przejściowego wsparcia krajowego umożliwi pełne 
i prawidłowe wykorzystanie unijnych i krajowych 
środków finansowych, w szczególności wpłynie na 
utrzymanie stabilności dochodów rolników.

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

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

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

 tak
 nie
 nie dotyczy

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

 zwiększenie liczby dokumentów
 zwiększenie liczby procedur
 wydłużenie czasu na załatwienie 

sprawy
 inne:      

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 
ich elektronizacji. 

 tak
 nie
 nie dotyczy

Komentarz:
Projekt rozporządzenia nie przewiduje wprowadzenia obciążeń regulacyjnych 
wykraczających poza wymagane przepisami UE.

Konsekwencją są szczegółowe uregulowania krajowe, tożsame z dotychczas 
obowiązującymi, które wymagają od:

a) rolników konieczności wskazania we wniosku powierzchni, jaką na działkach 
stanowią kwalifikujące się hektary oraz elementów krajobrazu znajdujących się na 
posiadanych przez wnioskodawcę użytkach rolnych, 

b) agencji płatniczej (ARiMR) konieczności przeprowadzania procedury sprawdzania, 
czy grunty zgłoszone do płatności spełniają wymagania kwalifikującego się hektara.

9. Wpływ na rynek pracy 

Brak wpływu.

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 sądy powszechne, 

administracyjne lub wojskowe

 demografia
 mienie państwowe
 inne: 

 informatyzacja
 zdrowie

Omówienie 
wpływu Brak wpływu na pozostałe obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

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

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

Efekty będą natychmiastowe i nie wymagają pomiaru.

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

Brak.
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