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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Rozporządzenie określa tryb przekazywania gminom dotacji celowej oraz sposób jej rozliczania, a także 
zakres i tryb składania sprawozdań w tym zakresie, w celu zapewnienia sprawnego przekazywania gminom 
środków na dotację celową z budżetu państwa na postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatę 
oraz zapewnienie prawidłowego wykorzystania tych środków. W przypadku zmiany, uchylenia albo 
stwierdzenia nieważności decyzji, wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do właściwego miejscowo 
wojewody dodatkowy wniosek o przekazanie gminie dotacji, w terminie 5 dni od dnia, w którym decyzja 
przyznająca zwrot podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności 
decyzji, stała się ostateczna. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od producenta rolnego wójt, 
burmistrz (prezydent miasta) nie złożył do właściwego miejscowo wojewody wniosku o przekazanie gminie 
dotacji w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia, wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do 
właściwego miejscowo wojewody dodatkowy wniosek o przekazanie gminie dotacji, w terminie 5 dni od dnia 
stwierdzenia wystąpienia tych przyczyn. Wojewoda na podstawie złożonych przez wójtów, burmistrzów 
(prezydentów miast) wniosków, o których mowa w ust. 1 i 1a rozporządzenia, w terminie 3 dni od dnia ich 
otrzymania, składa do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi dodatkowy wniosek o wydanie decyzji 
budżetowej na dotację. Dodatkowy wniosek o wydanie decyzji budżetowej na dotację wojewoda przesyła w 
Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w terminie 4 
dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o wydanie decyzji budżetowej na dotację, występuje do ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o przekazanie dotacji wojewodom. Minister 
właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na rachunki bankowe urzędów wojewódzkich środki z 
tytułu dotacji w terminie umożliwiającym terminową wypłatę zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych. 
Wojewoda, w terminie 2 dni od dnia otrzymania środków z tytułu dotacji, przekazuje je na rachunki bankowe 
urzędów gmin lub miast w wysokości określonej we wnioskach o przekazanie dotacji. Duża liczba 
wpływających wniosków dodatkowych o przekazanie gminie dotacji powoduje obciążenie pracą zarówno 
pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Finansów jak i urzędów wojewódzkich.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Zmiana rozporządzenia ma na celu umożliwienie składania przez wojewodów do ministra właściwego do 
spraw rozwoju wsi dodatkowych wniosków o wydanie decyzji budżetowej na dotację, zbiorczo za cały 
poprzedni miesiąc do 5 dnia roboczego danego miesiąca. 

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

Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania stanowiące domenę prawa krajowego.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
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Gminy 2477 Główny Urząd 
Statystyczny

Gminy jako zadanie zlecone 
będą przeprowadzały 
postępowania w sprawie zwrotu 
podatku akcyzowego 
producentom rolnym i jego 
wypłaty 

Wojewodowie 16 Za pośrednictwem wojewodów 
minister właściwy do spraw 
finansów publicznych, na 
wniosek ministra właściwego do 
spraw rozwoju wsi, będzie 
przekazywał gminom dotację 
celową na realizację tego 
zadania. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji społecznych do:
1.    Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność",
2. Związku Zawodowego Rolnictwa „SAMOOBRONA",
3. Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
4. Związku Zawodowego Rolników „OJCZYZNA",
5. Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI",
6. Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników,
7.    Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP,
8. Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych,
9. Krajowej Rady Spółdzielczej,
10. Krajowej Rady Izb Rolniczych,
11. Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,
12. Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,
13. Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY",
14. Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność",
15. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
16. Forum Związków Zawodowych,
17. Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność",
18. Federacji Regionów i Komisji Zakładowych Solidarność '80,
19. Krajowej Federacji Producentów Zbóż,
20. PROM - Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych,
21. Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych,
22. Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj,
23. Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku,
24. Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego,
25. Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych,
26. Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej,
27. Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu,
28. Związku Sadowników Polskich,
29. Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, 
30. Związku Plantatorów Tytoniu w Krasnymstawie,
31. Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków,
32. Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu,
33 .Business Centre Club,
34. Konfederacji Lewiatan,
35. Krajowego Związku Banków Spółdzielczych,
36. Związku Banków Polskich,
37. Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich – Związku Rewizyjnego,
38. Związku Polskich Przetwórców Mleka,
39. Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy,
40. Polskiej Izby Mleka,
41. Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, 
42. Polskiej Izby Handlu,



43. Federacji Gospodarki Żywnościowej RP,
44. Ogólnopolskiego Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji 

Rolniczych,
45.  Związku Rzemiosła Polskiego, 
46. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,
47.  Łukowsko-Obszańskiego Okręgowego Związku Plantatorów Tytoniu,
48.  Polskiej Federacji Ziemniaka,
49. Ogólnopolskiego Związku Plantatorów Tytoniu w Grudziądzu,
50. Okręgowego Związku Plantatorów Tytoniu w Augustowie
51. Związek Gmin Wiejskich RP
52. Związek Powiatów Polskich
oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Projekt został również zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce 
Rządowy Proces Legislacyjny.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z 2020 

r.) 0 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* Łącznie (0-10)

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 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

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 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

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 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

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

Środki na 2022 r. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej zostały zaplanowane w rezerwie celowej 

budżetu państwa w części 83 – Rezerwy celowe, dziale 758 – Różne rozliczenia, 

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe,  poz. 7 – Dopłaty do paliwa rolniczego w 

kwocie 1.340 mln zł. 

Projekt zmiany rozporządzenia ma na celu umożliwienie składania przez wojewodów 

do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi dodatkowych wniosków o wydanie 

decyzji budżetowej na dotację, zbiorczo za cały poprzedni miesiąc do 5 dnia 

roboczego danego miesiąca.



Zatem projektowana zmiana rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla 

sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa, ponad kwotę zaplanowaną w 

projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. oraz nie spowoduje skutków finansowych dla 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewodów.

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 
2020 r.)

Producenci rolni 
(gospodarstwa 
rolne i działy 
specjalne produkcji 
rolnej)

0 0 0 0 0 0 0

duże 
przedsiębiorstwa
sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na działalność 
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

W ujęciu 
niepieniężny
m

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację 
ekonomiczną i społeczną rodziny, osób niepełnosprawnych oraz osób 
starszych.

Producenci rolni 
(gospodarstwa 
rolne i działy 
specjalne produkcji 
rolnej)

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na producentów 
rolnych, gdyż określa tryb przekazywania gminom oraz urzędom 
wojewódzkim dotacji.

Niemierzalne

(dodaj/usuń)
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i 
przyjętych do 
obliczeń założeń 

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki 
i funkcjonowanie przedsiębiorstw.

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: 



9. Wpływ na rynek pracy 

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie wpłynie bezpośrednio na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko 
naturalne

  sytuacja i 
rozwój 
regionalny

 inne: 

 demografia
 mienie państwowe

 informatyzacja
 zdrowie

Omówienie 
wpływu

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane?
Z uwagi na przedmiotowy zakres regulacji projektowanego rozporządzenia jego ewaluacja jest 
nieuzasadniona.
13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 
Brak.
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