
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 i trybu przyznawania 

oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach 

poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją 

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020

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 10 grudnia 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 

na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane 

z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2256) wprowadza się 

następujące zmiany:

1) w § 15 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Umowa może zostać zmieniona, w odniesieniu do kwoty pomocy, która nie 

została wypłacona w związku z realizacją operacji, do dnia złożenia wniosku o płatność 

końcową, jeżeli zmiana ta nie spowoduje przekroczenia kwot, o których mowa § 6 ust. 

1.”;

2) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, termin uważa się za 

zachowany, gdy przed jego upływem pismo zostało nadane 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 

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).



w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii 

Europejskiej.”;

3) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. W przypadku umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2022 r. przeliczenia 

na złote wyrażonych w euro kwot, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 i 4, dokonuje się 

według średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w 

ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym beneficjent wystąpił o zmianę 

umowy w odniesieniu do kwoty pomocy, która nie została wypłacona w związku z 

realizacją operacji.”.

§ 2. Do przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” 

w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją 

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed 

dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia 

zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

§ 3. 1. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia beneficjent nie 

otrzymał płatności końcowej, umowa o przyznaniu pomocy może zostać zmieniona, na jego 

wniosek, w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem w § 

15 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w odniesieniu do kwoty pomocy, która nie została 

wypłacona w związku z realizacją operacji. 

2. Beneficjent składa wniosek, o którym mowa w ust. 1: 

1) w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w przypadku 

gdy złożył wniosek o płatność końcową przed dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia;

2) najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność pośrednią albo wniosku o płatność 

końcową – w pozostałych przypadkach. 

3. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, albo złożenia go w 

terminie innym niż określony w ust. 2 właściwy organ samorządu województwa rozpatrzy 

wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

4. W przypadku gdy beneficjent złożył wniosek o płatność końcową przed dniem wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia i złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1, termin 

rozpatrzenia wniosku o płatność końcową wydłuża się o czas niezbędny do rozpatrzenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 1.



§ 4. 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/



U Z A S A D N I E N I E

Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 

na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane 

z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ma na celu umożliwienie aneksowania umów 

o przyznanie pomocy poprzez zwiększenie przyznanych kwot pomocy na wykonanie 

zagospodarowania poscaleniowego do maksymalnych kwot wyrażonych w euro lecz po 

przeliczeniu na złote według kursu walut obcych NBP, obowiązującego w ostatnim dniu 

miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym beneficjent wystąpił o zmianę umowy o 

przyznaniu pomocy. Jednocześnie zmiana taka będzie możliwa jedynie w odniesieniu do umów 

o przyznaniu pomocy zawartych przed 1 dniem stycznia 2022 r.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami pomoc na wykonanie zagospodarowania 

poscaleniowego nie może przekroczyć 2000/1900 euro (w zależności od województwa) na 1 

ha scalanych gruntów. Kwoty te przeliczane są na złote według średniego kursu walut obcych 

NBP obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy. Oznacza to, 

że w przypadku operacji, dla których zawarte zostały umowy o przyznaniu pomocy, w latach 

2016-2019 przeliczenia dokonano nawet po kursie niższym niż 4,2. Właśnie w przypadku 

takich operacji nawet podniesienie kwot pomocy do maksymalnych stawek nie pozwala na 

rozstrzygnięcie postępowań o zamówienie publiczne na wykonanie zagospodarowania 

poscaleniowego z uwagi na znaczny wzrost cen zarówno usług jak i materiałów budowlanych. 

Jednocześnie obecnie nie planuje się zwiększenia alokacji środków na realizację operacji typu 

„Scalanie gruntów”, a zwiększenie przyznanych kwot pomocy będzie następowało w ramach 

dostępnego limitu środków w poszczególnych województwach. Oznacza to, że wprowadzenie 

takich zmian nie będzie generowało dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów 

publicznych. 

Przeliczenie określonych w rozporządzeniu maksymalnych stawek poniesionych na 

wykonanie prac scaleniowych będzie w dalszym ciągu następowało według średniego kursu 

walut obcych NBP obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie 

pomocy.

Zauważyć jednak należy, że przyjęcie takiego rozwiązania, co prawda, może skutkować 

brakiem możliwości zwiększenia przyznanych kwot pomocy dla wszystkich realizowanych 

projektów w ramach przedmiotowego typu operacji, niemniej jednak pozwoli na zakończenie 



znacznej liczby już realizowanych operacji oraz zminimalizuje ryzyko związane z 

wypowiadaniem przez beneficjentów umów o przyznanie pomocy. Jednocześnie takie 

podejście pozwoli na zminimalizowanie negatywnych skutków dla sektora finansów 

publicznych, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1223) postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe 

przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane, 

co do zasady, ze środków budżetu państwa.

Zaproponowana zmiana w § 1 w pkt 1 projektowanego rozporządzenia ma na celu 

doprecyzowanie, iż zmiana umowy w zakresie przyznanej kwoty pomocy, która jest 

dopuszczona z uwagi na uchylenie ust. 3 w art. 36 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), może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do 

kwoty pomocy, która nie została jeszcze wypłacona.

W § 1 w pkt 3 zaproponowano aby przeliczenie wyrażonych w euro maksymalnych kwot 

poniesionych na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w przypadku umów o 

przyznaniu pomocy zawartych przed 1 dniem stycznia 2022 r. następowało według średniego 

kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym beneficjent wystąpił o zmianę umowy w tym zakresie.

W § 3 projektu rozporządzenia proponuje się określić, że możliwość zmiany umowy o 

przyznaniu pomocy w zakresie kwoty pomocy będą mieli wszyscy beneficjenci, którzy zawarli 

umowy o przyznaniu pomocy przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia i 

nie otrzymali płatności końcowej. Oznacza to, że również beneficjenci, którzy złożyli wnioski 

o płatność końcową, będą mogli skorzystać ze zmiany § 15, proponowanej w projektowanym 

rozporządzeniu. Dla tych podmiotów określa się okres 2 miesięcy od dnia wejścia w życie 

rozporządzenia, w którym będą mogli złożyć wniosek o zmianę umowy w zakresie 

wynikającym ze zmiany w § 15. Proponowany okres jest wystarczająco długi, aby beneficjenci 

zainteresowani zmianą złożyli odpowiednie wnioski o zmianę umowy. Jednocześnie wskazuje 

się, że w takim przypadku termin przewidziany na rozpatrzenie wniosku o płatność końcową 

ulega wydłużeniu o czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku o zmianę umowy. 

Ponadto zaproponowana zmiana w § 1 w pkt 2 projektowanego rozporządzenia ma na 

celu implementację wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w sprawie C-545/17 

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



§ 2 ustawy – 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 opartego na względach porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. 

Zmiana podyktowana jest przekonaniem o braku uzasadnienia dla utrzymywania wynikającego 

z tego przepisu monopolu operatora, wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe, na świadczenie usług pocztowych związanych z nadawaniem przez 

podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do podmiotu przyznającego pomoc przesyłki 

rejestrowanej, kiedy to nadanie wiąże się z zachowaniem terminu wyznaczonego na złożenie 

wniosku o przyznanie pomocy. Z tego względu zaproponowano zmianę brzmienia przepisu 

wzorem odpowiednio zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie 

ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz.1655) w art. 165 

§ 2 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, tj. uwzględniono możliwość nadawania 

przesyłki również w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na 

terenie UE. 

W § 4 projektu rozporządzenia zaproponowano, aby rozporządzenie weszło w życie z 

dniem następującym po dniu ogłoszenia. Biorąc pod uwagę zbliżający się koniec okresu 

programowania i skracający się czas na realizację operacji, a także problemy związane z 

rozstrzyganiem już wszczętych postępowań o zamówienie publiczne dotyczących wykonania 

zagospodarowania poscaleniowego zachodzi uzasadniona potrzeba jak najszybszego wejścia w 

życie zaproponowanych zmian, co może przyspieszyć wydatkowanie środków w ramach 

PROW 2014–2020. Jednocześnie zaproponowane zmiany są korzystne dla beneficjentów, 

bowiem umożliwią aneksowanie umów o przyznanie pomocy poprzez zwiększenie 

przyznanych kwot pomocy na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego. W związku z 

powyższym wejście w życie projektowanego 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 jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów wymagających zasięgnięcia opinii, 

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

z Europejskim Bankiem Centralnym.



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

obowiązkowi notyfikacji w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad 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.

Projekt rozporządzenia został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi.

 



Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w 
ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje 
związane z rozwojem, modernizacją i 
dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020

 
Ministerstwo wiodące i ministerstwa 
współpracujące
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW)

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze 
Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza 
Stanu 
Ryszard Bartosik, Sekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Jacek Wincenciak, główny specjalista w 
Departamencie Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW 
(tel. 22 623 17 24)
e-mail: jacek.wincenciak@minrol.gov.pl 

Data sporządzenia
12.10.2022 r.

Źródło: 
Ustawa 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)

Nr w wykazie prac 
legislacyjnych Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi …

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Niewystarczająca przyznane kwoty pomocy skutkujące brakiem możliwości rozstrzygnięcia 
postępowań o zamówienie publiczne na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego z 
uwagi na znaczny wzrostem cen zarówno usług jak i materiałów budowlanych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany 

efekt
Umożliwienie aneksowania umów o przyznanie pomocy poprzez zwiększenie przyznanych 
kwot pomocy na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego do maksymalnych kwot 
wyrażonych w euro po przeliczeniu na złote według kursu walut obcych NBP, obowiązującego 
w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym beneficjent wystąpił o zmianę 
umowy o przyznaniu pomocy.
Osiągnięcie celu projektowanego rozporządzenia przez działania inne niż legislacyjne nie 
byłoby możliwe.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach 

członkowskich OECD/UE? 
Brak informacji na temat problemów w krajach członkowskich OECD i UE związanych 
z wydłużeniem czasu na zrealizowanie przez beneficjentów operacji.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

mailto:jacek.wincenciak@minrol.gov.pl
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Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
1. Samorządy 
województw, które 
prowadzą 
postępowanie w 
sprawie przyznania 
pomocy. 
2. Starostowie – 
beneficjenci 
działania.

1. Samorządy 
województw 
wdrażające 
przedmiotowy 
typ operacji – 13.
2. Powiaty 
realizujące 
operacje w 
ramach 
przedmiotowy 
typu operacji – 
148 operacji.

Dane własne MRiRW i 
ARiMR

1. Konieczność 
modyfikacji trybu 
postępowania w 
zakresie wdrażania 
przedmiotowego typu 
operacji 
2. Umożliwienie 
zwiększenia 
przyznanych kwot 
pomocy.

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 Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum 
Związków Zawodowych oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”;

2) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 97) do Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji 
Lewiatan, Związku Rzemiosła Polskiego, Business Centre Club, Związku 
Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Projekt zostanie również przekazany do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego na podstawie art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej 
Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. nr 90 poz. 759) oraz Radzie 
Dialogu Społecznego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. 
zm.).

Projekt będzie podlegał opiniowaniu zgodnie z § 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 
29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348) przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zgodnie z Regulaminem pracy Rady Ministrów projekt rozporządzenia zostanie 
skonsultowany w ramach konsultacji publicznych z następującymi organizacjami:
1) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych Rolników i Organizacji 

Rolniczych;
2) Sekretariatem Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
3) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych 

„Solidarność”;
4) Związkiem Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”;
5) Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej;
6) Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”;
7) Związkiem Zawodowym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”;
8) Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych;



– 10 –

9) Federacją Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych;
10) Związkiem Młodzieży Wiejskiej;
11) Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników;
12) Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych;
13) Krajową Radą Izb Rolniczych;
14) Krajową Izbą Gospodarczą, Komitetem Rolnictwa i Obrotu Rolnego;
15) Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”;
16) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych;
17) Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich;
18) Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”;
19) Krajową Radą Spółdzielczą;
20) Krajowym Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych;
21) Polską Izbą Technologii i Wyrobów Naturalnych;
22) Związkiem Zawodowym Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu;
23) Krajowym Związkiem Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza;
24) Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych;
25) Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych;
26) Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”;
27) Polskim Związkiem Zawodowych Rolników;
28) Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa;
29) Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego;
30) Lubelskim Towarzystwem Pszczelniczym;
31) Instytutem Gospodarki Rolnej;
32) Augustowsko – Podlaskim Stowarzyszeniem Eko-Rolników;
33) EKOŁAN – Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych;
34) Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego;
35) Fundacją Greenpeace Polska;
36) Polskim Klubem Ekologicznym – Koło Miejskie w Gliwicach;
37) Polskim Związkiem Rolników Ekologicznych;
38) Polskim Towarzystwem Rolników Ekologicznych;
39) Stowarzyszeniem „EkoLubelszczyzna”;
40) Stowarzyszeniem Gospodarstw Ekologicznych „Truskawka”;
41) Stowarzyszeniem „Polska Ekologia”;
42) Stowarzyszeniem Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „Ekoland”;
43) Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Producentów Żywności Ekologicznej „Eko 

Pol Smak”;
44) Zrzeszeniem Wytwórców Polskiego Rolnictwa Ekologicznego im. Jana Pawła II „Rolnik 

Ekologiczny”;
45) Związkiem Zawodowym Rolników Ekologicznych „EKOROLNIK”;
46) Związkiem Sadowników RP;
47) Polską Izbą Nasienną.
Ponadto projekt zostanie poddany konsultacjom z samorządami województw, pełniącymi 
w ramach PROW 2014–2020 rolę podmiotów wdrażających oraz będącymi jednostkami 
regionalnymi KSOW. 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych.

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
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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

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 ww. typu operacji są finansowane ze środków 
corocznie planowanych w ustawach budżetowych na realizację Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

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

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków 
finansowych dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu 
państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, polegających na 
zwiększeniu wydatków lub zmniejszeniu dochodów tych jednostek 
w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.

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

0 0 0 0 0 0 0

sektor mikro-, 
małych i 
średnich 
przedsiębiorstw

0 0 0 0 0 0 0

W ujęciu 

pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z 
…… r.)

rodzina, 0 0 0 0 0 0 0
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obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe
duże 
przedsiębiorstwa

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie 
będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie dużych 
przedsiębiorstw.

sektor mikro-, 
małych i 
średnich 
przedsiębiorstw

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie 
będzie miało wpływu na działalność 
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 
przedsiębiorców.

W ujęciu 
niepieniężnym

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe 

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

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

Brak

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: Projektowane rozporządzenie nie zmienia obciążeń regulacyjnych (w tym 
obowiązków informacyjnych).

9. Wpływ na rynek pracy 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne
sytuacja i rozwój 

regionalny

 demografia
 mienie państwowe
 inne:      

 informatyzacja
 zdrowie
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 sądy powszechne, 
administracyjne lub 
wojskowe 

Omówienie 
wpływu

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu 
na ww. obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
Wykonanie aktu prawnego nastąpi z chwilą jego wejścia w życie.
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki 

zostaną zastosowane?
Do projektowanej zmiany rozporządzenia nie przewiduje się ewaluacji efektów.

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