
Projekt, 27.1.2023 r.

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 wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do 

ewidencji producentów 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2001 i 2727 oraz z 2023 r. poz. …) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o 

wpis do ewidencji producentów, o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. 

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Wniosek o wpis do ewidencji producentów zawiera: 

1) wskazanie celu złożenia wniosku o wpis do tej ewidencji;

2) formę prawno-organizacyjną wnioskodawcy;

3) informację, czy wnioskodawca jest w rozumieniu ustawy:

a) producentem rolnym,

b) beneficjentem programów rybackich,

c) organizacją producentów,

d) podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny,

e) potencjalnym beneficjentem,

f) posiadaczem zwierzęcia;

4) dane, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3–7 ustawy;

5) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy – w przypadku, o którym mowa 

w art. 14 ust. 1 ustawy;

6) adres do korespondencji wnioskodawcy, a także jego numer telefonu oraz adres poczty 

elektronicznej, jeżeli wnioskodawca wyraził na to zgodę, a w przypadku gdy 
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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wnioskodawca ustanowił pełnomocnika – adres do korespondencji tego pełnomocnika, a 

także jego numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli pełnomocnik wyraził 

na to zgodę;

7) informacje, czy wnioskodawca w dniu składania wniosku o wpis do tej ewidencji 

pozostaje w związku małżeńskim lub jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego, a w 

przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 2:

a) lit. a ustawy – informację, czy prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne 

stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą, oraz wskazanie dowodów 

potwierdzających tę okoliczność,

b) lit. b ustawy – informację, czy zamierza uczestniczyć w mechanizmach innych niż 

wymienione w art. 12 ust. 4b ustawy;

8) informację o obywatelstwie wnioskodawcy, pełnomocnika wnioskodawcy lub osoby 

uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy;

9) informację o załącznikach dołączonych do wniosku o wpis do tej ewidencji;

10) datę i podpis wnioskodawcy.

2. Jeżeli wnioskodawcą, pełnomocnikiem wnioskodawcy lub osobą uprawnioną do 

reprezentacji wnioskodawcy jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, 

wniosek o wpis do ewidencji producentów zamiast numeru ewidencyjnego powszechnego 

elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) zawiera kod kraju tej osoby, 

numer jej paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość.

3. Jeżeli wnioskodawca jest producentem działającym w formie spółki cywilnej, wniosek 

o wpis do ewidencji producentów zawiera również:

1) imię i nazwisko oraz numer PESEL wspólnika będącego osobą fizyczną, a jeżeli nie 

posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju tej osoby, numer jej paszportu lub innego 

dokumentu stwierdzającego jej tożsamość;

2) nazwę wspólnika niebędącego osobą fizyczną oraz numer identyfikacyjny w krajowym 

rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli taki numer 

został mu nadany.

4. Jeżeli wnioskodawca w dniu składania wniosku o wpis do ewidencji producentów:

1) pozostaje w związku małżeńskim – we wniosku o wpis do tej ewidencji podaje również 

imię i nazwisko oraz numer PESEL małżonka, a jeżeli małżonek nie posiada 

obywatelstwa polskiego – kod kraju tego małżonka, numer paszportu małżonka lub 

innego dokumentu stwierdzającego tożsamość małżonka;
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2) jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego – we wniosku o wpis do tej ewidencji 

podaje się również:

a) imię i nazwisko oraz numer PESEL współposiadacza będącego osobą fizyczną, a 

jeżeli ten współposiadacz nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju tego 

współposiadacza, numer paszportu współposiadacza lub innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość współposiadacza,

b) nazwę współposiadacza niebędącego osobą fizyczną oraz numer identyfikacyjny 

w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), 

jeżeli taki numer został mu nadany.

5. Jeżeli wnioskodawcą jest osobą fizyczną będącą przedsiębiorcą w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 

i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570), wniosek o wpis do ewidencji producentów zawiera 

firmę przedsiębiorcy.

§ 3. W przypadku gdy o wpis do ewidencji producentów ubiega się organizacja 

producentów, wniosek o wpis do tej ewidencji zawiera:

1) informację o rodzaju organizacji producentów;

2) dane, o których mowa w art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy;

3) datę przyjęcia poszczególnych członków do organizacji producentów;

4) datę wystąpienia poszczególnych członków z organizacji producentów;

5) datę wydania decyzji o uznaniu organizacji producentów oraz numer tej decyzji;

6) informacje o liczbie członków organizacji producentów oraz obywatelstwie 

poszczególnych członków tej organizacji na dzień składania wniosku o wpis do tej 

ewidencji.

§ 4. Dołączona do wniosku o wpis do ewidencji producentów zgoda, o której mowa w art. 

12 ust. 6 ustawy, jest wyrażana w sposób, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lub ust. 1a ustawy.

§ 5. Do wniosków o wpis do ewidencji producentów złożonych i nierozpatrzonych przed 

dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

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

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 
grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji 
producentów oraz szczegółowych warunków i trybu składania wniosku o wpis do ewidencji producentów (Dz. 
U. poz. 2679), które traci moc z dniem … 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia …… 2023 r. 
o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023– 2027 (Dz. U. poz. ……..).
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MINISTER ROLNICTWA I 
ROZWOJU

WSI

UZASADNIENIE

Paweł Małaczek

zastępca dyrektora

Departamentu Prawnego

za zgodność pod względem prawnym, 
legislacyjnym i redakcyjnym 

/podpisano elektronicznie/
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Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 17 

ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 

 2001 i 2727), zwanej dalej „ustawą o KSEP”. Wydanie nowego rozporządzenia wynika ze 

zmiany upoważnienia ustawowego zawartego w nowelizowanej ustawie o KSEP. Zgodnie z 

ww. upoważnieniem minister właściwy do spraw rozwoju wsi określa, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do 

ewidencji producentów uwzględniając dane zawarte w ewidencji producentów oraz biorąc pod 

uwagę zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu. 

Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek 

o wpis do ewidencji producentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2679). Większość projektowanych 

przepisów jest powtórzeniem przepisów zawartych w ww. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Zasady dotyczące wpisu do ww. ewidencji producentów oraz nadawania 

numeru identyfikacyjnego nie uległy jednak zmianie.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o KSEP wpisu producenta do ewidencji producentów 

dokonuje się w drodze decyzji administracyjnej, na jego wniosek złożony do kierownika biura 

powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez tego 

producenta, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR. Natomiast zgodnie 

z art. 11 ust. 1a wniosek o wpis do ewidencji może być złożony także za pomocą systemu 

teleinformatycznego ARiMR w sposób określony w przepisach o ARiMR.

W decyzji o wpisie producentowi nadaje się niepowtarzalny numer identyfikacyjny 

zapewniający jednoznaczną identyfikację w systemie informatycznym prowadzonym przez 

ARiMR w trybie przepisów ustawy o KSEP. Ewidencja producentów jest rejestrem 

podmiotowym prowadzonym od 2004 r. oraz stale aktualizowanym. Ponadto każdy producent 

lub podmiot, który zamierza ubiegać się o przyznanie płatności realizowanych w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej oraz posiadacze zwierząt (bydła, owiec, kóz, świń, wielbłądowatych, 

jeleniowatych i koniowatych oraz zakłady drobiu) są obowiązani do zarejestrowania się w ww. 

systemie i muszą uzyskać wpis do ewidencji producentów.

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wpis do ewidencji producentów zostaje 

nadany producentowi numer identyfikacyjny, który nie może być zmieniony w czasie 

prowadzenia działalności przez podmiot i nie przechodzi na jego następcę prawnego. Nadany 

numer jest niezbędny przy ubieganiu się o większość płatności w ramach schematów 
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pomocowych obsługiwanych przez ARiMR (w szczególności o płatności bezpośrednie) oraz 

do wypełnienia przez posiadaczy zwierząt obowiązków wynikających z przepisów ustawy 

z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1542, z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie nie uległy zmianie.

Biorąc pod uwagę powyższe, w § 1 projektu rozporządzenia został wskazany zakres 

przedmiotowy projektu, który ma na celu określenie szczegółowych wymagań, jakie powinien 

spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów uwzględniając dane zawarte w ewidencji 

producentów oraz biorąc pod uwagę zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu. 

W § 2 projektu rozporządzenia powtarza się dotychczasowe przepisy mające na celu 

wskazanie, jakie informacje powinny zostać przez wnioskodawcę wskazane we wniosku o wpis 

do ewidencji producentów, tj. cel złożenia tego wniosku, formę prawno-organizacyjną 

wnioskodawcy, rodzaj producenta, dane, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3–7 ustawy o 

KSEP, numer identyfikacyjny, jeżeli już został nadany. We wniosku o wpis do ewidencji 

podaje się także dane dotyczące pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony albo osoby 

uprawnionej do reprezentacji.  Informacje w tym zakresie określone zostały w art. 7 ust. 1 pkt 

5 ustawy o KSEP. Dodatkowo, zgodnie z ust. 1 pkt 7 w § 2, w przypadku gdy wnioskodawca 

ustanowił pełnomocnika, wniosek o wpis do ewidencji zawiera także adres do korespondencji, 

numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej pełnomocnika, jeżeli pełnomocnik wyraził na 

to zgodę. 

Bez zmian pozostaje także wymóg wskazania informacji, czy wnioskodawca w dniu 

składania wniosku pozostaje w związku małżeńskim lub jest współposiadaczem gospodarstwa 

rolnego, a w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy o KSEP, czy 

prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość 

gospodarczą i wskazanie dowodów potwierdzających tę okoliczność oraz w lit. b ww. przepisu, 

tj. informacji o tym, że nie zamierza uczestniczyć w mechanizmach wymienionych w art. 12 

ust. 4b ustawy, a ponadto podanie informacji o dołączonych do wniosku załącznikach i 

opatrzenie tego wniosku datą i podpisem składającego ten wniosek.

Pozyskanie powyższych danych jest niezbędne do realizacji zadań nałożonych na ARiMR 

przepisami ustawy o KSEP. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 4 i 5 ustawy o KSEP, w przypadku 

małżonków oraz współposiadaczy gospodarstwa rolnego co do zasady nadaje się jeden numer 

identyfikacyjny. Numer ten nadaje się temu z małżonków lub współposiadaczy gospodarstwa, 

na którego odpowiednio małżonek lub współposiadacz (współposiadacze) gospodarstwa 

wyrazili zgodę. Reguła, według której numer identyfikacyjny nadaje się tylko jednemu 
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małżonkowi lub współposiadaczowi gospodarstwa implikuje również zakaz nadania odrębnego 

numeru identyfikacyjnego drugiemu małżonkowi lub pozostałym współposiadaczom 

gospodarstwa. W związku z powyższym organ musi znać dane małżonków i współposiadaczy 

gospodarstwa, w tym wiedzieć, czy małżonkowi lub współposiadaczowi gospodarstwa nie 

został już nadany numer identyfikacyjny.

Wyjątek od reguły, który został ustanowiony w art. 12 ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy o KSEP, 

dotyczy sytuacji, gdy małżonek lub współposiadacz gospodarstwa prowadzą samodzielnie 

odrębne gospodarstwo. Jednakże organ, do którego właściwości należy dokonywanie wpisu do 

ewidencji producentów, musi mieć informacje umożliwiające ustalenie, czy zostały spełnione 

przesłanki dokonania wpisu do ewidencji producentów i nadania numeru identyfikacyjnego, 

natomiast wyjątek określony w art. 12 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o KSEP dotyczy informacji o 

braku uczestniczenia w mechanizmach przewidzianych w jej art. 12 ust. 4b.

Ponadto utrzymane zostały przepisy dotyczące wskazywania we wniosku o wpis do 

ewidencji producentów informacji o obywatelstwie wnioskodawcy, pełnomocnika 

wnioskodawcy lub osobie uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy, jak również 

informacji o załącznikach dołączonych do wniosku oraz potrzebie opatrzenia tego wniosku datą 

i podpisem wnioskodawcy. 

W przypadku gdy wnioskodawcą, pełnomocnikiem wnioskodawcy lub osobą uprawnioną 

do reprezentacji wnioskodawcy jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, 

wniosek o wpis do ewidencji producentów zamiast numeru ewidencyjnego powszechnego 

elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) zawiera kod kraju tej osoby, 

numer jej paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość (§ 2 ust. 2 projektu 

rozporządzenia).

W § 2 ust. 3 projektu rozporządzenia zostały utrzymane dotychczasowe przepisy 

dotyczące zakresu informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wpis o ewidencji 

producentów składany przez spółkę cywilną.

Wpisanie przez producentów powyższych danych umożliwi uzyskanie precyzyjnych 

informacji sprawozdawczych. Podanie adresu do korespondencji ułatwi kontakt organu 

ARiMR z podmiotem, który złożył wniosek o wpis do ewidencji producentów.

Ponadto w § 3 projektu rozporządzenia wskazano, jakie informacje powinny zostać 

podane we wniosku o wpis do ewidencji producentów w przypadku organizacji producentów. 

Zakres podawanych informacji jest co do zasady analogiczny do obecnie obowiązującego. 

Jednocześnie w nowelizowanej ustawie KSEP została doprecyzowana definicja organizacji 
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producentów. Zgodnie z projektowaną nowelizacją ustawy KSEP organizacja producentów 

stanowi grupę producentów rolnych i związek grup producentów rolnych uznane na podstawie 

ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz 

organizację producentów, zrzeszenie organizacji producentów, organizację międzybranżową, 

międzynarodową organizację producentów, międzynarodowe zrzeszenie organizacji 

producentów i międzynarodową organizację międzybranżową uznane na podstawie 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 ustanawiającego wspólną 

organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 

922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007. Zaproponowana definicja 

organizacji producentów nie obejmuje już wstępnie uznanych grup producentów. 

Rozporządzenie nr 1308/2013 nie zawiera już bowiem przepisów umożliwiających nadawanie 

podmiotom statusu wstępnego uznania. Tym samym, § 3 pkt 5 projektu rozporządzenia nie 

przewiduje wymogu dotyczącego podania daty wydania decyzji o wstępnym uznaniu.

       W § 4 projektu rozporządzenia utrzymana została regulacja dotycząca dołączania do 

wniosku o wpis do ewidencji zgody, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy o KSEP, tj. zgody 

na nadanie numeru identyfikacyjnego współmałżonkowi lub współposiadaczowi gospodarstwa 

rolnego. Zgoda ta może być dołączana zarówno w formie papierowej jak i za pomocą systemu 

teleinformatycznego Agencji. 

      Jednocześnie projekt rozporządzenia, nie zawiera obecnie przepisów dotyczących 

określenia formatu elektronicznych kopii dokumentów dołączanych do wniosku o wpis do 

ewidencji producentów, które to przepisy zostały przeniesione do art. 10c ustawy o Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. ….).

W § 5 projektu rozporządzenia został zamieszczony przepis przejściowy, zgodnie 

z którym do wniosków o wpis do ewidencji producentów, złożonych i nierozpatrzonych przed 

dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

W § 6 proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2023 r. z 

uwagi na fakt, że obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, 

jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów oraz szczegółowych 

warunków i trybu składania wniosku o wpis do ewidencji producentów zostanie uchylone z 

dniem 15 marca 2023 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy o Planie Strategicznym dla 

wspólnej polityki rolnej oraz nowelizowanej ustawy KSEP.
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Zapewni to rolnikom możliwość składania wniosku o wpis do ewidencji producentów w 

sposób nieprzerwany, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. 

Zaproponowanemu terminowi wejścia w życie rozporządzenia nie stoją na przeszkodzie 

zasady demokratycznego państwa prawnego. 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii 

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

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

z 2022 r. poz. 348).

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w związku z tym jego 

projekt 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 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). 

Ponadto projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji. 

Projekt rozporządzenia został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi pod numerem 472. 
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Nazwa projektu

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do 
ewidencji producentów. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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

Krzysztof Ciecióra – Podsekretarz Stanu

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Anna Domaracka –Naczelnik Wydziału Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania i Kontroli oraz Płatności ONW 

Departament Płatności Bezpośrednich, tel.: 22 623 23 69, 

Adres email: Anna.Domaracka@minrol.gov.pl

Data sporządzenia
17.01.2023 r.

Źródło: 

Upoważnienie ustawowe – art. 17 
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 
r. o krajowym systemie 
ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków o 
przyznanie płatności (Dz. U. z 
2022 r. poz. 2001)
Nr w Wykazie prac 
legislacyjnych Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 472

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Wydanie nowego rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania treści rozporządzenia do rozwiązań 
wprowadzonych ustawą z dnia ……. 2023 r. o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej  (Dz. U. poz. 
……..)., tj.  zmiany upoważnienia ustawowego w ustawie KSEP 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Rekomendowanym rozwiązaniem jest działanie legislacyjne, polegające na wydaniu rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów uwzględniając dane  
zawarte w ewidencji producentów oraz biorąc pod uwagę zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu. 
Oczekiwanym efektem jest umożliwienie wpisu do ewidencji producentów oraz nadawanie numeru 
identyfikacyjnego podmiotom, które planują skorzystać ze schematów pomocowych obsługiwanych przez 
ARiMR.

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

Przepisy Unii Europejskiej regulujące składanie wniosku o wpis do ewidencji producentów w państwach 
członkowskich nie narzucają państwom członkowskim stosowania jednolitych rozwiązań. Przepisy wspólnotowe 
określają jedynie ramy prawne, w których będą mogły poruszać się państwa członkowskie. Biorąc pod uwagę, że 
przepisy te są wdrażane do porządków prawnych państw członkowskich, należy oczekiwać, że w poszczególnych 
państwach Unii Europejskiej zostaną zastosowane rozwiązania dostosowane do potrzeb tych państw.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Beneficjenci, którzy chcą 
uzyskać wpis do ewidencji 
producentów oraz 
beneficjenci już wpisani do 
ewidencji

ok. 2,2 mln rolników ARiMR pozytywne

mailto:anna.domaracka@minrol.gov.pl
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z następującymi organizacjami społecznymi:

1) Radą Dialogu Społecznego,
2) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych,
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,
9) Polska Federacją Rolną,
10) Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników,
11) Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych,
12) Krajową Radą Izb Rolniczych,
13) Krajową Izbą Gospodarczą, Komitetem Rolnictwa i Obrotu Rolnego,
14) Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”,
15) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych,
16) Forum Związków Zawodowych,
17) Konfederacją LEWIATAN,
18) Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej,
19) Business Centre Club,
20) Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”,
21) Krajową Radą Spółdzielczą,
22) Krajowym Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,
23) Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych,
24) Polskim Związkiem Zawodowym Rolników,
25) Związkiem Rzemiosła Polskiego,
26) NSZZ Solidarność,
27) Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców,
28) Federacją Przedsiębiorców Polskich,
29) Związkiem Zawodowym Rolnictwa Polskiego Wolni i Solidarni,
30) Związkiem Firm Public Relations.

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 Łą
czn
ie 
(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
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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 

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

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, 
w tym na budżet państwa.
Projektowane rozporządzenie określa jedynie szczegółowe wymagania, jakie powinien 
spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów. 
 Projektowane rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia dochodów budżetu państwa.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżety jednostek samorządu 
terytorialnego i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

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 Łąc

znie 
(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 Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację 

dużych przedsiębiorstw
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację 
sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację 
rodziny, obywateli oraz gospodarstw domowych

W ujęciu 
niepieniężnym

(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)Niemierzalne
(dodaj/usuń)

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

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość.

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
  nie dotyczy
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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

X nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe

 demografia
 mienie państwowe
 inne:      

X informatyzacja
 zdrowie

Omówienie wpływu Wpływ pozytywny. Umożliwienie dołączania do wniosku o wpis do ewidencji 
producentów dodatkowych dokumentów w postaci elektronicznej 

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

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

Efekty wejścia w życie projektowanego rozporządzenia będą natychmiastowe i nie wymagają pomiaru.

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

Brak
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