
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 ……………2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 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 2021 r. poz. 182 i 904) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi 

lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 651 i 1880) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 1:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie 

przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. 

Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 

651/2014”, albo jako przedsiębiorca prowadzący duże przedsiębiorstwo 

w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014,”,

b) w lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie 

określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z tym że w przypadku osoby 

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 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).
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fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, która działa jako przedsiębiorca prowadzący duże 

przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014 – 

wyłącznie w zakresie wskazanym w § 14 ust. 2 pkt 9 lub”;

2) w § 4 w ust. 3 w pkt 3 w części wspólnej liter, w ust. 5 w pkt 1 w lit. d oraz w § 23a liczbę 

„2023” zastępuje się liczbą „2025”;

3) w § 5 w ust. 7:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) 10 000 000 zł – w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, w tym podmiotu prowadzącego duże 

przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014 oraz 

podmiotów z nim powiązanych na zasadach określonych w art. 3 pkt 3 

załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) 15 000 000 zł – w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, w tym podmiotu prowadzącego duże 

przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014 oraz 

podmiotów z nim powiązanych na zasadach określonych w art. 3 pkt 3 

załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014, będącego związkiem grup 

producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów;”, 

b) w pkt 4 liczbę „100 000” zastępuje się liczbą „200 000”;

4) w § 6 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) zakupu środków transportu: 

a) niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub 

magazynowania,

b) służących do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju,

c) wykorzystywanych do sprzedaży produktów rolnych,

d) w postaci cystern, silosów, chłodni i izoterm, przeznaczonych do przewozu 

produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych 

warunkach 

– w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3;”;

5) w § 21a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
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„2. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku gdy beneficjent otrzymał punkty 

za kryterium, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 3, i zobowiązał się w umowie do spełnienia 

tego kryterium.”;

6) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli:

a) wiersze 10.11.Z i 10.12.Z otrzymują brzmienie: 

10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z 

drobiu – w zakresie uboju dotyczy działalności objętej 

rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 

maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, 

jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów 

pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności 

produkcyjnej (Dz. U. poz. 630 oraz z 2020 r. poz. 613) 

i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 

grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, 

jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów 

pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności 

produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw (Dz. U. z 2020 

r. poz. 56) lub dotyczy realizacji inwestycji nieprzyczyniającej się 

do wzrostu mocy produkcyjnych zakładu przetwórczego do 

poziomu wykraczającego poza maksymalne limity wskazane w 

tych rozporządzeniach

10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu – w zakresie uboju 

nie dotyczy działalności w zakresie nieobjętym rozporządzeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w 

sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być 

spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w 

rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej i rozporządzeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny 

być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego 

w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie 

gospodarstw lub dotyczy realizacji inwestycji nieprzyczyniającej 

się do wzrostu mocy produkcyjnych zakładu przetwórczego do 
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poziomu wykraczającego poza maksymalne limity wskazane w 

tych rozporządzeniach

b) wiersz 46.21.Z otrzymuje brzmienie:

7) w załączniku nr 1a do rozporządzenia w tabeli wiersze 10.11.Z i 10.12.Z otrzymują 

brzmienie:

10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z 

drobiu – w zakresie uboju dotyczy działalności objętej 

rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 

maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, 

jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów 

pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności 

produkcyjnej i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań 

weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji 

produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej 

zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw lub 

dotyczy realizacji inwestycji nieprzyczyniającej się do wzrostu 

mocy produkcyjnych zakładu przetwórczego do poziomu 

wykraczającego poza maksymalne limity wskazane w tych 

rozporządzeniach

10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu – w zakresie uboju 

nie dotyczy działalności w zakresie nieobjętym rozporządzeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w 

sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być 

46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz 

dla zwierząt – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością 

w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku, szyszek chmielu, 

ziół lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin 

rolniczych i warzywnych
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spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w 

rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej i rozporządzeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny 

być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego 

w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie 

gospodarstw lub dotyczy realizacji inwestycji nieprzyczyniającej 

się do wzrostu mocy produkcyjnych zakładu przetwórczego do 

poziomu wykraczającego poza maksymalne limity wskazane w 

tych rozporządzeniach

8) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli:

a) wiersze 4–7 otrzymują brzmienie: 

4. Oczyszczalnie i podczyszczalnie ścieków na potrzeby 

prowadzonej działalności gospodarczej określonej w załączniku nr 

1 i 1a do rozporządzenia wskazanej w załączniku nr 1, załączniku 

nr 2 w lp. 1–7, 12 i 13, załączniku nr 3 w lp. 1–5 oraz załączniku 

nr 4 w lp. 1–4, 6 i 7 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej 

ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu 

detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania  

5. Piece na biomasę na potrzeby prowadzonej działalności 

gospodarczej określonej w załączniku nr 1 i 1a do rozporządzenia 

oraz wskazanej w załączniku nr 1, załączniku nr 2 w lp. 1–7, 12 i 

13, załączniku nr 3 w lp. 1–5 oraz załączniku nr 4 w lp. 1–4, 6 i 7 

do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 

grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej 

w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu 

jej dokumentowania  

6. Wymiana pieca węglowego na piec gazowy na potrzeby 

prowadzonej działalności gospodarczej określonej w załączniku nr 
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1 i 1a do rozporządzenia oraz wskazanej w załączniku nr 1, 

załączniku nr 2 w lp. 1–7, 12 i 13, załączniku nr 3 w lp. 1–5 oraz 

załączniku nr 4 w lp. 1–4, 6 i 7 do rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 

maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego 

handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania  

7. Instalacje paneli słonecznych, ogniw fotowoltaicznych; małe 

elektrownie wiatrowe do produkcji energii na potrzeby 

prowadzonej działalności gospodarczej określonej w załączniku nr 

1 i 1a do rozporządzenia oraz wskazanej w załączniku nr 1, 

załączniku nr 2 w lp. 1–7, 12 i 13, załączniku nr 3 w lp. 1–5 oraz 

załączniku nr 4 w lp. 1–4, 6 i 7 do rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 

maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego 

handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania  

b) wiersz 11 otrzymuje brzmienie:

11. Produkcja biogazu na potrzeby prowadzonej działalności 

gospodarczej określonej w załączniku nr 1 i 1a do rozporządzenia 

oraz wskazanej w załączniku nr 1, załączniku nr 2 w lp. 1–7, 12 i 

13, załączniku nr 3 w lp. 1–5 oraz załączniku nr 4 w lp. 1–4, 6 i 7 

do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 

grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej 

w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu 

jej dokumentowania  

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

w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 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 
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przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem § 4 ust. 3 pkt 3 i ust. 5 pkt 1 lit. d rozporządzenia 

zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, przyznanej na podstawie umów 

o przyznaniu tej pomocy, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, stosuje się przepis § 23a rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Do wypełniania zobowiązań przez beneficjentów, którym przyznano pomoc 

finansową w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 

obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020 na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 

przepis § 21a rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym 

rozporządzeniem.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI

Mariusz Gorzowski
dyrektor

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/



UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 651 i 1880), zwane dalej 

„rozporządzeniem z dnia 5 października 2015 r.”, ma przede wszystkim na celu:

1) wprowadzenie regulacji dostosowujących warunki przyznawania pomocy finansowej 

do zmian przepisów UE w zakresie wydłużenia okresu realizacji Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (dalej jako PROW 2014–2020) o 2 lata, 

2) dostosowanie rozporządzenia z dnia 5 października 2015 r. do zmian Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich zaakceptowanych przez Komitet Monitorujący PROW 2014-

2020 w dniu 16 lutego 2021 r.

Zmiana zaproponowana w § 1 pkt 1 lit. a i b projektowanego rozporządzenia dotyczy 

rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do wsparcia w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, który 

został określony w § 2 ust. 1 zmienianego rozporządzenia z dnia 5 października 2015 r. 

Zmiana wprowadzona w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a zmienianego rozporządzenia umożliwi 

uczestnictwo w mechanizmie wsparcia inwestycyjnego przetwórcom posiadającym status 

dużego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014 (co najmniej 

250 zatrudnionych osób oraz roczny obrót przekraczający równowartość w złotych 50 mln 

euro). Jednocześnie w odniesieniu do tej kategorii podmiotów, tj. przedsiębiorcy 

prowadzącego duże przedsiębiorstwo, w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze zmienianego 

rozporządzenia wprowadzono warunek, który zawęża katalog rodzajów prowadzonej 

działalności uprawniającej do ubiegania się o wsparcie, do wymienionej w § 14 ust. 2 pkt 9 

zmienianego rozporządzenia działalności sklasyfikowanej pod numerem Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) 10.91.Z, prowadzonej wyłącznie w zakresie wytwarzania pasz 

bazujących na surowcach niemodyfikowanych genetycznie, tj. oznakowanych jako wolne od 

organizmów genetycznie zmodyfikowanych (bez GMO) w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy 

z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 706 oraz z 2020 r. poz. 322) lub składających się/wyprodukowanych 
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z organizmów, dla których nie istnieją odpowiedniki wpisane do prowadzonego przez 

Komisję Europejską wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. 

Zmiana w zakresie rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do wsparcia, 

o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b zmienianego rozporządzenia, została zatwierdzona 

przez Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 i wynika z potrzeby transformacji rynku pasz 

w kierunku zapewnienia wewnętrznej samowystarczalności w zakresie produkcji pasz na 

bazie alternatywnych do soi, krajowych roślin wysokobiałkowych. Powyższa kwestia jest 

również kluczowa z punktu widzenia realizacji rządowego programu „Plan dla Wsi” oraz 

założeń unijnej strategii „Od pola do stołu”.  

Zmiana zaproponowana w § 1 pkt 2 projektu rozporządzenia jest konsekwencją 

wydłużenia okresu realizacji PROW 2014-2020 o 2 lata w związku z wejściem w życie 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. 

ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu 

Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) 

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

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

i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022 (Dz. Urz. UE L 437 z 28 grudnia 2020 r. str.1). 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, rozliczenie PROW 2014–2020 

powinno nastąpić zgodnie z zasadą n+3, czyli do końca 2023 r. Obecnie pomoc przyznaje się, 

jeżeli wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji 

(w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie 

wniosku o płatność końcową) nastąpi m.in. nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r. 

W  związku z przedłużeniem okresu wdrożenia poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji 

w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” o dwa lata, na tzw. okres 

przejściowy wspólnej polityki rolnej, konieczne jest odpowiednie przesunięcie ostatecznego 

terminu składania wniosku o płatność końcową. Dzięki wprowadzonym zmianom, zakończenie 

realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową dla poddziałania 4.2 będzie możliwe 

do dnia 30 czerwca 2025 r. 

Zmiana zaproponowana § 1 pkt 3 lit. a projektu jest konsekwencją dopuszczenia do 

wsparcia podmiotów prowadzących duże przedsiębiorstwa z branży produkcji pasz bez-GMO 

– i w odniesieniu do tej grupy podmiotów uprawnionych do wsparcia, ma za zadanie 
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zapobieganie ryzyku wielokrotnego korzystania z tego samego limitu pomocy (o którym 

mowa w przepisie § 5 ust. 7 pkt 1 i 2) przez podmiot uprawniony do wsparcia/beneficjenta 

pomocy i spółki z nim powiązane. 

Definicja spółek powiązanych została określona w oparciu o kryteria dotyczące 

przedsiębiorstw powiązanych wskazane w art. 3 pkt 3 Załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 

651/2014. Wprowadzenie dodatkowego zapisu w § 5 ust. 7 w pkt 1 i 2 zmienianego 

rozporządzenia spowoduje, że w przypadku producentów pasz bazujących na surowcach 

niemodyfikowanych genetycznie (bez-GMO) prowadzących działalność jako podmiot 

prowadzący duże przedsiębiorstwo, maksymalny limit wsparcia w wysokości 10 mln zł lub 15 

mln zł na beneficjenta obejmie zarówno duże firmy aplikujące o wsparcie, jak i spółki z nimi  

powiązane. Oznacza to, iż maksymalna łączna suma wsparcia jaka może zostać przyznana 

i wypłacona dużemu przedsiębiorstwu oraz aplikującym w tym samym naborze spółkom z nim 

powiązanym, nie może przekroczyć ww. maksymalnego limitu wsparcia, o którym mowa 

w § 5 ust. 7 pkt 1 i 2. Wprowadzony zapis pozwoli jednocześnie na ograniczenie ryzyka 

tworzenia tzw. sztucznych warunków w celu uzyskania nienależnych płatności, co 

potencjalnie miałoby miejsce w sytuacji mnożenia podmiotów gospodarczych w celu 

uzyskania kilku dotacji przez podmioty powiązane ze sobą osobowo lub kapitałowo. Zmiana 

została zaakceptowana przez członków KM PROW 2014-2020.

Zmiana zaproponowana § 1 pkt 3 lit. b projektu polega na podniesieniu wysokości 

wsparcia udzielanego w ramach poddziałania 4.2 jednemu rolnikowi prowadzącemu lub 

rozpoczynającemu działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego (RHD) ze 100 tys. 

złotych do 200 tys. złotych i jest wynikiem licznych postulatów zgłaszanych w tym zakresie 

przez przedstawicieli sektora rolnego. Zmiana w tym zakresie została, tak jak inne powyżej, 

zaakceptowana przez członków Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020. Zwiększenie 

kwoty pomocy umożliwi realizację szerszego zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji oraz 

pozwoli na pokrycie rosnących kosztów usług i materiałów budowlanych. Zmiana ta zachęci 

nowych beneficjentów do podjęcia inwestycji w aktualnie utrudnionych warunkach 

spowodowanych epidemią COVID-19, a podmiotom, które uprzednio uzyskały wsparcie 

i planują realizację nowych inwestycji, umożliwi realizację kolejnych operacji 

modernizacyjnych, których koszt przekracza dotychczasową maksymalną wysokość dostępnej 

pomocy.

Zmiana zaproponowana w § 1 pkt 4 projektu polega na dodaniu w § 6 w ust. 1 

rozporządzenia z dnia 5 października 2015 r. po punkcie 2 punktu 2a. Zaproponowany przepis 
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umożliwia zakup specjalistycznych środków transportu przez podmioty, o których mowa w § 2 

ust. 1 pkt 2 i 3 zmienianego rozporządzenia, tj. podmioty rozpoczynające lub już prowadzące 

działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz rozpoczynające działalność 

gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Nabywane środki transportu muszą 

być nowe, stanowić konieczne ogniwo łańcuchów żywnościowych i spełniać najnowsze normy 

środowiskowe UE. 

Przez określone w lit. a środki transportu niezbędne dla sprawnego przebiegu procesu 

technologicznego lub magazynowania, rozumie się środki przeznaczone do transportu 

produktów rolnych lub spożywczych na powierzchni przeznaczonej do magazynowania lub 

przechowywania tych produktów, takie jak wózki widłowe, wózki kontenerowe, podnośniki, 

paleciaki itp. 

Przez określone w lit. b środki transportu służące do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju 

rozumie się zapewniające spełnienie warunków bezpieczeństwa sanitarnego i dobrostanu 

zwierząt samochody i przyczepy do przewozu takich zwierząt.

Przez określone w lit. c środki transportu wykorzystywane do sprzedaży produktów rolnych, 

rozumie się przyczepy gastronomiczne i foodtrucki.

Dotychczasowy brak możliwości dofinansowania środków transportu stanowił istotną barierę 

dla rozwoju działalności rolniczej w zakresie rolniczego handlu detalicznego (RHD) 

i zakładania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych na 

mniejszą skalę. Brak dofinansowania środków transportu ograniczał możliwości zbytu własnej 

produkcji i podrażał koszty dystrybucji. W związku z licznymi postulatami rolników 

prowadzących rolniczy handel detaliczny (RHD) oraz chcących założyć działalność 

gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów rolnych na mniejszą skalę (MOL, małe 

rzeźnie rolnicze), wprowadzona została możliwość uzyskania przez te podmioty wsparcia 

w zakresie specjalistycznych środków transportu. Dzięki zwiększeniu kwoty wsparcia 

w ramach RHD do 200 tys. zł, również ta grupa rolników/przetwórców będzie miała 

możliwość dofinansowania inwestycji w środki transportu. Zmiana została zaakceptowana 

przez członków KM PROW 2014-2020.

Zmiana zaproponowana § 1 pkt 5 projektu dotyczy zobowiązań wynikających 

z kryteriów wyboru i ma na celu dostosowanie i ujednolicenie przepisów w zakresie równego 

traktowania podmiotów gospodarczych pod względem rozliczania zobowiązania do nabywania 

produktów rolnych od producentów. Zmiana polega na wprowadzeniu możliwości rozliczania 

zobowiązania do nabywania produktów rolnych w wysokości 75% nabywanych, 
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przetwarzanych lub przechowywanych produktów rolnych od rolników lub grup producentów, 

w odniesieniu do całego 5-letniego okresu trwania zobowiązania, bez konieczności spełnienia 

tego zobowiązania w każdym objętym tym okresem roku. Dotychczas przepisy § 21a 

w zakresie wypełnienia zobowiązań dotyczących warunków przyznania pomocy (określonych 

w ramach kryteriów dostępu) odnosiły się jedynie do podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1 

pkt 1 zmienianego rozporządzenia, tj. realizujących zobowiązania do wykorzystania surowca 

na poziomie 50% na podstawie umów (co najmniej) jednorocznych. Dzięki wprowadzonym 

zmianom, podmioty wymienione w § 14 ust. 2 pkt 3, które podjęły zobowiązania do 

wykorzystania surowca na poziomie 75% na podstawie umów (co najmniej) 3-letnich, również 

będą mogły skorzystać z uproszczenia, o którym mowa w § 21a zmienianego rozporządzenia.

Zmiana zaproponowana § 1 pkt 6 lit. a projektu dotyczy Załącznika 1, określającego 

wykaz rodzajów działalności gospodarczej, w których zakresie może zostać przyznana pomoc 

dla przedsiębiorców prowadzących mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Zmiana polega 

na rozszerzeniu listy podmiotów, które mogą być objęte pomocą w zakresie przetwarzania 

i konserwowania mięsa objętego  numerami PKD 10.11.Z i 10.12.Z o rzeźnie o małej zdolności 

produkcyjnej położone na terenie gospodarstw. Zmiana jest konsekwencją wejścia w życie 

w dniu 18 lutego 2020 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być 

spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności 

produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw (Dz. U. z 2020 r. poz. 56). Dotychczas 

pomocą objęte były podmioty prowadzące rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej lub 

nieprzekraczające maksymalnych limitów produkcji wskazanych w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. dotyczącego rzeźni o małej zdolności 

produkcyjnej. W związku z wprowadzeniem do krajowego porządku prawnego pojęcia rzeźni 

o małej zdolności produkcyjnej położonych na terenie gospodarstw, czyli tzw. „rzeźni 

rolniczych”, chrakteryzujących się zmniejszonymi limitami uboju, zasadnym jest umożliwienie 

również takim podmiotom skorzystania ze wsparcia.

Zmiana zaproponowana § 1 pkt 6 lit. b projektu polega na wprowadzeniu do wskazanego 

w Załączniku 1 wykazu objętych wsparciem rodzajów działalności prowadzonej przez sektor 

MŚP, działalności w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół, co ma związek 

z podjęciem uchwały KM PROW 2014-2020 w tym zakresie.
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Jakościowe i wyselekcjonowane surowce zielarskie stwarzają możliwość wykorzystania ich 

jako składników prozdrowotnych nowego segmentu rynku żywności – tzw. żywności 

funkcjonalnej (prozdrowotnej). W dobie kryzysu epidemicznego spowodowanego rozwojem 

pandemii COVID-19 oraz zwiększonego zapotrzebowania na produkty prozdrowotne, w tym 

głównie wspomagające odporność i dobrą kondycję, wsparcie branży przetwórstwa 

i wprowadzania do obrotu ziół, wydaje się konieczne, aby zapewnić odpowiednie środki 

pomocowe niezbędne dla przeprowadzenia inwestycji modernizacyjnych w tego typu 

podmiotach – w tym specjalistycznych maszyn i urządzeń pozwalających zachować wysokie 

standardy jakościowe surowca bez utraty jego właściwości w zakresie substancji aktywnych 

i cech prozdrowotnych. 

Ze względu na fakt, iż zgodnie z metodologią Głównego Urzędu Statystycznego przetwórstwo 

ziół sklasyfikowane jest w ramach kodów PKD dotyczących przetwarzania owoców i warzyw 

(ujętych już w zmienianym rozporządzeniu), lista działalności z załącznika 1 do zmienianego 

rozporządzenia została uzupełniona tylko w zakresie sprzedaży hurtowej ziół w ramach kodu 

PKD 46.21 Z.

Zmiana zaproponowana w § 1 pkt 7 projektu dotyczy Załącznika 1a, określającego wykaz 

rodzajów działalności gospodarczej, w których zakresie może zostać przyznana pomoc dla 

rolników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Zmiana polega na 

rozszerzeniu listy podmiotów, które mogą być objęte pomocą w zakresie przetwarzania 

i konserwowania mięsa objętego  numerami PKD 10.11.Z i 10.12.Z o rzeźnie o małej zdolności 

produkcyjnej położone na terenie gospodarstw, czyli tzw. „rzeźnie rolnicze”. Zmiana ta jest 

analogiczna do wprowadzonej w Załączniku nr 1.

Zmiana zaproponowana w § 1 pkt 8 lit. a i b polega na doprecyzowaniu zapisów 

Załącznika 3 pn. Wykaz rodzajów inwestycji związanych z ochroną środowiska lub 

przeciwdziałaniem zmianom klimatu (w pozycjach: 4, 5, 6, 7 i 11) w ten sposób, aby możliwość 

otrzymania punktów rankingowych za realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska 

lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu, odnosiła się również do podmiotów wskazanych 

w § 2 ust 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia, tj. rolników rozpoczynających lub kontynuujących 

działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz rolników rozpoczynających 

prowadzenie działalności gospodarczej. Dotychczas, otrzymanie punktów rankingowych za 

realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom 

klimatu było możliwe tylko dla podmiotów z sektora MŚP.
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Na podstawie przepisu przejściowego wprowadzonego w § 2 projektowanego 

rozporządzenia możliwe będzie zastosowanie przepisów UE w zakresie przedłużenia o 2 lata 

wdrażania działań PROW 2014–2020 (w tzw. okresie przejściowym WPR 2021-2022) 

w odniesieniu do przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w odniesieniu do 

wszystkich spraw rozpoczętych a niezakończonych przed wejściem w życie niniejszego 

rozporządzenia. 

Na podstawie przepisu przejściowego wprowadzonego w § 3 projektowanego 

rozporządzenia możliwe będzie zastosowanie zmian w zakresie przedłużenia o 2 lata wdrażania 

działań PROW 2014–2020 wprowadzanych w § 23a rozporządzenia zmienianego, które 

odnoszą się do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, na podstawie umów już 

zawartych a niezakończonych wypłatą.

Na podstawie przepisu przejściowego wprowadzonego w § 4 projektowanego 

rozporządzenia możliwe będzie zastosowanie uproszczenia wprowadzanego w § 21a 

zmienianego rozporządzenia, w odniesieniu do zawartych w umowach zobowiązań 

beneficjentów pomocy finansowej, dotyczących spełnienia kryterium wskazanego w § 14 ust. 

2 pkt 3 zmienianego rozporządzenia, tj. w zakresie zobowiązania się do nabywania produktów 

rolnych na podstawie co najmniej 3-letnich umów z producentami rolnymi na poziomie 

przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych, przetwarzanych lub przechowywanych 

produktów rolnych.

Wprowadzenie przedmiotowych przepisów będzie miało pozytywny wpływ na 

działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, jako beneficjentów 

instrumentu pomocy w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów 

rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020. Wydłużenie ostatecznego terminu na zakończenie realizacji operacji i złożenie 

wniosku o płatność końcową z czerwca 2023 r. do czerwca 2025 r. pozwoli beneficjentom na 

większą elastyczność w realizacji inwestycji w zakładach przetwórczych oraz umożliwi 

przystąpienie do mechanizmu nowym beneficjentom. Wdrożenie bardziej atrakcyjnych 

warunków wsparcia dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego, m.in. wprowadzenie nowej 

grupy beneficjentów w zakresie wsparcia produkcji pasz bez GMO, rozszerzenie listy 

działalności objętych wsparciem o sektor przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół, podniesienie 

wysokości wsparcia i rozszerzenie katalogu rzeczowo-finansowego inwestycji 
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o specjalistyczne środki transportu w ramach wsparcia rolniczego handlu detalicznego 

i zakładania działalności gospodarczej przez rolników, w znaczący sposób ułatwi działalność 

przedsiębiorców i uatrakcyjni uczestnictwo w powyższym mechanizmie wsparcia.

Jak najszybsze wejście w życie projektowanego rozporządzenia pozwoli na niezwłoczne 

i sprawne wdrożenie proponowanych przepisów, na które oczekują rolnicy i przetwórcy. 

Przedmiotowe rozporządzenie zawiera zmiany korzystne dla beneficjentów (np. wydłużenie 

możliwości realizacji operacji, zwiększenie zakresu rzeczowego i finansowego inwestycji 

w ramach RHD i rozpoczynania działalności gospodarczej). W związku z powyższym wejście 

w życie projektowanego rozporządzenia z 7-dniowym vacatio legis 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. 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i dlatego nie podlega 

notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt niniejszego rozporządzenia zostanie 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia został ujęty w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi.

Opracowano
w Departamencie Przetwórstwa i Rynków 

Rolnych
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wiejskich z udziałem środków 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Projektowane rozporządzenie ma na celu wprowadzenie do poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji 
w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, szeregu ułatwień oraz zmian 
zaaprobowanych przez Komitet Monitorujący PROW 2014-2020, wdrażających bardziej atrakcyjne warunki 
wsparcia dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. W projekcie wprowadzono ponadto regulacje 
dostosowujące warunki przyznawania pomocy w ramach poddziałania 4.2 do zmian przepisów UE w zakresie 
wydłużenia okresu realizacji PROW 2014–2020 o 2 lata (tj. na lata 2021 i 2022).
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

W projektowanym rozporządzeniu wprowadza się zmiany w 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, § 4 ust. 3 pkt 3 i ust. 5 pkt 1 
lit. d , § 5 ust. 7 pkt 4 i ust. 12, § 6 ust. 1, § 23 a oraz Załączniku 1 zmienianego rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 651 i 1880). W zakresie 
wsparcia produkcji pasz bez GMO wprowadzona została nowa grupa beneficjentów (duże przedsiębiorstwo 
zatrudniające 250 osób i więcej), lista działalności objętej wsparciem została rozszerzona o sektor 
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przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół, a w ramach prowadzenia rolniczego handlu detalicznego i zakładania 
działalności gospodarczej dot. przetwórstwa produktów rolnych na mniejszą skalę podniesiona została 
wysokość wsparcia i rozszerzony katalog inwestycji (o możliwość dofinansowania zakupu specjalistycznych 
środków transportu). Zmiana wprowadzana w § 21a rozporządzenia ma na celu dostosowanie i ujednolicenie 
przepisów w zakresie równego traktowania podmiotów gospodarczych pod względem rozliczania 
zobowiązań dotyczących nabywania od producentów rolnych produktów do przetworzenia lub sprzedaży 
hurtowej, na podstawie umów jednorocznej i 3-letniej.
Wprowadzona zmiana m.in. umożliwi przedłużenie wdrażania poddziałania „Wsparcie inwestycji w 
przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego PROW 2014–2020 o 2 lata, na tzw. 
okres przejściowy WPR. Oczekiwanym efektem będzie zwiększenie atrakcyjności i zakresu wsparcia w 
ramach poddziałania 4.2, co umożliwi realizację szerszego zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji oraz 
pozwoli na pokrycie rosnących kosztów usług i materiałów budowlanych. Zmiana ta zachęci nowych 
beneficjentów do podjęcia inwestycji w aktualnie utrudnionych warunkach spowodowanych epidemią 
COVID-19, a podmiotom, które uprzednio uzyskały wsparcie i planują realizację nowych inwestycji, 
umożliwi realizację kolejnych operacji modernizacyjnych, których koszt przekracza dotychczasową 
maksymalną wysokość dostępnej pomocy.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 
OECD/UE? 

Na podstawie przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), każdy z krajów 
członkowskich opracowuje szczegóły zasad wdrażania w sposób indywidualny. Nie badano, jak problem 
został rozwiązany w innych krajach.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Przedsiębiorcy 
prowadzący działalność 
w sektorze przetwórstwa 
oraz handlu hurtowego 
artykułami rolno-
spożywczymi 

rolnicy, którzy będą 
rozpoczynali działalność 
w sektorze przetwórstwa 
artykułami rolno-
spożywczymi

ARiMR - jako instytucja 
wdrażająca PROW

wg szacunków 

1 639 podmiotów

Wyniki prowadzonego 
monitoringu wdrażania 
programów pomocowych 
UE dla sektora 
spożywczego.

Plan wskaźników zawarty 
w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020.

Umożliwienie podmiotom 
działającym w sektorze 
przetwórstwa produktów 
rolno-spożywczych 
ubiegania się o wsparcie w 
ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w 
przetwarzanie produktów 
rolnych, obrót nimi lub ich 
rozwój” PROW 2014–
2020. Celem wsparcia jest 
rozwój przedsiębiorstw we 
wskazanym sektorze oraz 
umacnianie ich pozycji na 
rynku. Wprowadzane 
zmiany doprowadzą do 
usprawnienia oceny 
wniosków o przyznanie 
pomocy w ARiMR i 
ułatwią realizację 
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zaplanowanych inwestycji.

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

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum 
Legislacji.

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do następujących podmiotów: 

1. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, 

2. Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, 

3. Krajowego Niezależnego Samorządnego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion,

4. Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku, 

5. Krajowego Związku Producentów Nasion Ogrodniczych i Materiału Szkółkarskiego, 

6. Krajowego Związku Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw, 

7. Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, 

8. Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych, 

9. Stowarzyszenia Polski Ziemniak, 

10. Związku Sadowników Polskich, 

11. Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, 

12. Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, 

13. Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, 

14. Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, 

15. Związku Polskie Mięso, 

16. Polskiej Federacji Producentów Żywności, 

17. Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych,

18. Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka 

19. Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych – Izby Gospodarczej, 

20. Krajowej Unii Producentów Soków, 

21. Krajowej Rady Izb Rolniczych, 
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22. ZZR „Samoobrona”, 

23. Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

24. NSZZ RI „Solidarność”, 

25. Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, 

26. Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, 

27. Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP, 

28. Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, 

29. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 

30. Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

31. Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”, 

32. NSZZ Solidarność’80, 

33. Business Centre Club, 

34. Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

35. Forum Związków Zawodowych, 

36. Krajowej Rady Spółdzielczej, 

37. Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, 

38. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, 

39. Konfederacji LEWIATAN, 

40. Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, 

41. Związku Rzemiosła Polskiego, 

42. Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”, 

43. Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”,

44. Przewodniczącego Rady Rolnictwa Ekologicznego –Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcyjnej 
IUNG,

45. Związku Pracodawców Mediów Publicznych

46. Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych,

47. Polskiego Związku Pracodawców-Usługodawców Rolnych,

48. Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach,

49. NSZZ „Solidarność” Komisji Krajowej,
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50. Izby Zbożowo – Paszowej,

51. Krajowej Izby Gospodarczej, Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego,

52. Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu,

53. Związku Gmin Wiejskich,

54. Związku Powiatów Polskich,

55. Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa,

56. Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie,

57. Rady ds. Rolnictwa Ekologicznego,
58. Instytutu Gospodarki Rolnej,
59. Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego,
60. Lubelskiego Towarzystwa Pszczelniczego,
61. Federacji Związków Kółek i Organizacji Rolniczych RP,
62. Polskiego Klubu Ekologicznego,
63. Federacji Przedsiębiorców Polskich.

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
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Źródła finansowania 

Zgodnie z art. 59 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487), środki dostępne w 
ramach działań PROW 2014–2020 są współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz budżetu krajowego. Na realizację poddziałania przeznaczono 823 mln 
euro.

Poziom współfinansowania poddziałania 4.2 objętego  PROW 2014–2020 
ze środków EFRROW wynosi 63.63%, co w przypadku tego poddziałania 
stanowi ponad 555,5 mln euro.  Realizacja płatności w ramach PROW 
2014–2020 finansowana jest ze środków corocznie planowanych w 
ustawach budżetowych na realizację PROW 2014–2020. 

Skutki finansowe proponowanych przepisów zostały określone w 
uzasadnieniu do 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. 

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

Przyjęte założenia do opracowania schematu wdrażania wsparcia w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 
obrót nimi lub ich rozwój” wynikają z doświadczeń związanych w 
wdrażaniem podobnego zakresu wsparcia w poprzednich okresach 
programowania.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, 
a zwłaszcza mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, oraz sytuację ekonomiczną i 
społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych

Zmiany mają bezpośredni, pozytywny wpływ na działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jako 
głównych  beneficjentów poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót 
nimi lub ich rozwój” PROW 2014−2020. Wprowadzone zmiany umożliwią sprawniejszą realizację 
inwestycji w zakładach przetwórczych oraz gospodarstwach rolnych rozpoczynających i kontynuujących 
prowadzenie przetwórstwa na mniejszą skalę. Ze względu na to, że łączny limit produkcji objętej ulgą od 
podatku VAT dla rolniczego handlu detalicznego nie został zwiększony, nie przewiduje się negatywnego 
wpływu na funkcjonowanie i konkurencyjność przedsiębiorców z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. 
Proponowane zmiany zwiększą atrakcyjność pomocy i pozytywnie wpłyną na doinwestowanie/ modernizację 
sektora przetwórstwa rolno-spożywczego, co może skutkować tworzeniem nowych miejsc pracy. Zmiany w 
zakresie rolniczego handlu detalicznego, poprzez ułatwienie zbytu przetworzonych produktów, przyczynią 
się do poprawy sytuacji ekonomicznej rodzin rolników.
Czas w latach od wejścia w życie 
zmian

0 1 2 3 5 10 Łącznie 
(0-10)

W ujęciu 
pieniężnym

duże 
przedsiębiorstwa

0 0 0 0 0 0 0
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sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw

0 0 0 0 0 0 0(w mln zł, 

ceny stałe z 
…… r.)

sytuacja 
ekonomiczna i 
społeczna rodziny

0 0 0 0 0 0 0

duże 
przedsiębiorstwa

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw

Wprowadzone zmiany umożliwią sprawniejszą realizację 
inwestycji w zakładach przetwórczych.

sytuacja 
ekonomiczna i 
społeczna rodziny

W ujęciu 
niepieniężnym

osoby 
niepełnosprawne 
oraz osoby starsze

Niemierzalne

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

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: wprowadzenie bardziej atrakcyjnych 
zasad

 zwiększenie liczby dokumentów

 zwiększenie liczby procedur

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

 inne: wprowadzenie bardziej atrakcyjnych zasad

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 
ich elektronizacji. 

 tak

 nie



– 23 –

 nie dotyczy

Wprowadzone rozwiązanie umożliwi realizację szerszego zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji oraz 
pozwoli na pokrycie rosnących kosztów usług i materiałów budowlanych w ramach operacji 
modernizacyjnych, których koszt przekracza dotychczasową maksymalną wysokość dostępnej pomocy. 
Spowoduje to zwiększenie atrakcyjności i zakresu wsparcia w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” PROW 2014–2020. 

9. Wpływ na rynek pracy 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało wpływ na rynek pracy, poprzez ułatwienie 
tworzenia nowych przedsiębiorstw oraz modernizację już istniejących zakładów.

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne

 sytuacja i rozwój regionalny

 inne

 demografia

 mienie państwowe

 informatyzacja

 zdrowie

Omówienie wpływu

Wprowadzone uproszczenia, poprzez ułatwienie tworzenia nowych i 
modernizację istniejących przedsiębiorstw spełniających wymogi w 
zakresie norm środowiskowych oraz tworzących nową infrastrukturę 
techniczną w przedsiębiorstwach, będą miały pozytywny wpływ na 
środowisko naturalne oraz sytuację i rozwój regionalny. Brak wpływu 
na pozostałe obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia i 
zacznie obowiązywać przed planowanym na październik naborem dla podmiotów prowadzących działalność 
w zakresie RHD bądź Rozpoczynających prowadzenie przetwórstwa w ramach działalności gospodarczej na 
mniejszą skalę. 

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

Monitorowanie i ocena  efektów wdrażania PROW 2014–2020, w tym przedmiotowego działania, jest 
realizowana poprzez określone w PROW 2014–2020 wskaźniki produktu i rezultatu. Ewaluacja prowadzona 
będzie zgodnie z zawartym w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Planem Ewaluacji.  
Ewaluację PROW 2014–2020, a także innych programów operacyjnych organizuje się na bazie wieloletniej 
i obejmuje ona lata 2014–2025. Ewaluacja prowadzona będzie zgodnie z systemem monitorowania i oceny 
opracowywanym wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie i przyjętym przez KE w drodze aktu 
wykonawczego. Wykonana zostanie ocena ex-post Programu, która obejmie efekty zmian wprowadzonych 
tym rozporządzeniem. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

Brak
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