
RM-06110-125-22 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia 13 października 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji 

niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505 oraz z 2022 r. poz. 24, 88, 646 i 1079) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 13xb dodaje się § 13xc w brzmieniu:  

„§ 13xc. W 2022 r. wniosek o oszacowanie szkód, o którym mowa w § 13x ust. 6, 

składa się do dnia 31 października.”; 

2) po § 13zr dodaje się §13zs w brzmieniu: 

„§ 13zs. 1. W 2022 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań 

wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, o 

której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża 

utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 

rozumieniu przepisów o podatku rolnym szkód spowodowanych wystąpieniem w 2022 r.:  

1) gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków 

wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w 

rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, 

które zostały oszacowane przez komisję, o której mowa w § 5 ust. 5, lub  

                                                 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 230, 1345, 1346, 1608 i 

2089, z 2016 r. poz. 170, 1455 i 1912, z 2017 r. poz. 166, 1479, 1640, 1818 i 2147, z 2018 r. poz. 303, 1428, 

1483 i 2025, z 2019 r. poz. 157, 1323 i 1779, z 2020 r. poz. 18, 733, 1009, 1258, 1375, 1728, 1932, 2058, 

2164, 2224 i 2354, z 2021 r. poz. 926, 1311, 1387, 1528, 1698 i 2087 oraz z 2022 r. poz. 45, 642, 1000, 1172 

i 1536.  
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2) suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji, o 

której mowa w § 13x ust. 6. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje rodzinie: 

1) w skład której wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie 

zamieszkujące i gospodarujące; 

2) w której co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu 

przepisów o podatku rolnym; 

3) w której co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie 

przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana jednemu członkowi rodziny, o 

której mowa w ust. 2, któremu został nadany numer identyfikacyjny, o którym mowa w 

ust. 2 pkt 3, na jego wniosek, w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tego członka rodziny. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się na formularzu opracowanym przez 

Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej do dnia 15 listopada 2022 r. Za datę 

złożenia tego wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego 

wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

członka rodziny, o której mowa w ust. 2, ubiegającego się o pomoc, o której mowa w 

ust. 1.  

5. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, po dniu 15 listopada 

2022 r., nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy, o której mowa w 

ust. 1. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:  

1) imiona i nazwiska członków rodziny, o której mowa w ust. 2, oraz miejsce 

zamieszkania członka tej rodziny ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1; 

2) numer identyfikacyjny członka rodziny, o której mowa w ust. 2, ubiegającego się o 

pomoc, o której mowa w ust. 1, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 

przyznanie płatności; 

3) numery identyfikacyjne powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności 

(numery PESEL) członków rodziny, o której mowa w ust. 2, a w przypadku osób 
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fizycznych nieposiadających numeru PESEL – numer paszportu albo innego 

dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

4) oświadczenie członka rodziny, o której mowa w ust. 2, ubiegającego się o pomoc, o 

której mowa w ust. 1, że jego rodzinie zagraża utrata płynności finansowej oraz że 

w jego gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym wystąpiły 

w 2022 r. szkody spowodowane wystąpieniem suszy, gradu, deszczu nawalnego, 

ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, 

pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:  

1) kopię protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5, lub  

2) wydruk protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 13x ust. 5, albo kalkulacji 

oszacowania szkód, o której mowa w § 13x ust. 6a – uwierzytelnione przez członka 

rodziny, o której mowa w ust. 2, ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1; 

3) zgodę, o której mowa w ust. 13 – w przypadku gdy gospodarstwo rolne w 

rozumieniu przepisów o podatku rolnym jest przedmiotem współwłasności. 

8. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, wynosi: 

1) 10 000 zł – w przypadku gdy szkody, o których mowa w ust. 1: 

a) pkt 1, wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie 

rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat 

poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie 

pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem 

roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub 

b) pkt 2, wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie 

rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat 

poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo 

2) 5000 zł – w przypadku gdy szkody, o których mowa w ust. 1: 

a) pkt 1, wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji 

rolnej, o której mowa w pkt 1 lit. a, lub 

b) pkt 2, wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji 

rolnej, o której mowa w pkt 1 lit. b. 

9. W przypadku gdy szkody, o których mowa w ust. 1: 
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1) pkt 1, wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie 

rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, a szkody, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2, wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie 

rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym albo 

2) pkt 2, wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie 

rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, a szkody, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1, wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie 

rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym 

– pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze 

stawek.  

10. Średnia roczna produkcja rolna, o której mowa w ust. 8 pkt 1 lit. a, jest ustalana 

na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość 

prowadzonej produkcji rolnej w danym gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o 

podatku rolnym, a w przypadku braku takich danych lub dokumentów – na podstawie 

danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego 

Instytutu Badawczego o średniej wielkości produkcji rolnej udostępnianych przez 

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na stronie internetowej urzędu obsługującego 

tego ministra. 

11. Średnia roczna produkcja rolna, o której mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b, jest ustalana 

na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – 

Państwowego Instytutu Badawczego o średniej wielkości produkcji rolnej 

udostępnianych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na stronie internetowej 

urzędu obsługującego tego ministra. 

12. W przypadku gdy ze złożonych wniosków, o których mowa w ust. 3, wynika, że 

zapotrzebowanie na pomoc, o której mowa w ust. 1, przekracza łącznie kwotę 450 mln zł, 

do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący. Współczynnik 

korygujący stanowi iloraz kwoty 450 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na pomoc, 

o której mowa w ust. 1, wynikającemu ze złożonych wniosków, o których mowa w ust. 3, 

oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

13. W przypadku gdy gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku 

rolnym jest przedmiotem współwłasności, pomoc, o której mowa w ust. 1, jest 

przyznawana temu ze współwłaścicieli, co do którego pozostali współwłaściciele wyrazili 

pisemną zgodę. 
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14. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na rachunek członka rodziny, o 

której mowa w ust. 2, który złożył wniosek, o którym mowa w ust. 3, wskazany w 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

MATEUSZ MORAWIECKI 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 



UZASADNIENIE 

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.) ma na celu: 

1) wydłużenie do dnia 31 października 2022 r. terminu składania wniosków o oszacowanie 

szkód powstałych w wyniku suszy, za pośrednictwem publicznej aplikacji, 

2) uruchomienie pomocy finansowej dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej, 

w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych.  

Od producentów rolnych napływają prośby o wydłużenie terminu składania wniosków o 

oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, za pośrednictwem publicznej aplikacji. 

Jednocześnie w 2022 r. w związku ze zmianą administratora ww. aplikacji nastąpiło opóźnienie 

w uruchomieniu pełnej funkcjonalności ww. aplikacji. Uwzględniając powyższe, w 

przedkładanym projekcie rozporządzenia proponuje się wydłużenie do dnia 31 października 

2022 r. terminu składania za pośrednictwem publicznej aplikacji wniosków o oszacowanie 

szkód powstałych w wyniku suszy, za pośrednictwem tej aplikacji. 

Rok 2022 jest kolejnym trudnym rokiem dla producentów rolnych, gdyż na wzrost kosztów 

produkcji rolnej nałożyły się problemy związane z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych. Uwzględniając powyższe, w projekcie rozporządzenia przewiduje się 

również uruchomienie pomocy finansowej dla rodzin, którym zagraża utrata płynności 

finansowej, w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku: 

1) gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, 

powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o 

ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez 

komisję, o której mowa w § 5 ust. 5 zmienianego rozporządzenia, lub  

2) suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, 

które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji, o której mowa w § 13x 

ust. 6 zmienianego rozporządzenia. 

O przedmiotową pomoc będzie mogła ubiegać się rodzina: 

1) tj. osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie 

zamieszkujące i gospodarujące,  
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2) w której co najmniej jeden członek tej rodziny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu 

przepisów o podatku rolnym, w którym w 2022 r. wystąpiły szkody w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych,  

3) w której co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów 

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności.  

W projekcie proponuje się, aby pomoc była przyznawana jednemu członkowi rodziny, któremu 

został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

Proponuje się, aby wniosek o pomoc był składany się na formularzu opracowanym przez 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, i udostępnionym 

przez Agencję na jej stronie internetowej do dnia 15 listopada 2022 r. Za datę złożenia wniosku 

uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura 

powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny. 

Uwzględniając, że przedmiotowa pomoc powinna zostać wypłacona w ramach środków 

zaplanowanych na ten cel w tegorocznej ustawie budżetowej, w projekcie rozporządzenia 

proponuje się, aby w przypadku złożenia wniosku po dniu 15 listopada 2022 r. nie było 

wszczynane postępowanie w sprawie przyznania pomocy. 

Wniosek o udzielenie pomocy będzie zgodnie z projektowanymi przepisami zawierał 

niezbędne dane, tj.:  

1) imiona i nazwiska członków rodziny oraz miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o 

pomoc,  

2) numer identyfikacyjny członka rodziny wnioskującego o pomoc nadany w trybie 

przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 

oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 

3) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer 

PESEL) członków rodziny, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru 

PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

4) oświadczenie członka rodziny składającego wniosek, że jego rodzinie zagraża utrata 

płynności finansowej oraz że w jego gospodarstwie rolnym wystąpiły w 2022 r. szkody w 

wyniku suszy gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, 

przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny 

w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 
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Ponadto do wniosku o udzielenie pomocy będą dołączane:  

1) kopia protokołu oszacowania szkód lub  

2) uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód albo 

wydruk kalkulacji oszacowania szkód,  

3) zgoda współwłaścicieli – w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem 

współwłasności. 

Proponuje się, aby wysokość pomocy wynosiła: 

1) 10 000 zł – w przypadku gdy szkody powstałe w wyniku:  

a) niekorzystnych zjawisk atmosferycznych innych niż susza wynoszą powyżej 30% 

średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat 

poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie 

pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o 

najwyższej i najniższej wielkości produkcji lub 

b) suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie 

rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo 

2) 5000 zł – w przypadku gdy szkody powstałe w wyniku:  

a) niekorzystnych zjawisk atmosferycznych innych niż susza wynoszą nie więcej niż 

30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej, lub 

b) suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej. 

W projekcie rozporządzenia proponuje się, aby w przypadku gdy szkody powstałe w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych innych niż susza wynoszą powyżej 30% średniej 

rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym, a szkody powstałe w wyniku suszy wynoszą 

do 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub w przypadku gdy jest 

odwrotna sytuacja, pomoc była przyznawana w wyższej ze stawek. 

W projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby w przypadku gdy ze złożonych wniosków 

będzie wynikało zapotrzebowanie na pomoc w kwocie wyższej niż 450 mln zł, do obliczenia 

wysokości tej pomocy był stosowany współczynnik korygujący.  

Biorąc pod uwagę, że proponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania są korzystne dla 

producentów rolnych, nie naruszają ich praw obywatelskich i są przez nich oczekiwane, 

proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia. Zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie, aby 

projektowane rozporządzenie weszło w życie w proponowanym terminie. 
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Wprowadzenie projektowanych przepisów nie będzie miało wpływu na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność. 

Projektowana pomoc jest skierowana do rodzin. 

Rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega procedurze 

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

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 

poz. 2039, z późn. zm.). 

Rozporządzenie nie wymaga przedstawienia go 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). 

Projekt rozporządzenia został zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. 



Nazwa projektu 
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych 

zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
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Źródło:  
upoważnienie ustawowe – art. 4 ust. 6 

ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1505, z późn. zm.)  

Nr w Wykazie prac legislacyjnych i 
programowych Rady Ministrów: 
…………………. 
 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Od producentów rolnych napływają prośby o wydłużenie terminu składania wniosków o oszacowanie szkód 

powstałych w wyniku suszy, za pośrednictwem publicznej aplikacji. 

Jednocześnie 2022 r. jest kolejnym trudnym rokiem dla producentów rolnych, gdyż na wzrost kosztów produkcji 

rolnej nałożyły się problemy związane z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 

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

W przedkładanym projekcie rozporządzenia proponuje się: 
– wydłużenie do dnia 31 października 2022 r. terminu składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w 

wyniku suszy, za pośrednictwem publicznej aplikacji, 

– uruchomienie pomocy finansowej dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z 

wystąpieniem w 2022 r. szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 

Proponuje się, aby pomoc była udzielana w wysokości: 

1) 10 000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie 

rolnym,  

2) 5000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji 

rolnej.   

W przypadku gdy ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 
450 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy będzie stosowany współczynnik korygujący. 

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

Brak informacji na temat pomocy w tym zakresie w krajach członkowskich OECD i UE. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Producenci rolni   Dłuższy termin na 

złożenie wniosku o 

oszacowanie szkód 

powstałych w wyniku 

suszy. 

Rodziny, którym zagraża 

utrata płynności finansowej 

w związku z wystąpieniem 

w 2022 r. niekorzystnych 

zjawisk atmosferycznych.  

  Możliwość ubiegania się 
o pomoc. 

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa  

  Udzielanie pomocy. 

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

Z uwagi na konieczność pilnego wejścia w życie rozporządzenia, przedmiotowy projekt rozporządzenia nie zostanie 

przesłany do konsultacji publicznych. 
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6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem 450           450 

budżet państwa 450           450 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem -450           -450 

budżet państwa -450           -450 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Proponuje się, aby pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w 

związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych w wysokości 450 mln zł została sfinansowana ze środków rezerwy 

celowej poz. 62 „Fundusz Gwarancji w Rolnictwie”. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Zgodnie z danymi z aplikacji publicznej wnioski o oszacowanie szkód powstałych w 

wyniku suszy złożyło do dnia 10 października 2022 r. ok. 24 tys. producentów rolnych. 

Jednocześnie zgodnie z projektowanym rozporządzeniem przedmiotowe wnioski będą 
mogły być składane do dnia 31 października 2022 r. Uwzględniając powyższe, do 

obliczenia wysokości pomocy przyjęto dane dotyczące szkód powstałych w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2021 r. Jednocześnie zaproponowano 

wprowadzenie współczynnika korygującego.  

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) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

producenci rolni 450       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość.  
Jednocześnie projektowane przepisy powinny zapewnić płynność finansową rodzin, w 

których co najmniej jeden członek tej rodziny prowadzi gospodarstwo rolne, w którym 
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wystąpiły szkody w wyniku wystąpienia w 2022 r. niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych. 

Projektowane przepisy nie będą miały wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną 
rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

Projektowane rozporządzenie nie określa zasad podejmowania, wykonywania lub 

zakończenia działalności gospodarczej, zatem nie wymaga odrębnej oceny w tym zakresie. 

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: 

Pomoc jest dobrowolna, a zatem do zainteresowanych członków rodzin należy decyzja, czy zgadzają się na 

dodatkowe obciążenie związane z ubieganiem się o pomoc. 

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 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:  

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie ma wpływu na inne obszary poza 

rolnictwem. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia  

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

Ewaluacja efektów nastąpi na podstawie przedkładanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

stosownie do przepisów ustawy dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, sprawozdań 
z działalności. 

Miernikiem będzie kwota wypłaconej pomocy i liczba podmiotów, które otrzymały pomoc. 

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

 

 


