
Projekt

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 1)

z dnia ……….… 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw 

rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 i 1270) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 

na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2101) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 po wyrazach „w gospodarstwie” dodaje się wyrazy „lub w obszarze 

zielona energia w gospodarstwie,”,

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) obejmującą wyłącznie inwestycje związane z produkcją energii ze źródeł 

odnawialnych wraz z jej magazynowaniem, wykorzystywane na potrzeby 

własne gospodarstwa w przypadku obszaru zielona energia w 

gospodarstwie;”,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. W przypadku operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie 

pomoc jest przyznawana, jeżeli inwestycja objęta tą operacją:

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).



– 2 –

1) dotycząca instalowania na obiektach budowlanych urządzeń pozyskujących 

energię elektryczną z promieniowania słonecznego będzie realizowana na  tych 

obiektach budowlanych, w których pokrycie dachowe jest zrobione z 

materiałów, które nie zawierają azbestu;

2) będzie służyła wyłącznie zaspokojeniu potrzeb własnych beneficjenta w 

zakresie energii elektrycznej, a zdolności produkcyjne urządzeń pozyskujących 

energię elektryczną z promieniowania słonecznego nie przekroczą ekwiwalentu 

łącznego średniego rocznego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie 

oraz urządzenia te będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych, o 

których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

(Dz. U. poz. 1390 i 1781).”; 

2) w § 4 w ust. 7a, w § 8 w ust. 6 w pkt 2, w § 11 w ust. 1a oraz w § 18a po wyrazach „w 

gospodarstwie” dodaje się wyrazy „lub w obszarze zielona energia w gospodarstwie”;

3) w § 7:

a) w ust. 1 po pkt 4c dodaje się pkt 4d–4f w brzmieniu:

„4d) zakupu nowych urządzeń służących do pozyskiwania energii elektrycznej z 

promieniowania słonecznego i magazynowania energii elektrycznej;

4e) budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do 

montażu urządzeń służących do pozyskiwania i magazynowania energii 

elektrycznej;

4f) zakupu nowych pomp ciepła;”,

b) w ust. 3b wyrazy „pkt 4a–5” zastępuje się wyrazami „4a–4c i 5”,

c) po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu:

„3c. W przypadku operacji realizowanej w obszarze zielona energia w 

gospodarstwie pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów 

kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4d–5.”,

d) w ust. 6 w pkt 1 po wyrazach „lit. a–d” dodaje się wyrazy „lub w obszarze zielona 

energia w gospodarstwie”;

4) w § 8:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 liczbę „500” zastępuje się liczbą „600”,

– w pkt 2 liczbę „200” zastępuje się liczbą „250”,
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b) w ust. 1a wyrazy „900 tys. zł” zastępuje się wyrazami „1 mln zł”,

c) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

„1c. W przypadku operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie 

pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji 

programu, na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, wynosi maksymalnie 

150 tys. zł.”;

5) w § 9:

a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4d–4f 

zalicza się koszty:

1) zakupu nowych urządzeń służących do pozyskiwania energii elektrycznej z 

promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW 

wraz z magazynami energii, z tym że koszt magazynu energii nie może 

stanowić mniej niż 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych;

2) zakupu nowych pomp ciepła sprzężonych z urządzeniami, o których mowa w 

pkt 1;

3) zakupu systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej;

4) budowy lub zakupu infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji 

urządzeń, o których mowa w pkt 1–3; 

5) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby 

funkcjonowania systemu zarządzania przepływami energii elektrycznej w 

gospodarstwie;

6) opłat za patenty lub licencje.”,

b) w ust. 3 po wyrazach „pkt 1–4” dodaje się wyrazy „i ust. 1b pkt 1–6”;

6) w § 11 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku złożenia w jednym roku więcej niż jednego wniosku o przyznanie 

pomocy dotyczącego danego gospodarstwa na operację w obszarze, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–d, lub w przypadku złożenia w jednym naborze więcej niż 

jednego wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego danego gospodarstwa na 

operację w obszarze nawadniania w gospodarstwie lub w obszarze zielona energia 

w gospodarstwie, Agencja rozpatruje wyłącznie ten wniosek o przyznanie pomocy 

na operację odpowiednio w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–d, lub 
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w obszarze nawadniania w gospodarstwie, lub w obszarze zielona energia w 

gospodarstwie, który jako pierwszy wpłynął do Agencji.”;

7) w § 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji 

właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o przyznanie pomocy 

składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, 

nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 

pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 

896), albo w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na 

terenie Unii Europejskiej.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką 

rejestrowaną, nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w 

rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w 

placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii 

Europejskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę 

przesyłkę.”;

8) w § 13 w ust. 3:

a) w pkt 14 po lit. c dodaje się przecinek oraz lit. d w brzmieniu:

„d) podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, że na obiektach budowlanych, 

w których jest planowana inwestycja pokrycie dachowe jest wykonane z 

materiałów, które nie zawierają azbestu, w przypadku operacji w obszarze 

zielona energia w gospodarstwie”,

b) uchyla się pkt 22,

c) po pkt 27 dodaje się pkt 27a–27c w brzmieniu:

„27a) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie 

efektywności energetycznej gospodarstwa – w przypadku operacji w obszarze 

zielona energia w gospodarstwie;

27b) kopię faktur potwierdzających zużycie energii elektrycznej z ostatnich 12 

miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – w 

przypadku operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie;
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27c) projekt urządzenia do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowana 

słonecznego wraz z magazynem energii elektrycznej lub projekt pompy ciepła, 

opracowany przez instalatora wpisanego do rejestru certyfikowanych 

instalatorów, o którym mowa w art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), 

zawierający co najmniej:

a) plan zabudowy gospodarstwa z usytuowaniem instalacji służącej do 

pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego oraz 

magazynu energii elektrycznej, istniejącej lub planowanej do wykonania,

b) zużycie energii elektrycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających 

miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i dobór mocy instalacji,

c) parametry techniczne modułów fotowoltaicznych oraz magazynu energii 

lub pompy ciepła,

d) dobór mocy modułów fotowoltaicznych oraz magazynu energii lub pompy 

ciepła,

e) schemat instalacji modułów fotowoltaicznych oraz magazynu energii lub 

pompy ciepła.”;

9) w § 16:

a) w ust. 8 w pkt 3 oraz w ust. 12 liczbę „2018 r.” zastępuje się liczbą „2021 r.”,

b) po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

„13. O kolejności przysługiwania pomocy na operację w obszarze zielona 

energia w gospodarstwie decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na 

podstawie następujących kryteriów wyboru: 

1) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o 

przyznanie pomocy posiada certyfikat potwierdzający uczestnictwo w unijnym 

systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a ppkt ii rozporządzenia 

nr 1305/2013, a operacja dotyczy produkcji objętej tym systemem, przyznaje 

się 2 punkty;

2) jeżeli operacja jest realizowana na obszarach, o których mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 1–5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 

r. poz. 916) wraz z otulinami tych form ochrony przyrody, przyznaje się 2 

punkty;
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3) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o 

przyznanie pomocy prowadzi produkcję zwierzęcą, w zakresie zwierząt 

gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie 

zwierząt gospodarskich, przyznaje się 3 punkty;

4) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o 

przyznanie pomocy nie posiada urządzeń służących do pozyskiwania energii 

elektrycznej z promieniowania słonecznego dofinansowanej ze środków 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, przyznaje się 3 

punkty;

5) jeżeli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o 

przyznanie pomocy odbył szkolenie w zakresie efektywności energetycznej 

gospodarstwa albo w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot 

ubiegający się o przyznanie pomocy zobowiązał się na piśmie do jego odbycia 

w terminie 12 miesięcy poprzedzających dzień końcowej płatności, przyznaje 

się 2 punkty;

6) szkolenie, o którym mowa w pkt 5, na dzień złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy nie może być ukończone wcześniej niż w terminie 24 miesięcy 

poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy; 

7) jeżeli sprawność modułów fotowoltaicznych wynosi:

– powyżej 21%, przyznaje się 3 punkty,

– powyżej 18% i nie więcej niż 21%, przyznaje się 2 punkty,

– nie więcej niż 18%, przyznaje się 1 punkt.”;

10) w § 17: 

a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) pkt 25 oraz 27a–27c, złożonych wraz z tym wnioskiem, w dniu złożenia tego 

wniosku, a także danych zawartych w zintegrowanym systemie zarządzania i 

kontroli, o którym mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz 

uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) 

nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 – w 

przypadku operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie.”,

b) w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:



– 7 –

„4) 3 punkty – w przypadku operacji w obszarze zielona energia w 

gospodarstwie.”;

11) w § 19 w ust. 1 po wyrazach „w gospodarstwie” dodaje się wyrazy „lub w terminie 4 

miesięcy od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, w 

przypadku operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie”;

12) w § 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o płatność składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym 

ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o płatność składa się osobiście 

albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej 

placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, albo w placówce podmiotu zajmującego się 

doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.”, 

b) ust. 1c otrzymuje brzmienie: 

„1c. W przypadku złożenia wniosku o płatność przesyłką rejestrowaną nadaną 

w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo w placówce podmiotu 

zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, za dzień 

złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.”;

13) w § 30 w ust. 10 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) § 13 ust. 1 pkt 1, 2, 2a, 4, 7, 9, 10 i 12, ust. 3 pkt 2, 4, 5b, 8–10, 13, 14, 20–23, 25, 

27 i 28 oraz ust. 4 i 5, § 14 ust. 3, § 15 oraz § 19–21 – w przypadku obszaru zielona 

energia w gospodarstwie.”;

14) w § 31 w ust. 9 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) § 13 ust. 1 pkt 1, 2, 2a, 4, 7, 9, 10 i 12, ust. 3 pkt 2, 4, 5b, 8–10, 13, 14, 20–23, 25, 

27 i 28 oraz ust. 4 i 5, § 14 ust. 3, § 15 oraz § 19–21 – w przypadku obszaru zielona 

energia w gospodarstwie;”;

15) w § 32 w ust. 1 oraz w § 33 w ust. 1 i 2 wyrazy „§ 8 ust. 1 lub 1b” zastępuje się wyrazami 

„§ 8 ust. 1, 1b lub 1c”;

16) po § 35e dodaje się § 35f w brzmieniu:

„§ 35f. Do wniosków o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania 

w gospodarstwie, złożonych w naborach rozpoczynających się od dnia 1 września 2022 

r., które nie spełniają wymagań określonych w § 14 ust. 1a, stosuje się § 15.”.
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§ 2. 1. Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja 

gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach 

rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w sprawach 

objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi zawarciem umowy o przyznaniu tej 

pomocy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy 

rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyłączeniem:

1) § 8 ust. 1 i 1a rozporządzenia zmienianego w § 1, który stosuje się w brzmieniu nadanym 

niniejszym rozporządzeniem do przyznawania pomocy w sprawach objętych 

postępowaniami wszczętymi wskutek złożenia wniosku o przyznanie pomocy w 2022 r. i 

niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarciem 

umowy o przyznaniu tej pomocy oraz

2) § 12 ust. 1 i 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym 

niniejszym rozporządzeniem.

2. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy finansowej na operację 

typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w 

gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020, zapewniającą poprawę ogólnych wyników gospodarstwa w obszarze, o którym mowa w 

§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–d rozporządzenia zmienianego w § 1, który złożył w naborze 

przeprowadzonym w 2022 r. wniosek o przyznanie tej pomocy, może dokonać zmian w 

złożonym wniosku w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzonych niniejszym 

rozporządzeniem w § 8 rozporządzenia zmienianego w § 1 dotyczących kwoty wnioskowanej 

pomocy przez jej zwiększenie lub w zakresie planu finansowego operacji, lub zestawienia 

rzeczowo-finansowego operacji. 

§ 3. Do wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw 

rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w sprawach objętych 

postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi wypłatą pomocy przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w 

brzmieniu dotychczasowym, z wyłączeniem przepisów § 12 ust. 1 i 6 rozporządzenia 

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

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

otrzymał płatności końcowej, umowa o przyznaniu pomocy może zostać zmieniona, na jego 
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wniosek, w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem w § 

8 ust. 1 i 1a rozporządzenia zmienianego w § 1, w odniesieniu do kwoty pomocy, która nie 

została wypłacona w związku z realizacją operacji. 

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

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

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

rozporządzenia;

2) najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność końcową – w pozostałych przypadkach. 

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

terminie innym niż określony w ust. 2 Agencja rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z 

postanowieniami zawartej umowy.

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

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

rozpatrzenia wniosku o płatność końcową, o którym mowa w § 29 ust. 1 rozporządzenia 

zmienianego w § 1, wydłuża się o czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w 

ust. 1.

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

MINISTER ROLNICTWA

 I ROZWOJU WSIPaweł Małaczek

zastępca dyrektora

Departamentu Prawnego

za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 

/podpisano elektronicznie/
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U Z A S A D N I E N I E  

Projektowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2101), ma na celu wprowadzenie 

uproszczeń dla podmiotów wnioskujących o wsparcie, uwzględnienie zmian w Programie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) oraz związane jest z 

aktualizacją ekspertyzy pn. „Wyznaczenie obszarów w różnym stopniu zagrożonych 

wystąpieniem suszy w Polsce na potrzeby wdrażania operacji „Modernizacja gospodarstw 

rolnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”, stanowiącej podstawę 

do nadania punktów za jedno z kryteriów wyboru w obszarze nawadniania w gospodarstwie. 

Zmiany PROW 2014-2020, w związku z którymi proponuje się zmiany w tym projekcie 

rozporządzenia, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Monitorujący Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w formie uchwał nr 218 i 219 z dnia 28 

kwietnia 2022 roku. W dniu 14 czerwca 2022 r. zmieniona wersja PROW 2014–2020 

(uwzględniająca zmiany z ww. uchwał) została przekazana do Komisji Europejskiej w celu jej 

zatwierdzenia. Ze względu na znaczenie proponowanych rozwiązań dla beneficjentów, 

jednocześnie ze zmianą PROW 2014–2020, prowadzona jest zmiana rozporządzenia 

wskazanego w § 1 projektowanego rozporządzenia, co umożliwi wprowadzenie korzystnych 

dla beneficjentów zmian bez zbędnej zwłoki.

Zmiana zaproponowana w § 1 w pkt 1 w lit. a projektu rozporządzenia wynika ze zmiany 

PROW 2014–2020 w zakresie poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” 

– operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, która wprowadza nowy zakres wsparcia 

– „zielona energia w gospodarstwie”, który przewiduje inwestycje w urządzenia produkujące 

energię ze źródeł odnawialnych, magazynowanie energii elektrycznej, a także w pompy ciepła 

i systemy zarządzania energią, które będą wykorzystywane na potrzeby własne gospodarstwa . 

Operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” mają przyczyniać się do poprawy 

ogólnych wyników gospodarstwa, czyli poprawiać konkurencyjność i zwiększać rentowność 

gospodarstwa – obszar „zielona energia w gospodarstwie” realizuje cel szczegółowy 5C 

„Ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, 

odpadów i pozostałości oraz innych surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki”. 
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W § 1 w pkt 1 w lit. b projektu rozporządzenia wskazuje się, że warunek przyznania 

pomocy na operacje w obszarze zielona energia w gospodarstwie, następuje wyłącznie w 

przypadku, jeżeli inwestycja będzie realizowana na obiektach budowlanych, w których 

pokrycie dachowe nie zawiera azbestu. Pośrednio powinno się to przyczynić do minimalizacji 

negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terenach 

wiejskich oraz likwidacji szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Ponadto określa 

się, że inwestycje będą służyły wyłącznie zaspokojeniu potrzeb własnych beneficjenta w 

zakresie energii, a zdolności produkcyjne tych urządzeń nie przekroczą ekwiwalentu łącznego 

średniego rocznego zużycia energii elektrycznej w danym gospodarstwie rolnym (w tym 

gospodarstwie domowym). 

W § 1 w pkt 2 projektu rozporządzenia we wstępie do wyliczenia dodaje się nowy obszar 

„zielona energia w gospodarstwie”. Zmiany dotyczą określenia zakresu przyznawania pomocy, 

minimalnej kwoty pomocy oraz zasad składania wniosków w nowo wyodrębnionym obszarze. 

Dodatkowo, w przypadku operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie, proponuje się 

inny tryb rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy niż w obszarze a–d. Pomoc będzie 

przyznawana, jeżeli operacja będzie realizowana bez podziału na etapy. 

W § 1 w pkt 3 projektu rozporządzenia dodaje się katalog kosztów kwalifikowalnych 

charakterystycznych dla operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie. Jednocześnie w 

§ 1 w pkt 5 projektu rozporządzenia uszczegółowiono katalog kosztów kwalifikowalnych w 

tym obszarze. Koszty te obejmują elementy charakterystyczne dla zakupu i montażu nowych 

urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego o zainstalowanej 

mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii, pompami ciepła i systemami 

zarządzania przepływami energii elektrycznej. 

Zmiana proponowana w § 1 w pkt 4 w lit. a i b projektu rozporządzenia wynika ze zmiany 

PROW 2014–2020 w zakresie poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” 

– operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” polegającej na podwyższeniu kwoty 

pomocy określonej na beneficjenta i na gospodarstwo w określonych obszarach wsparcia. 

Zmiana PROW 2014–2020 określa, że maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu 

beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, w 

ramach wymienionego wyżej poddziałania, w okresie realizacji PROW 2014–2020, nie może 

przekroczyć: 
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a) 1 000 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru a (rozwój 

produkcji prosiąt), 

b) 600 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszarów b– d (b – rozwój 

produkcji mleka krowiego, c – rozwój produkcji bydła mięsnego, d – racjonalizacja technologii 

produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, 

poprawa jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu), przy czym na 

inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub 

adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub 

budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona 

jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 250 000 zł.

Natomiast w § 1 w pkt 4 w lit. c projektu rozporządzenia określa się maksymalną kwotę 

pomocy na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo w okresie realizacji PROW 2014–

2020 dla operacji w obszarze „zielona energia w gospodarstwie” – 150 tys. zł. Jest to 

dodatkowy limit na beneficjenta i na gospodarstwo do wykorzystania wyłącznie na operacje w 

obszarze „zielona energia w gospodarstwie”. Ponadto dla operacji w obszarze „zielona energia 

w gospodarstwie” określa się minimalną planowaną wysokość kosztów kwalifikowalnych – na 

poziomie 15 tys. zł.

W § 1 w pkt 6 rozporządzenia wprowadza się zmianę określającą, że wnioskodawca w 

danym naborze może złożyć maksymalnie jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący jego 

gospodarstwa na operację w obszarze zielona energia w gospodarstwie. Takie rozwiązanie 

umożliwi rolnikom równoległe występowanie o pomoc na inwestycje związane z produkcją 

zielonej energii, jak również na inne inwestycje ew. planowane do zrealizowania przy pomocy 

instrumentu wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych”. W ciągu roku kalendarzowego 

rolnik może ubiegać się o pomoc w ramach każdego naboru wniosków. 

Celem zmiany zaproponowanej w § 1 w pkt 7 i 12 projektowanego rozporządzenia jest 

implementacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w sprawie C-545/17 Pawlak. 

TSUE zakwestionował, jako sprzeczny z prawem unijnym, przepis krajowy (art. 165 § 2 

ustawy – Kodeks postępowania cywilnego), który uznawał za równoznaczne z wniesieniem 

pisma procesowego do danego sądu jedynie złożenie takiego pisma w placówce pocztowej 

jednego operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej i to bez obiektywnego 

uzasadnienia opartego na względach porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. 

Zmiana podyktowana jest przekonaniem o braku uzasadnienia dla utrzymywania wynikającego 
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z tego przepisu monopolu operatora, wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

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

podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do podmiotu przyznającego pomoc przesyłki 

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

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

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

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

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

przesyłki również w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na 

terenie UE. 

W § 1 w pkt 8 w lit a i c projektu rozporządzenia proponuje się określenie załączników 

do wniosku odpowiedniego dla operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie. 

Proponuje się dodanie  dokumentów, które będą charakteryzowały gospodarstwo rolne pod 

kątem obecności materiałów azbestowych na potrzeby spełnienia kryteriów dostępu pomocy. 

Dodatkowo jako załącznik przewiduje się również kopię dokumentu potwierdzającego 

ukończenie szkolenia w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego, w sytuacji 

kiedy takie szkolenie wnioskodawca odbył przez dniem złożenia wniosku o przyznanie pomoc, 

kopię faktur potwierdzających zużycie energii elektrycznej z ostatnich 12 miesięcy 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w przypadku zielona energia 

w gospodarstwie a także projekt urządzeń (projekt elektryczny) do pozyskiwania energii 

elektrycznej z promieniowana słonecznego lub projekt pomp ciepła opracowany przez 

instalatora wpisanego do rejestru certyfikowanych instalatorów. 

W § 1 w pkt 8 w lit. b proponuje się zrezygnować z załącznika do wniosku o przyznanie 

pomocy, jakim jest kopia wniosku o wpis do ewidencji producentów, o którym mowa w 

przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności albo wniosek o wpis do tej ewidencji. Załącznik 

ten był wymagany od wnioskodawców, którzy ubiegając się o pomoc na operację typu 

„Modernizacja gospodarstw rolnych” nie mieli nadanego numeru identyfikacyjnego w trybie 

przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Obecnie wprowadzone przez ustawę o zmianie 

ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw rozwiązania 
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zakładają, że wniosek o wpis do ewidencji producentów może być złożony za pomocą 

elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. A zatem nie jest 

składany wyłącznie papierowo tak jak do tej pory. W efekcie nieuzasadnionym jest wymaganie 

od podmiotu ubiegającego się o pomoc na operację typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” 

kopii albo oryginału takiego wniosku.

W § 1 w pkt 9 w lit. a projektu rozporządzenia wprowadza się zmianę polegającą na 

uaktualnieniu przedziału lat, na podstawie których nadawane są punkty za kryterium związane 

z suszą na terenie danej gminy. Obecnie sposób obliczania punktów za kryterium „suszowe” 

obejmuje lata 2007–2018. W związku z aktualizacją ekspertyzy pn. „Wyznaczenie obszarów 

w różnym stopniu zagrożonych wystąpieniem suszy w Polsce na potrzeby wdrażania operacji 

„Modernizacja gospodarstw rolnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020”, przygotowaną przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy 

Instytut Badawczy zaproponowano przedział lat 2007–2021. Zmiana ta jest korzystna dla 

wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie, gdyż 

znacznie wzrosła liczba występowania susz w dodanych latach. Zmiana w lit. b dotyczy 

kolejności przysługiwania pomocy na operacje w obszarze zielona energia w gospodarstwie. 

Biorąc pod uwagę postanowienia PROW 2014–2020, proponuje się preferencje w 

przyznawaniu pomocy na operacje, które są realizowane przez podmioty posiadające certyfikat 

uczestnictwa w unijnym systemie jakości, tj. rolnictwo ekologiczne lub znajdujących się na 

obszarach, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody wraz z otulinami tych form ochrony przyrody. Ponadto zaproponowano kryteria: 

a) uwzględniające fakt dotyczący nieposiadania urządzeń służących do pozyskiwania 

energii elektrycznej z promieniowania słonecznego dofinansowanych ze środków 

PROW 2014-2020,

b) szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub 

zobowiązanie się do jego odbycia w terminie roku od dnia ostatecznej płatności,

c) gospodarstw, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca,

d) dotyczącej sprawności instalacji, tj. zdolność instalacji do przetwarzania promieni 

słonecznych w energię elektryczną. 

Źródła informacji, na podstawie których będą przyznawane punkty za kryteria wyboru, 

określono w § 1 w pkt 10 w lit. a projektu rozporządzenia. Zaproponowano również, aby do 
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finansowania została przyjęta operacja, która uzyska co najmniej 3 punkty (konsekwencją tej 

zmiany jest zmiana w § 1 w pkt 10 w lit. b projektu rozporządzenia). 

W § 1 w pkt 11 proponuje się, aby wnioski o przyznanie pomocy były rozpatrywane w 

terminie 4 miesięcy, zaś lista kolejności przysługiwania pomocy była publikowana 

niezwłocznie po jej ustaleniu.  Ze względu na istotność tej pomocy (bezpieczeństwo 

energetyczne kraju) Ponadto proponuje się, aby ww. 4 miesięcy liczone były od daty 

zakończenia naboru wniosków. Zmiany zaproponowane w § 1 w pkt 13-15 projektu 

rozporządzenia są zmianami technicznymi, wskazującymi tryb postępowania w sprawie 

przyznania pomocy następcy prawnemu beneficjenta oraz nabywcy gospodarstwa lub jego 

części odpowiednio dostosowany do obszaru wsparcia (odrębny dla operacji dotyczącej 

zielonej energii w gospodarstwie i odrębny dla pozostałych obszarów).

W § 1 w pkt 16 projektowanego rozporządzenia dodaje się § 35f. Przepis ten ma na celu 

wyłączenie stosowania § 14 ust. 1a zmienianego rozporządzenia dla naborów uruchomionych 

od 1 września 2022 r. Wprowadzona zmiana umożliwi składanie wniosków o przyznanie 

pomocy bez określonych w § 14 ust. 1a zmienianego rozporządzenia dokumentów – 

wyłączenie tego przepisu wiąże się jednocześnie z tym, że zastosowanie będzie miał § 15 

zmienianego rozporządzenia. Zmiana ta związana jest koniecznością załączania do wniosku 

o przyznanie pomocy dużej ilości wymaganych decyzji wodnoprawnych wymaganych ustawą 

z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.), 

czasochłonnością ich uzyskania, jak również krótkim czasem pomiędzy ogłoszeniem naboru 

wniosków, a rozpoczęciem trwania naboru wniosków z tego obszaru. Dzięki wprowadzonej 

zmianie we wskazanym okresie umożliwione zostanie podmiotom ubiegającym się o 

przyznanie pomocy skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów również po 

złożeniu wniosku o przyznanie pomocy, najpóźniej do dnia upływu terminu na uzupełnienie 

braków. Proponowany przepis został wprowadzony na prośbę ARiMR oraz organizacji 

rolniczych, które zgłaszały problemy w tym zakresie.

Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw 

rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w sprawach objętych 

postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi zawarciem umowy o przyznaniu pomocy do 

dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia 

zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem przepisu § 8 zmienianego 
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projektowanym rozporządzeniem, który proponuje się stosować w brzmieniu nadanym 

projektowanym rozporządzeniem (§ 2 projektu rozporządzenia) w odniesieniu do naboru 

przeprowadzonego w 2022 r. Takie rozwiązanie umożliwi podmiotom, które ubiegały się o 

pomoc w obszarze A (rozwój produkcji prosiąt) w naborze przeprowadzonym w 2022 r., a 

złożone przez nie wnioski nie zostały rozpatrzone, dokonanie zmiany wniosku o przyznanie 

pomocy m.in. w zakresie kwoty pomocy poprzez jej podwyższenie, jeżeli planowana operacja 

wymaga takiej zmiany. W tym celu proponuje się umożliwić wyżej wskazanym podmiotom 

zmianę wniosków o przyznanie pomocy w zakresie kwoty pomocy i planu finansowego 

operacji, a w efekcie również zestawienia rzeczowo-finansowego, co jest wyjątkiem od 

warunku określonego w § 15 ust. 3 rozporządzenia zmienianego projektowanym 

rozporządzeniem. 

Zgodnie z przepisami przejściowymi do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy 

finansowej wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia zawarciem 

umowy o przyznaniu pomocy oraz do wypłaty środków finansowych z tytułu przyznanej 

pomocy finansowej w ramach tego instrumentu wsparcia, stosuje się przepisy rozporządzenia 

zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem przepisów mających na celu 

implementację wyroku (TSUE) w sprawie C-545/17 Pawlak (§ 2 i 3 projektu rozporządzenia).

W § 4 projektu rozporządzenia proponuje się określić, że możliwość zmiany umowy o 

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

umowy o przyznaniu pomocy na operację realizowaną w obszarach a–d i przed dniem wejścia 

w życie projektowanego rozporządzenia i nie otrzymali płatności końcowej. Oznacza to, że 

również beneficjenci, którzy złożyli wnioski o płatność końcową, będą mogli skorzystać ze 

zmiany § 8, proponowanej w projektowanym rozporządzeniu. Dla tych podmiotów określa się 

okres 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, w którym będą mogli złożyć wniosek 

o zmianę umowy w zakresie wynikającym ze zmiany w § 8. Proponowany okres jest 

wystarczająco długi, aby beneficjenci zainteresowani zmianą złożyli odpowiednie wnioski o 

zmianę umowy. Jednocześnie wskazuje się, że w takim przypadku termin przewidziany na 

rozpatrzenie wniosku o płatność końcową ulega wydłużeniu o czas niezbędny do rozpatrzenia 

wniosku o zmianę umowy. 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym 

po dniu ogłoszenia (§ 5). Dzięki jak najszybszemu wejściu w życie projektowanego 
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rozporządzenia beneficjenci pomocy, którzy nie otrzymali ostatniej płatności, będą mogli 

skorzystać z możliwości podwyższenia kwoty pomocy w związku z proponowanym 

podwyższeniem kwoty pomocy na beneficjenta i na gospodarstwo na operacje w obszarach a–

d. Poza tym podmioty planujące ubiegać się o wsparcie na operacje w obszarze nawadniania w 

gospodarstwie będą mogły z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem kolejnego 

naboru zapoznać się z wprowadzanymi regulacjami, tak aby móc uzyskać i przygotować 

niezbędne dokumenty potrzebne do ubiegania się o pomoc. 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia nie będzie stało w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego, 

ponieważ przemawia za tym ważny interes państwa, który w demokratycznym państwie prawa 

przejawia się m.in. przez ważny interes jego obywateli.

Wprowadzenie projektowanych przepisów nie będzie miało wpływu na działalność 

małych i średnich przedsiębiorców. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów wymagających zasięgania opinii, 

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

Europejskim Bankiem Centralnym.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym 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 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym 

projektem zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia podlega wpisowi do wykazu prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Nazwa projektu

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 

na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Ryszard Bartosik – Sekretarz Stanu

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Anna Chudolińska-Trębacz - główny specjalista 

Departament Wspólnej Polityki Rolnej

e-mail: Anna.Chudolińska.Trebacz@minrol.gov.pl 

tel. (22) 623 18 42

Agata Kiecok – główny specjalista

Departament Wspólnej Polityki Rolnej

e-mail: Agata.Kiecok@minrol.gov.pl 

tel. (22) 623 25 86

Data sporządzenia 

16.05.2022 r.

Źródło: 

Upoważnienie ustawowe

ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2022 

r. poz. 1234 i 1270)

Nr w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 409

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Celem nowelizacji rozporządzenia jest wprowadzenie zmian będących konsekwencją zmiany w Programie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a także wprowadzonych uproszczeń dla podmiotów 

wnioskujących o wsparcie inwestycji ze środków PROW 2014–2020 oraz zmian będących konsekwencją 

aktualizacji ekspertyzy pn. „Wyznaczenie obszarów w różnym stopniu zagrożonych wystąpieniem suszy w Polsce 

mailto:Anna.Chudoli%C5%84ska.Trebacz@minrol.gov.pl
mailto:Agata.Kiecok@minrol.gov.pl
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na potrzeby wdrażania operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020” oraz dodanie nowego obszaru wsparcia – zielona energia w gospodarstwie.

Najważniejsze rozwiązywane problemy:

1) rozbieżność między treścią PROW 2014–2020 (zmiana na etapie oczekiwania na zatwierdzenie przez Komisję 

Europejską) a brzmieniem przepisów zmienianego rozporządzenia w zakresie kwoty pomocy na beneficjenta i 

na gospodarstwo określonej dla pewnych obszarów wsparcia;

2) obecnie punkty za jedno z kryteriów wyboru w obszarze nawadniania w gospodarstwie (kryterium „suszowe”) 

nadawane są na podstawie ekspertyzy obejmującej przedział lat 2007–2018;

3) brak możliwości złożenia niektórych dokumentów w ramach uzupełnienia braków we wniosku o przyznanie 

pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie;

4) brak wyodrębnionego, dedykowanego wsparcia na rzecz odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie wraz 

z magazynami energii, pompami ciepła i systemami inteligentnego zarządzania w gospodarstwie.

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

1. Zmiana przepisu dotyczącego kwoty pomocy w określonych obszarach wsparcia.

2. Zmiana przedziału lat na 2007–2021 na podstawie zaktualizowanej ekspertyzy przygotowanej przez Instytut 

Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy pn. „Wyznaczenie obszarów w różnym 

stopniu zagrożonych wystąpieniem suszy w Polsce na potrzeby wdrażania operacji „Modernizacja gospodarstw 

rolnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

3. Umożliwienie podmiotom ubiegającym się o wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie 

skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów również po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy, 

najpóźniej do dnia upływu terminu na uzupełnienie braków.

4. Rozszerzenie zakresu wsparcia o operacje w obszarze zielonej energii w gospodarstwie, w tym określenie 

warunków przyznania pomocy, kryteriów wyboru operacji do finansowania, kwoty pomocy, trybu jej 

przyznawania.

Osiągnięcie celów projektowanej regulacji jest możliwe tylko w wyniku działań legislacyjnych.

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

Nie badano.

4. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
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Rolnicy – osoby fizyczne, osoby prawne, spółki 

osobowe, posiadające gospodarstwo rolne oraz 

prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w celach zarobkowych, produkcję roślinną 

lub zwierzęcą

42 900

Program 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich na 

lata 2014–2020 

Umożliwienie 

wnioskodawcom, 

których wnioski 

nie zostały 

rozpatrzone oraz 

beneficjentom, 

którzy nie 

otrzymali ostatniej 

płatności 

ubiegania się o 

kwotę pomocy do 

wysokości limitu 

pomocy 

podwyższonego 

dla określonych 

obszarów zmianą 

PROW 2014–

2020.

Umożliwienie 

podmiotom 

ubiegającym się o 

wsparcie w 

obszarze 

nawadniania w 

gospodarstwie 

skompletowanie 

wszystkich 

wymaganych 

dokumentów 

również po 

złożeniu wniosku 

o przyznanie 

pomocy, 
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najpóźniej do dnia 

upływu terminu na 

uzupełnienie 

braków. 

Możliwość 

uzyskania 

wsparcia 

finansowego w 

obszarze zielona 

energia w 

gospodarstwach.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Centrala Agencji 

Restrukturyzacji 

i Modernizacji 

Rolnictwa, 

oddziały 

regionalne i biura 

powiatowe

Wprowadzenie 

przepisów wiąże 

się z 

koniecznością 

zmiany procedur, 

formularzy 

wniosków i umów, 

oraz 

rozpatrywaniem 

wniosków o 

zmianę umowy 

składanych w 

związku z 

podwyższeniem 

kwoty pomocy dla 

określonych 

obszarów 

wsparcia. 
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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo 

Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi

Program 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich na 

lata 2014–2020

Wprowadzenie 

nowego zakresu 

wsparcia wiąże się 

z koniecznością 

przygotowania 

projektów 

przepisów, a także 

ze zwiększeniem 

nadzoru nad 

instytucją 

wdrażającą.

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

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do zaopiniowania do następujących partnerów społecznych:

1) na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854) do:

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

2) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2022 r. poz. 97) 

do:

Business Centre Club, 
Federacji Przedsiębiorców Polskich,
Konfederacji Lewiatan, 
Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, 
Związku Rzemiosła Polskiego.

Projekt rozporządzenia zostanie również przekazany do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego na 
podstawie art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157 oraz z 2021 r. poz. 2445).

Projekt rozporządzenia będzie podlegał opiniowaniu zgodnie z § 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 

października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348) i zostanie skierowany do:

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego,
Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach,
Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach,
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, 
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Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
Państwowego Instytut Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego,
Rzecznika MŚP.

Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli,
Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku,
Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach,
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach,
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie,
Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,
Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie,
Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie,
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,
Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Zgodnie z Regulaminem pracy Rady Ministrów projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany w ramach 

konsultacji publicznych z następującymi organizacjami:

Augustowsko – Podlaskim Stowarzyszeniem Eko-Rolników, 
EKOŁAN – Kujawsko Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych,
Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych,
Federacją Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego,
Fundacją Greenpeace Polska,
Krajową Izbą Gospodarczą, Komitetem Rolnictwa i Obrotu Rolnego,
Krajową Radą Izb Rolniczych,
Krajową Radą Spółdzielczą,
Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych,
Krajowym Związkiem Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza,
Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego,
Krajowym Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,
Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
Lubelskim Towarzystwem Pszczelniczym,
Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych „Solidarność”,
Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych,
Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych,
Polską Izbą Ogrodniczą,
Polskim Klubem Ekologicznym,
Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”,
Polskim Towarzystwem Rolników Ekologicznych,
Polskim Związkiem Plantatorów Tytoniu,
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Polskim Związkiem Rolników Ekologicznych,
Polskim Związkiem Zawodowym Rolników,
Radą Rolnictwa Ekologicznego i Produkcji Ekologicznej,
Stowarzyszeniem „EkoLubelszczyzna”,
Stowarzyszeniem „Polska Ekologia”,
Stowarzyszeniem Gospodarstw Ekologicznych "Truskawka",
Stowarzyszeniem Hydrogeologów Polskich,
Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa,
Stowarzyszeniem Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „Ekoland”,
Stowarzyszeniem Rolnictwa Ekologicznego ,,BioPolonia”,
Towarzystwem Rozwoju Sadów Karłowych,
Warmińsko – Mazurskim Stowarzyszeniem Producentów Żywności Ekologicznej „Eko Pol Smak”,
Zrzeszeniem Wytwórców Polskiego Rolnictwa Ekologicznego im. Jana Pawła II „Rolnik Ekologiczny”,
Związkiem Sadowników Polskich,
Związkiem Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej,
Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników,
Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej,
Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona ”,
Związkiem Zawodowym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”,
Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”,
Związkiem Zawodowym Rolników Ekologicznych „EKOROLNIK”,
Związkiem Zawodowym Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu,
Związkiem Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”,
Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”.

Tekst projektu niniejszego rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji 

(www.rcl.gov.pl) w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

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
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pozostałe jednostki 

(oddzielnie)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Źródła finansowania 

Projekt rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla jednostek sektora 

finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, polegających na zwiększeniu wydatków lub zmniejszeniu dochodów tych 

jednostek.

Płatności w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” finansowane będą 

ze środków corocznie planowanych w ustawach budżetowych na realizację Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń

Nie dotyczy.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10)

duże 

przedsiębiorstwa

0 0 0 0 0 0 0

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw

0 0 0 0 0 0 0

W ujęciu 

pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z 

…… r.)

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe

0 0 0 0 0 0 0
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(dodaj/usuń) 0 0 0 0 0 0 0

duże 

przedsiębiorstwa

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sektor mikro-, małych 

i średnich przedsiębiorstw.

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sytuację ekonomiczną 

i społeczną rodziny, a także osób z niepełnosprawnościami oraz osób 

starszych.

W ujęciu 

niepieniężny

m

(dodaj/usuń)

(dodaj/usuń) Brak.Niemierzalne

(dodaj/usuń)

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń

Brak.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z rozporządzenia

 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

Umożliwienie podmiotom ubiegającym się o wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie skompletowanie 

wszystkich wymaganych dokumentów również po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy, najpóźniej do dnia 

upływu terminu na uzupełnienie braków. Uwzględniono możliwość nadawania przesyłki również w placówce 
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podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie UE.

9. Wpływ na rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego 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 będzie miało wpływ na ochronę 

środowiska naturalnego. Instalacje fotowoltaiczne pomagają skutecznie redukować emisję 

dwutlenku węgla i siarki, tlenków azotu, tlenku węgla i pyłów. Pozwalają uniknąć 

powstawania odpadów stałych, ścieków, a także zanieczyszczenia gleby, które są częstym 

następstwem produkcji energii z wykorzystaniem źródeł konwencjonalnych. Instalacja 

paneli fotowoltaicznych przyczyni się do przeciwdziałania zmianom klimatu.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów rozporządzenia oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane?

Monitorowanie i ocena efektów wdrażania programu, w tym przedmiotowego działania, będzie 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. 

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

Brak.
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