WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Departament BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI I WETERYNARII

Lp.

1

Tytuł

Informacja o przyczynach
i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych
w projekcie

Istota rozwiązań ujętych
w projekcie

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja) za
opracowanie
projektu

2

3

4

5

Termin
realizacji

6

Informacja
o rezygnacji
z prac nad
projektem
(z podaniem
przyczyn)
7

1.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie kwalifikacji
osób uprawnionych do
zawodowego uboju
oraz warunków i
metod uboju i
uśmiercania zwierząt

Opracowanie projektowanego
rozporządzenia wynika z
konieczności realizacji ustaleń z
posiedzeniu Kierownictwa
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w dniu 25 lipca 2014 r.
(protokół nr 37/2014 znak BMp0000-37/2012)

Proponuje
się
wprowadzenie
niższych wymagań dotyczących
kwalifikacji osób dokonujących
uboju zwierząt kopytnych w
gospodarstwie na własny użytek
Zgodnie z propozycją zawartą w
projektowanym
rozporządzeniu,
uboju zwierzęcia kopytnego na
własny użytek będzie mogła
dokonać osoba pełnoletnia, która
spełnia warunki określone
w art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady
(WE) nr 1099/2009 z dnia 24
września 2009 r. w sprawie
ochrony zwierząt podczas ich
uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 z
18.11.2009, str. 1), tj. posiadająca
odpowiedni poziom kwalifikacji,
aby wykonywać te czynności, nie
powodując u zwierząt
jakiegokolwiek niepotrzebnego
bólu, niepokoju lub cierpienia.
Takie osoby byłyby zwolnione z
obowiązku odbywania 3 –
miesięcznej praktyki na stanowisku
ubojowym.
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Hanna Kostrzewska
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Grudzień
2014 r.

Zrezygnowano
z prac nad
projektem.
Odstąpiono
od
prowadzenia
prac nad
projektem.

2.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie terytorialnego
zakresu działania oraz
siedzib powiatowych i
granicznych lekarzy
weterynarii

Przedmiotowa nowelizacja jest
procedowana na wniosek Głównego
Lekarza Weterynarii i dotyczy
włączenia Granicznego Inspektoratu
Weterynarii w Bezledach w
struktury Granicznego Inspektoratu
Weterynarii w Gdańsku.

W projekcie rozporządzenia
proponuje się włączenie
Granicznego Inspektoratu
Weterynarii w Bezledach
w struktury Granicznego
Inspektoratu Weterynarii w
Gdańsku. W wyniku ww.
reorganizacji, Graniczny
Inspektorat Weterynarii w
Bezledach przestanie
funkcjonować jako samodzielna
jednostka budżetowa. Zachowane
jednak zostaną wszystkie zadania
wykonywane dotąd przez
posterunek kontroli weterynaryjnej
w Bezledach, natomiast
organizacyjnie posterunek ten
będzie w strukturze Granicznego
Inspektoratu Weterynarii w
Gdańsku. Proponowana
reorganizacja, w tym zmniejszenie
kosztów administracyjnych
funkcjonowania posterunku
kontroli weterynaryjnej w
Bezledach, umożliwi przeniesienie
środków finansowych
niewykorzystanych przez
zreorganizowany Graniczny
Inspektorat Weterynarii w
Gdańsku do budżetów granicznych
inspektoratów weterynarii
wymagających natychmiastowego
wsparcia ze względu na zbyt małą
liczbę inspektorów
przeprowadzających weterynaryjną
kontrolę graniczną w stosunku do
liczby przeprowadzanych kontroli.
Powyższe przyczyni się do
zapewnienia sprawnie działającego
systemu kontroli na przejściach
granicznych o bardzo wysokim
natężeniu ruchu towarowego.

3

Magdalena
Bartosińska
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Grudzień
2015 r.

Zrezygnowano
z prac nad
projektem.
Odstąpiono od
prowadzenia
prac nad
projektem.

3.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie wykazu
jednoosobowych spółek
hodowli roślin
uprawnych oraz
hodowli zwierząt
gospodarskich o
szczególnym znaczeniu
dla gospodarki
narodowej

W związku z przeprowadzeniem
procesu restrukturyzacji poprzez
przeniesienie majątku, w trybie art.
492 § 1pkt 1 ustawy z dnia 15
września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz.
1030, z późn. zm.), w wyniku którego
połączono Stadninę Koni Golejewko
Sp. z o.o. ze Stadniną Koni „Iwno”
Sp. z o.o. i jednocześnie wykreślono
z Krajowego Rejestru Sądowego
Stadninę Koni Golejewko Sp. z o.o.
konieczne jest wykreślenie tej spółki
hodowli zwierząt gospodarskich z
załącznika do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
wykazu spółek hodowli roślin
uprawnych oraz hodowli zwierząt
gospodarskich o szczególnym
znaczeniu dla gospodarki narodowej
(Dz. U. Nr 161, poz. 974 oraz z 2014
r. poz. 214 i 1552). Ponadto nastąpiła
zmiana adresu spółki Stadnina Koni
Prudnik Sp. z o.o. oraz zmiana adresu
i siedziby spółki Ośrodek Hodowli
Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z
o.o.

W projekcie rozporządzenia, w
porównaniu z aktualnie
obowiązującym załącznikiem do
rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca
2011 r. w sprawie wykazu spółek
hodowli roślin uprawnych oraz
hodowli zwierząt gospodarskich o
szczególnym znaczeniu dla
gospodarki narodowej, w
załączniku w tytule „Spółki
Hodowli Zwierząt Gospodarskich”
wykreślono spółkę Stadnina Koni
Golejewko Sp. z o.o. oraz
zaktualizowano dane adresowe
następujących spółek:
1) Stadnina Koni Prudnik Sp. z
o.o., ul. Poniatowskiego 3 A,
48-200 Prudnik;
2) Ośrodek Hodowli Zarodowej
„Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o.,
Gilów 120 A, 58-230 Niemcza.
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Hanna Kostrzewska
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Czerwiec
2016 r.

Zrezygnowano z prac
nad
projektem w
związku ze
zmianą
upoważnienia
ustawowego.
Projekt
nowego
rozporządzenia został
opracowany
przez
Departament
Gospodarki
Ziemią.

4.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie materiału
biologicznego
wykorzystywanego
w rozrodzie zwierząt
gospodarskich

Projekt rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w
sprawie materiału biologicznego
wykorzystywanego w rozrodzie
zwierząt gospodarskich stanowi
wykonanie upoważnienia zawartego
w art. 39 ustawy z dnia 29 czerwca
2007 r. o organizacji hodowli i
rozrodzie zwierząt gospodarskich
(Dz. U. Nr 133, poz. 921, z późn.
zm.).

Zmiany zaproponowane w
projektowanym rozporządzeniu
mają na celu ułatwienie obiegu
informacji dotyczącej unasienniania
klaczy pomiędzy podmiotem
prowadzącym księgę hodowlaną a
podmiotami mającymi zezwolenie
na pozyskiwanie,
konfekcjonowanie, przechowywanie
i dostarczanie nasienia. W projekcie
rozporządzenia określono nowe
wzory zaświadczeń o wykonaniu
usługi w zakresie sztucznego
unasienniania klaczy oraz
świadectw pokrycia klaczy.
Określono obieg dokumentów, tryb
ich wydawania oraz okres
przechowywania zaświadczeń
unasienniania oraz świadectw
pokrycia wydawanych przez
podmioty świadczące usługi w tym
zakresie.
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Hanna Kostrzewska
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Wrzesień
2016 r.

Zrezygnowano z prac
nad
projektem w
związku z
koniecznością
dostosowana
przepisów
do rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i
Rady (UE)
2016/1012
z dnia 8
czerwca
2016 r.

5.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w
sprawie szczegółowego
sposobu postępowania
z odpadami
weterynaryjnymi

Nowelizacja rozporządzenia wynika
z faktu zmiany podstawy prawnej do
jego wydania. Podstawa prawna do
wydania poprzedniego
rozporządzenia tj. ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn.
zm.) została uchylona ustawą z dnia
14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013r.,
poz. 21 z późn. zm.).
Należy ponadto uregulować kwestię
usuwania odpadów weterynaryjnych
w przypadku gdy usługa lekarskoweterynaryjna jest świadczona poza
zakładem leczniczym dla zwierząt
a także zmienić czas
magazynowania odpadów
zakaźnych z 48 do 72 godzin, tak jak
ma to miejsce w przypadku
zakaźnych odpadów medycznych
oraz ujednolicić terminologię
nowelizowanego rozporządzenia.

Zmieniono podstawę prawną do
wydania rozporządzenia na art. 33
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013
r. poz. 21, z późn. zm.).
Jednocześnie w § 3
projektowanego rozporządzenia
wprowadzono przepis dotyczący
usuwania odpadów
weterynaryjnych wynikających ze
świadczenia usługi lekarskoweterynaryjnej, powstających w
miejscu wezwania co wynika z
konieczności uregulowania
postępowania z odpadami
weterynaryjnymi w przypadku gdy
usługa lekarsko-weterynaryjna jest
świadczona poza zakładem
leczniczym dla zwierząt,
nakładając ten obowiązek na osoby
świadczące usługę lekarskoweterynaryjną.
Ponadto w projektowanym
rozporządzeniu w § 6 ust. 1
zmieniono czas magazynowania
odpadów zakaźnych z 48 do 72
godzin , tak jak ma to miejsce w
przypadku zakaźnych odpadów
medycznych. A także zmieniono
słowo „pomieszczenie” na
„miejsce” ujednolicając w ten
sposób terminologię
nowelizowanego rozporządzenia.
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Magdalena Zasępa
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Grudzień
2016 r.

6.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie sposobu
ustalania i wysokości
opłat za czynności
wykonywane przez
Inspekcję
Weterynaryjną,
sposobu i miejsc
pobierania tych opłat
oraz sposobu
przekazywania
informacji w tym
zakresie Komisji
Europejskiej

Projekt rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w
sprawie sposobu ustalania i
wysokości opłat za czynności
wykonywane przez Inspekcję
Weterynaryjną, sposobu i miejsc
pobierania tych opłat oraz sposobu
przekazywania informacji w tym
zakresie Komisji Europejskiej
stanowi wykonanie upoważnienia
zawartego w art. 33 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1077, z późn. zm.).

W projektowanym rozporządzeniu
proponuje się m.in. wprowadzenie
urealnionych stawek opłat, które
powinny przyczynić się do
bezproblemowego zaopatrywania
przesyłek przemieszczanych świń w
świadectwo zdrowia wystawiane
przez urzędowego lekarza
weterynarii.
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Krystian Popławski
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Marzec
2017 r.

7.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie środków
podejmowanych w
związku z
wystąpieniem wysoce
zjadliwej grypy ptaków

W związku z obecną sytuacją
epizootyczną związaną z grypą
ptaków w Europie, w tym
stwierdzanymi w Polsce
przypadkami zakażenia u dzikich
ptaków konieczne jest zastosowanie
dalszych środków ochronnych,
mających na celu zapobiegnięcie
zakażeniu drobiu wirusem grypy
ptaków.

Projektowane rozporządzenie
określa środki, które
minimalizowałyby
niebezpieczeństwo przeniesienia tej
choroby z ptaków dzikich na drób.
Doprecyzowane zostały przepisy
odnoszące się do ściółki dla ptaków,
możliwości wypuszczania gołębi na
loty treningowe oraz kryteria dla
rozmiaru i umieszczenia mat.
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Krystian Popławski
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Marzec
2017 r.

Zrezygnowano z prac
nad projektem w
związku z
wejściem w
życie rozporządzenia
Ministra
Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
z dnia 4
kwietnia
2017 r. w
sprawie
zarządzenia
środków
związanych z
wystąpieniem wysoce
zjadliwej
grypy ptaków
(Dz. U. poz.
722), które
uchyla
rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
z dnia 20
grudnia 2016
r. w sprawie
zarządzenia
środków
związanych z
wystąpieniem wysoce
zjadliwej
grypy ptaków
(Dz. U. poz.
2091).

8.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w
sprawie szczegółowych
wymagań
weterynaryjnych dla
prowadzenia
działalności w zakresie
utrzymywania zwierząt
gospodarskich, w celu
umieszczenia na rynku
tych zwierząt lub
produktów
pochodzących z tych
zwierząt lub od tych
zwierząt

Konieczność opracowania projektu
rozporządzenia wynika z potrzeby
rozszerzenia obecnie
obowiązujących wymagań
weterynaryjnych jakie należy
spełniać prowadząc ww.
działalności. Ponadto przedmiotowa
kwestia obecnie jest uregulowana
rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18
września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków
weterynaryjnych, jakie muszą
spełniać gospodarstwa w przypadku,
gdy zwierzęta lub środki spożywcze
pochodzenia zwierzęcego
pochodzące z tych gospodarstw są
wprowadzane na rynek (Dz. U. poz.
1643) wydanym na podstawie
uchylonej w 2004 r. ustawy z dnia
24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt, badaniu
zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o
Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z
1999 r. poz. 752, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt ww.
rozporządzenie zostało utrzymane w
mocy do dnia wejścia w życie
nowych przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 10
przedmiotowej ustawy.

W projektowanym rozporządzeniu
wymagania weterynaryjne zostały
rozszerzone o wymagania mające
wpływ na zabezpieczenie
gospodarstw przed wprowadzeniem
na jego teren choroby zakaźnej oraz
na ograniczenie ewentualnego
rozprzestrzenienia się choroby
zakaźnej z danego gospodarstwa.
Dodatkowe wymagania
weterynaryjne wskazane w
projektowanym rozporządzeniu
(wymóg prowadzenia na bieżąco w
przypadku zagrożenia
epizootycznego rejestru środków
transportu do przewozu zwierząt,
które wjeżdżają na teren
gospodarstwa oraz rejestru wejść
osób do pomieszczeń, w których są
utrzymywane zwierzęta, a także
zapewnienie, że narzędzia i sprzęt
wykorzystywane do obsługi
zwierząt gospodarskich będą
używane tylko w danym
gospodarstwie oraz wydzielenie
miejsca do składowania zwłok
padłych w gospodarstwie zwierząt)
mają charakter organizacyjny, a ich
spełnienie w praktyce nie powinno
wiązać się z koniecznością
ponoszenia przez rolników
dodatkowych nakładów
finansowych.
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Krystian Popławski
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Maj
2017 r.

9.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w
sprawie rejestru
podmiotów
prowadzących
działalność
nadzorowaną na
podstawie przepisów o
ochronie zdrowia
zwierząt oraz
zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt

Opracowanie projektu
rozporządzenia jest podyktowane
koniecznością dostosowania
przepisów obecnie obowiązującego
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2016
r. w sprawie rejestru podmiotów
prowadzących działalność
nadzorowaną (Dz. U. poz. 1314) do
zmienionych przepisów ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z
2014 r. poz. 1539, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o
zmianie niektórych ustaw w celu
ułatwienia zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz.
1605) rozszerzyła zakres informacji
zamieszczanych w rejestrze
podmiotów prowadzących
działalność nadzorowaną
prowadzonych przez powiatowych
lekarzy weterynarii o numer PESEL
albo numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego
tożsamość w przypadku osoby
nieposiadającej obywatelstwa
polskiego oraz numer
identyfikacyjny w krajowym
rejestrze urzędowym podmiotów
gospodarki narodowej (REGON).

Zaistniała konieczność zmiany
wzoru rejestru podmiotów
prowadzących działalność
nadzorowaną stanowiącego
załącznik do projektowanego
rozporządzenia poprzez dodanie
wymaganych ustawą z dnia 23
września 2016 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu ułatwienia
zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt informacji.
Dodatkowo z uwagi na zmianę art.
11 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt konieczne jest
wskazanie w projektowanym
rozporządzeniu zakresu informacji
zamieszczanych na stronie
internetowej administrowanej
przez Główny Inspektorat
Weterynarii. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami w
zakresie ochrony danych
osobowych oraz przyjętymi
założeniami na stronie internetowej
nie będzie zamieszczany nr
PESEL.
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Krystian Popławski
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Maj
2017 r.

10.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w
sprawie ewidencji
zwierząt
wprowadzanych na
targ, wystawę, pokaz,
konkurs
lub do miejsca
gromadzenia zwierząt

Realizacja upoważnienia zawartego
w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 2
kwietnia 2004 r. o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierząt
(Dz. U. z 2017 r. poz. 546).
Wydanie nowego rozporządzenia
jest niezbędne ze względu na
nowelizację ustawy z dnia 2
kwietnia 2004 r. o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierząt,
która rozszerzyła podstawę prawną
do wydania projektowanego
rozporządzenia.

Określenie sposobu prowadzenia
ewidencji zwierząt wprowadzanych
na targ, wystawę, pokaz, konkurs
lub do miejsca gromadzenia
zwierząt, zakresu danych w niej
umieszczanych, a także wzoru tej
ewidencji prowadzonej w formie
papierowej, mając na względzie
potrzebę zapewnienia kontroli
przemieszczania zwierząt, ochronę
zdrowia ludzi oraz zwierząt, a także
obowiązujące w tym zakresie
przepisy Unii Europejskiej.
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Zrezygnowano z prac
nad
projektem.
W związku z
pracami na
projektem
ustawy o
zmianie
ustawy o
systemie
identyfikacji
i rejestracji
zwierząt, która
zmienia
brzmienie
upoważnienia
do wydania
ww. rozporządzenia,
dalsze prace
nad projektem
rozporządzenia nie
znajdują
uzasadnienia.
Po wejściu w
życie
nowelizacji
ustawy
konieczne
będzie
wydanie
nowego aktu
wykonawczego na
podstawie art.
24 ust. 3
ustawy.

11.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
w sprawie
wprowadzenia
programu mającego na
celu poszerzenie
wiedzy o ryzyku
wystąpienia
przewlekłej
wyniszczającej
choroby jeleniowatych
(CWD) na lata 20182020

Istnieje konieczność wdrożenia
przepisów rozporządzenia Komisji
(UE) 2017/1972 z dnia 30
października 2017 r. zmieniającego
załączniki I i III do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 999/2001 w odniesieniu
do programu nadzoru nad
przewlekłą chorobą wyniszczającą u
jeleniowatych w Estonii, Finlandii,
na Litwie, Łotwie, w Polsce i
Szwecji oraz uchylające decyzję
Komisji 2007/182/WE, które
nakłada na wymienione państwa
obowiązek wprowadzenia programu
monitorowania przewlekłej
wyniszczającej choroby
jeleniowatych.
Celem programu jest potwierdzenie
lub wykluczenie występowania
CWD.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. kontrola
CWD będzie polegać na badaniu
jeleniowatych w podstawowych
jednostkach próby określonych w
programie. Badaniu będą podlegać
jeleniowate utrzymywane
w warunkach fermowych i żyjące w
niewoli oraz jeleniowate dzikie i
częściowo oswojone.
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12.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w
sprawie wprowadzenia
programu zwalczania i
monitorowania
choroby Aujeszkyego u
świń

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie
wprowadzenia programu zwalczania
i monitorowania choroby
Aujeszkyego u świń ma na celu
wdrożenie programu stanowiącego
kontynuację programu zwalczania tej
choroby, realizowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej od 2008 r.
na podstawie rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie wprowadzenia programu
zwalczania choroby Aujeszkyego
u świń (Dz. U. poz. 397, z późn. zm.),
od 2012 r. na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie
wprowadzenia programu zwalczania
i monitorowania choroby
Aujeszkyego u świń (Dz. U. poz.
1440), a od 2015 r. na podstawie
rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia
2015 r. w sprawie wprowadzenia
programu zwalczania i
monitorowania choroby Aujeszkyego
u świń (Dz. U. poz. 189).

Kontynuacja zwalczania i
monitorowania choroby
Aujeszkyego u świń ma na celu
uznanie przez Komisję Europejską
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub regionu położonego na
tym terytorium za urzędowo wolne
od choroby Aujeszkyego u świń
zgodnie z decyzją Komisji
2008/185/WE. Cel ten może zostać
osiągnięty, gdy w okresie 24
miesięcy od uznania terytorium
Polski lub regionu położonego na
tym terytorium za wolne od wirusa
choroby Aujeszkyego u świń, na
których jest prowadzony
zatwierdzony program zwalczania i
monitorowania choroby
Aujeszkyego, na terytorium tym lub
w regionie nie zarejestrowano
żadnych objawów klinicznych,
patologicznych ani dodatnich
wyników badań serologicznych w
kierunku choroby Aujeszkyego u
świń wykonanych w ramach stałego
monitorowania choroby.
Dodatkowo, w związku z uznaniem
pierwszych regionów
Rzeczypospolitej Polskiej za
urzędowo wolne od choroby
Aujeszkyego przez Komisję
Europejską (11 powiatów w
województwie podlaskim),
zaistniała konieczność wdrożenia
zasad postępowania w przypadku
wystąpienia dodatniego wyniku
badania w kierunku choroby
Aujeszkyego w ww. regionie, co
umożliwi przywrócenie statusu
regionu urzędowo wolnego, który w
przypadku wystąpienia choroby na
obszarze ww. regionu może zostać
13
zawieszony przez Komisję
Europejską.
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2017 r.

13.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
w sprawie
wprowadzenia w
2018 r. na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej „Programu
mającego na celu
wczesne wykrycie
zakażeń wirusem
wywołującym
afrykański pomór świń
i poszerzenie wiedzy na
temat tej choroby oraz
jej zwalczanie”

Wprowadzenie rozwiązań
planowanych w projekcie
rozporządzenia wynika
z konieczności kontynuacji działań
prowadzonych w 2017 r. zgodnie
z „Programem mającym na celu
wczesne wykrycie zakażeń wirusem
wywołującym afrykański pomór
świń i poszerzenie wiedzy na temat
tej choroby oraz jej zwalczanie”
realizowanego na podstawie
rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca
2017 r. w sprawie wprowadzenia
w 2017 r. na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
„Programu mającego na celu
wczesne wykrycie zakażeń wirusem
wywołującym afrykański pomór
świń i poszerzenie wiedzy na temat
tej choroby oraz jej zwalczanie”
(Dz. U. poz. 625)
i zminimalizowanie ryzyka
rozprzestrzenienia się afrykańskiego
pomoru świń (ASF) na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej poza
obszar zagrożenia i obszar objęty
ograniczeniami, a tym samym
ograniczenia negatywnych skutków
społeczno – gospodarczych.

Celem rozwiązań przyjętych w
projekcie jest ochrona terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez:
- badania laboratoryjne w kierunku
wykrycia ASF przeprowadzane na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
- zakup kontenerów chłodniczych
do przetrzymywania tusz dzików,
- unieszkodliwienie tusz dzików,
które nie mogą być
zagospodarowane przez myśliwych
na obszarze zagrożenia, obszarze
objętym ograniczeniami oraz na
obszarze ochronnym,
- wzmocnienie środków
bioasekuracji na drogowych
przejściach granicznych z Białorusią
i Ukrainą,
- prowadzenie przez Inspekcję
Weterynaryjną kampanii
informacyjnej dla podmiotów
prowadzących działalność
nadzorowaną związaną z produkcją
żywności pochodzenia zwierzęcego
i pasz, a także rolników, myśliwych,
władz samorządowych oraz
społeczeństwa.
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2017 r.

14.

Projekt
rozporządzenia
Ministra
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie
terytorialnego
zakresu działania
oraz siedzib
powiatowych
i granicznych
lekarzy
weterynarii

Projektowane rozporządzenie
stanowi wykonanie upoważnienia
zawartego w art. 8 ust. 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1077, z późn. zm.).
Powyższa zmiana jest wynikiem
planowanego rozszerzenia wykazu
przejść granicznych na których
można dokonywać kontroli pasz
niezawierających tkanek
pochodzących od zwierząt o
kolejowe przejście graniczne
Kuźnica Białostocka Grodno.
W związku z powyższym, obecny
terytorialny zakres działania
granicznego lekarza weterynarii
w Kuźnicy Białostockiej zostanie
rozszerzony o kolejowe graniczne
przejście w Kuźnicy Białostockiej
Grodno.

Nowelizacja rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie
terytorialnego zakresu działania
oraz siedzib powiatowych i
granicznych lekarzy weterynarii
(Dz. U. z 2016 r. poz. 197) ma
na celu włączenie w terytorialny
zakres działania granicznego lekarza
weterynarii z siedzibą w Kuźnicy
Białostockiej dla kolejowego
przejścia granicznego Kuźnica
Białostocka Grodno.
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15.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie wykazu
przejść granicznych,
na których może
być dokonywana
kontrola graniczna
pasz i pasz
leczniczych

Projektowane rozporządzenie
stanowi wykonanie upoważnienia
zawartego w art. 48 ust. 2 ustawy z
dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.
U. z 2017 r. poz. 453). W projekcie
rozporządzenia dokonano
rozszerzenia wykazu przejść
granicznych o kolejowe przejście
graniczne Kuźnica Białostocka
Grodno, na którym dokonywana
będzie kontrola pasz
niezawierających materiałów
pochodzących z tkanek zwierząt.
Główny Lekarz Weterynarii, który
zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1077, z późn. zm.) jak również
ustawy z dnia 22 lipca 2006 r.
o paszach jest odpowiedzialny
za kontrolę wykonywania zadań
przez granicznych lekarzy
weterynarii, pozytywnie
ustosunkował się do wniosku,
widząc potrzebę uruchomienia
nowego przejścia granicznego.
Jednocześnie poinformował, że
obsada lekarsko – weterynaryjna
granicznego inspektoratu
weterynarii w Kuźnicy
Białostockiej jest wystarczająca
do obsługi dodatkowego punktu
kontrolnego z uwagi na niewielki
ruch towarowy na przejściu
drogowym Kuźnica Białostocka
Bruzgi.

Projektowane rozporządzenie
wdraża przepisy prawa Unii
Europejskiej. Zgodnie z art. 17
rozporządzenia (WE) nr 882/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
kontroli urzędowych
przeprowadzanych w celu
sprawdzenia zgodności z prawem
paszowym żywnościowym
oraz regulacjami dotyczącymi
zdrowia zwierząt i dobrostanu
zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z
30.04.2004, str.1, z późn. zm., Dz.
Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 45, str. 200) państwa
członkowskie wskazują przejścia i
graniczne, na których może być
dokonywana kontrola graniczna
pasz.
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16.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie środków
podejmowanych w
związku z
wystąpieniem
afrykańskiego pomoru
świń

Nowelizacja rozporządzenia wiąże się
z wydaniem przez Komisję
Europejską decyzji wykonawczej
2017/1850/UE z dnia 11 października
2017 r. zmieniającej decyzję
wykonawczą 2014/709/UE w sprawie
środków kontroli w zakresie zdrowia
zwierząt w odniesieniu do
afrykańskiego pomoru świń w
niektórych państwach członkowskich
(Dz. Urz. UE L 264 z 13.10.2017, str.
7).

W projektowanym rozporządzeniu
uregulowano m.in. kwestie
dotyczące świń przemieszczanych
do natychmiastowego uboju z
obszaru objętego ograniczeniami
(części II załącznika do decyzji
wykonawczej 2014/709/UE),
wysyłanego nasienia knurów oraz
przesyłek mięsa dzików uboju z
obszaru ochronnego oraz objętego
ograniczeniami (części I oraz II
załącznika do decyzji wykonawczej
2014/709/UE).
Ponadto rozszerzono katalog
możliwości, w odniesieniu do
przeprowadzania dezynfekcji.
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17.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w
sprawie warunków i
wysokości
wynagrodzenia za
wykonywanie
czynności przez
lekarzy weterynarii i
inne osoby wyznaczone
przez powiatowego
lekarza weterynarii

Z dniem wejścia w życie ustawy z
dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu ułatwienia
zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt, która w dniu 21 grudnia
2017 r. została przyjęta przez Senat i
skierowana do podpisu Prezydenta
RP, dotychczasowe rozporządzenie
utraci moc, dlatego projektowane
rozporządzenie powinno wejść w
życie z dniem wejścia w życie tej
ustawy.

Należy podkreślić, że zdecydowana
większość przepisów
projektowanego rozporządzenia nie
uległa zmianie w stosunku do
rozporządzenia obecnie
obowiązującego, a proponowane
przepisy wynikają wyłącznie z
rozszerzenia zakresu czynności,
jakie mogą być wyznaczone
lekarzom weterynarii, tj. przez
dodanie w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej w art. 16 w ust. 1
pkt 1 lit. m w brzmieniu: „m)
prowadzenia kontroli urzędowych w
ramach zwalczania chorób
zwierząt”, a także możliwości
wyznaczania i wynagradzania przez
powiatowego lekarza weterynarii
lekarzy weterynarii niebędących
pracownikami kierowanego przez
niego powiatowego inspektoratu
weterynarii za wykonywanie
czynności, o których mowa w art.
16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej.
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18.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
zmieniającego

rozporządzenie w
sprawie krajowych
laboratoriów
referencyjnych

Na mocy rozporządzenia Komisji
(UE)
2017/1389
zmieniono
załącznik VII do rozporządzenia
(WE) nr 882/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. w ust. I
„Laboratoria referencyjne UE ds.
pasz i żywności”, w pkt 22 zostało
dodane Laboratorium referencyjne
UE ds. wirusów przenoszonych
przez żywność.
W związku z tym w krajowym
laboratorium
referencyjnym
w
Zakładzie Wirusologii Żywności i
Środowiska Państwowego Instytutu
Weterynaryjnego - Państwowego
Instytutu Badawczego (PIWet-PIB)
w Puławach dodano nowy kierunek
badań „wirusy przenoszone przez
żywność.”
Niezależnie od ww. zmiany, dodany
zostanie nowy kierunek badań
dotyczący wirusowej biegunki bydła
i choroby błon śluzowych (BVDMD) do zakresu aktywności
krajowego
laboratorium
referencyjnego
w
Zakładzie
Wirusologii PIWet-PIB w Puławach.
Ww. rozszerzenie wynika z potrzeby
realizacji badań, które będą istotną
komponentą programu Ministra
Rolnictwa
i
Rozwoju
Wsi
dotyczącego zwalczania BVD-MD
w populacji bydła mlecznego w
Polsce,
którego
uruchomienie,
zostało zaplanowane na lata 20182022.

Dodanie nowego kierunku badań
związanego z wirusami przenoszonych
przez żywność do zakresu aktywności
krajowego laboratorium
referencyjnego w Zakładzie
Wirusologii Żywności i Środowiska
PIWet-PIB w Puławach umożliwi
udział w badaniach biegłości
organizowanych przez Laboratorium
Referencyjne UE ds. wirusów
przenoszonych przez żywność
powołane na mocy rozporządzenia
Komisji (UE) 2017/1389. Dodatkowo,
ww. KLR będzie miało możliwość
współpracy w tym zakresie z
odpowiednimi KLR w innych
Państwach Członkowskich UE.
Na podstawie danych uzyskanych w
rezultacie dodania kierunku badań
dotyczącego wirusowej biegunki bydła i
choroby błon śluzowych (BVD-MD) do
zakresu aktywności krajowego
laboratorium referencyjnego w
Zakładzie Wirusologii PIWet-PIB w
Puławach przeprowadzona zostanie
ocena sytuacji epidemiologicznej
dotycząca zakażenia bydła
w Polsce wirusem BVD-MD.
Ww. krajowe laboratorium referencyjne
będzie wykonywało badania PCR
określone w programie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącym
zwalczania BVD-MD w populacji bydła
mlecznego w Polsce i jednocześnie
będzie pełniło nadzór nad laboratoriami
urzędowymi
w zakresie prawidłowego wykonywania
badań
w kierunku BVD-MD w ramach
przedmiotowego programu, w tym
przeprowadzania kontroli laboratoriów
oraz organizowania badań biegłości.
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19.

20.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie środków
podejmowanych w
związku z
wystąpieniem
afrykańskiego pomoru
świń
Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie
wprowadzenia
„Krajowego programu
zwalczania niektórych
serotypów Salmonella
w stadach
hodowlanych gatunku
kura (Gallus gallus)”
na lata 2017-2019

Nowelizacja rozporządzenia wiąże
się z zagrożeniem, jakie stanowi
możliwość dalszego
rozprzestrzeniania się choroby w
głąb kraju. Wprowadzane przepisy
mają za zadanie podnieść poziom
bioasekuracji gospodarstw, a tym
samym zmniejszyć ryzyko
wniknięcia do niego choroby.

Wprowadzane przepisy to
podstawowe elementy
bioasekuracji, których spełnienie w
znaczący sposób przyczynia się do
zwiększonego zabezpieczenia
gospodarstwa przed
zainfekowaniem każdą jednostką
chorobową, w tym ASF. Będą one
obowiązywać na obszarze całego
kraju.

Krystian Popławski
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Luty
2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w
sprawie wprowadzenia „Krajowego
programu zwalczania niektórych
serotypów Salmonella w stadach
hodowlanych gatunku kura (Gallus
gallus)” na lata 2017-2019 stanowi
wykonanie upoważnienia zawartego
w art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017
r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 80).

Aktualnie obowiązujące
rozporządzenie nowelizuje się ze
względu na to, że Norma PN-EN
ISO 6579-1:2017-04 będzie
zastępować normę dotychczas
obowiązującą w programie – PNEN ISO 6579:2003/A1:2007,
wskazaną w ust. 3.2 w akapicie
drugim rozporządzenia Komisji
(UE) nr 200/2010.
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20

21.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie warunków,
jakie powinny spełniać
podmioty, które
prowadzą obrót
detaliczny produktami
leczniczymi
weterynaryjnymi
wydawanymi bez
przepisu lekarza,
kryteriów klasyfikacji
tych produktów oraz
ich wykazu

Nowelizacja rozporządzenia wynika
z konieczności aktualizacji co 12
miesięcy wykazu produktów
leczniczych weterynaryjnych
wydawanych bez przepisu lekarza,
które mogą być przedmiotem obrotu
detalicznego prowadzonego przez
przedsiębiorców, po uprzednim
zgłoszeniu wojewódzkiemu
lekarzowi weterynarii na 7 dni przed
rozpoczęciem przez
ww. przedsiębiorców działalności,
o czym mowa w art. 71 ust. 5
ustawy z dnia 6 września 2001 r. –
Prawo farmaceutyczne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2211).

22.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie wprowadzenia
„Krajowego programu
zwalczania niektórych
serotypów Salmonella
w stadach brojlerów
gatunku kura (Gallus
gallus)” na lata 2017–
2019

Projekt rozporządzenia został
przygotowany w związku
z opracowaniem nowej, zalecanej
przez Referencyjne Laboratorium
Wspólnotowe w Bilthoven
w Holandii normy PN-EN ISO
6579-1:2017-04 do wykrywania
serotypów Salmonella.

Załącznik nr 1 do projektowanego
rozporządzenia określa kryteria
klasyfikacji produktów leczniczych
weterynaryjnych do wykazu
produktów leczniczych
weterynaryjnych, które mogą być
przedmiotem obrotu przez
określone podmioty. Załącznik nr 2
obejmuje wykaz produktów
leczniczych weterynaryjnych.
Zmiany w załącznikach
do nowelizowanego
rozporządzenia zostały
przeprowadzone na podstawie
danych otrzymanych z Urzędu
Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów
Biobójczych. Aktualizacja ww.
wykazu ma na celu usprawnienie
przeprowadzania kontroli nad
obrotem produktami leczniczymi
weterynaryjnymi sprawowanej
przez Inspekcję Weterynaryjną.
W załączniku do aktualnie
obowiązującego rozporządzenia
wprowadza się odpowiednie
zmiany, które umożliwią
laboratoriom prowadzącym
badania w ramach krajowego
programu zwalczania niektórych
serotypów Salmonella w stadach
brojlerów gatunku kura (Gallus
gallus) na korzystanie z metody
serotypowania opisanej w normie
PN-EN ISO 6579-1:2017-04.
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23.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w
sprawie współpracy
Głównego Lekarza
Weterynarii z
właściwymi organami
państw członkowskich
Unii Europejskiej oraz
Komisją Europejską w
zakresie przestrzegania
stosowania
prawodawstwa
weterynaryjnego i
przepisów dotyczących
bezpieczeństwa
żywności zawierającej
jednocześnie środki
spożywcze pochodzenia
niezwierzęcego i
produkty pochodzenia
zwierzęcego
znajdującej się w
rolniczym handlu
detalicznym

Utrzymanie w mocy obecnie
obowiązujących zasad współpracy
Głównego Lekarza Weterynarii z
właściwymi organami państw
członkowskich Unii Europejskiej
oraz Komisją Europejską oraz
uwzględnienie w ramach tej
współpracy nowych obowiązków
przypisanych do zakresu zadań
Inspekcji Weterynaryjnej, tj.
nadzoru nad żywnością zawierającą
jednocześnie środki spożywcze
pochodzenia niezwierzęcego i
produkty pochodzenia zwierzęcego
produkowaną i wprowadzaną do
obrotu w ramach rolniczego handlu
rolniczego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o
zmianie niektórych ustaw w celu
ułatwienia sprzedaży żywności
przez rolników (Dz. U. poz. 1961),
która nadała Inspekcji
Weterynaryjnej kompetencje do
nadzoru nad rolniczym handlem
detalicznym zmieniła brzmienie
upoważnienia do wydania
przedmiotowego rozporządzenia, a
jej przepisy przejściowe przewidują,
że dotychczasowe rozporządzenie
zachowa moc do dnia wejścia w
życie nowych przepisów wydanych
na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej, ale nie dłużej niż
przez 24 miesiące od dnia wejścia w
życie ustawy z dnia 16 listopada
2016 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu ułatwienia sprzedaży
żywności przez rolników.

Projektowane rozporządzenie
będzie regulować zasady
współpracy Głównego Lekarza
Weterynarii z organami centralnymi
państw członkowskich Unii
Europejskiej oraz Komisją
Europejską w zakresie
przestrzegania stosowania
prawodawstwa weterynaryjnego i
przepisów dotyczących
bezpieczeństwa żywności, o której
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej. Projekt
rozporządzenia co do zasady
powtarza obecne przepisy,
uwzględniając dodatkowo regulacje
dotyczące współpracy w
odniesieniu do bezpieczeństwa
żywności zawierającej jednocześnie
środki spożywcze pochodzenia
niezwierzęcego i produkty
pochodzenia zwierzęcego
znajdującej się w rolniczym handlu
detalicznym oraz w odniesieniu do
przepisów dotyczących takiej
żywności.
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24.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie minimalnych
warunków
utrzymywania
gatunków zwierząt
gospodarskich innych
niż te, dla których
normy ochrony zostały
określone w przepisach
Unii Europejskiej

Lepsze zabezpieczenie ferm
utrzymujących lisy polarne, lisy
pospolite i jenoty ma na celu
zabezpieczenie polskiej hodowli
zwierząt futerkowych przed
wpisaniem jenota do wykazu
zamieszczonego w projekcie
rozporządzenia wykonawczego
Komisji Europejskiej aktualizującego
wykaz inwazyjnych gatunków
obcych uznanych za stwarzające
zagrożenie dla Unii ustanowiony
rozporządzeniem wykonawczym
Komisji (UE) nr 2016/1141 wydanym
na podstawie rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1143/2014. Umieszczenie
jenota w ww. wykazie będzie
skutkowało zakazem hodowli tego
gatunku zwierząt, uznanego za
zwierzęta gospodarskie zgodnie z
ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r.
o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz.
921, z późn. zm.).

Wprowadzenie obowiązku
zabezpieczenia ferm utrzymujących
jenoty, lisy pospolite i polarne
trwałym ogrodzeniem wykonanym z
siatki lub innego materiału
odpornego na przegryzienia, o
otworach, których średnica
uniemożliwia przedostanie się tych
zwierząt.
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25.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie kwalifikacji
osób uprawnionych do
zawodowego uboju
oraz warunków i
metod uboju
i uśmiercania zwierząt

Konieczność wdrożenia przepisów
rozporządzenia Rady (WE) nr
1099/2009 z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie ochrony zwierząt podczas
ich uśmiercania w zakresie określenia
kwalifikacji niezbędnych do
wykonywania uboju zwierząt na
użytek własny.

Proponuje się wprowadzenie
wymagań dotyczących kwalifikacji
osób dokonujących uboju zwierząt
kopytnych w gospodarstwie na
własny użytek. Zgodnie z
propozycją zawartą w
projektowanym rozporządzeniu,
uboju zwierzęcia kopytnego na
własny użytek będzie mogła
dokonać osoba pełnoletnia, która
spełnia warunki określone w art. 7
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr
1099/2009, tj. posiadająca
odpowiedni poziom kwalifikacji,
aby wykonywać te czynności, nie
powodując u zwierząt
jakiegokolwiek niepotrzebnego
bólu, niepokoju lub cierpienia.
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26.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie zawartości
substancji
niepożądanych
w paszach

Potrzeba wydania projektowanego
rozporządzenia wynika z wejścia w życie
rozporządzenia Komisji (UE) nr 2017/2229 z
dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniającego
załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do maksymalnych zawartości
ołowiu, rtęci, melaminy i dekokwinatu (Dz.
Urz. UE L 319 z 05.12.2017, str. 6).
EFSA wyraziła opinię w zakresie
bezpieczeństwa i skuteczności tlenku miedzi
(I) jako dodatku paszowego dla wszystkich
gatunków zwierząt stwierdzając, że w
niektórych przypadkach zawartość ołowiu w
tlenku miedzi (I) przekracza obowiązujące w
UE maksymalne zawartości tego
pierwiastka, jednak wykryte ilości nie budzą
obaw co do bezpieczeństwa, gdyż narażenie
zwierząt na ołów w wyniku stosowania tego
dodatku byłoby mniejsze niż narażenie w
wyniku stosowania innych związków miedzi
zgodnych z przepisami unijnymi. Dlatego
też w przypadku tlenku miedzi (I)
konsekwentne utrzymywanie maksymalnej
zawartości ołowiu w dodatkach paszowych
należących do grupy funkcjonalnej
związków pierwiastków śladowych przy
zastosowaniu dobrych praktyk wytwarzania
jest niemożliwe.
Dopuszczalne zawartości rtęci obowiązujące
obecnie dla produktów i produktów
ubocznych dla przemysłu spożywczego
przeznaczonych na karmę dla zwierząt
domowych, które zawierają głównie
tuńczyka są niższe niż dopuszczalna
zawartość rtęci w przypadku tuńczyka
przeznaczonego do spożycia przez ludzi.
W związku z powyższym zostały
dostosowane maksymalne zawartości rtęci w
rybach, innych zwierzętach wodnych i
produktach pochodnych przeznaczonych do
produkcji mieszanek paszowych dla psów,
kotów, ryb ozdobnych i zwierząt
futerkowych. W sprawie bezpieczeństwa i
skuteczności kwasu guanidynooctowego w
odniesieniu do kurcząt rzeźnych, kur
hodowlanych, kogutów i świń stwierdzono,
że dodatek w postaci kwasu
guanidynooctowego może zawierać
melaminę jako zanieczyszczenie w ilości do
20 mg/kg.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie przepisów
krajowych do przepisów Unii
Europejskiej w zakresie
dopuszczalnych zawartości
substancji niepożądanych
w paszach.
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27.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie zakresu i
sposobu prowadzenia
ewidencji leczenia
zwierząt i dokumentacji
lekarskoweterynaryjnej oraz
wzorów tej ewidencji
i dokumentacji

Zaproponowane zmiany dotyczące
prowadzenia dokumentacji lekarskoweterynaryjnej i ewidencji leczenia
zwierząt gospodarskich oraz zwierząt,
z których pozyskane tkanki lub
produkty są przeznaczone
do spożycia przez ludzi, ułatwią
i podniosą skuteczność nadzoru
Inspekcji Weterynaryjnej nad
obrotem i ilością stosowanych
produktów leczniczych
weterynaryjnych a przez to nad
leczeniem ww. zwierząt.

Książka leczenia zwierząt
gospodarskich oraz zwierząt, z których
pozyskane tkanki lub produkty są
przeznaczone do spożycia przez ludzi,
będzie przeznaczona dla każdego stada
leczonych zwierząt i będzie ona obecna
na stałe we wszystkich siedzibach
leczonych stad, co pozwoli na
zachowanie chronologii leczenia oraz
zgodnego z prawem rzetelnego
przygotowywania dokumentów
łańcucha żywieniowego, a także będzie
elementem walki
z antybiotykoopornością oraz
nadmiernym zużyciem antybiotyków
w hodowli zwierząt.
Ponadto książka ta będzie miała nadany
numer seryjny, który będzie widniał na
każdej stronie, co ułatwi
przeprowadzanie ewentualnych kontroli
krzyżowych pomiędzy dokumentacją
leczenia w siedzibie stada i u lekarza
weterynarii prowadzącego leczenie.
Zaproponowane przepisy spowodują
zminimalizowanie potencjalnych
konsekwencji zjawiska występowania
pozostałości produktów leczniczych
weterynaryjnych oraz nielegalnie
stosowanych substancji czynnych
używanych do wytwarzania produktów
leczniczych weterynaryjnych w
żywności pochodzącej z tkanek i
produktów pozyskiwanych od ww.
zwierząt, a co za tym idzie wpłynie na
zwiększenie bezpieczeństwa żywności
pochodzenia zwierzęcego i w
konsekwencji na zmniejszenie
negatywnego wpływu na zdrowie
publiczne.
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28.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie regulaminu
wyścigów konnych

Zgodnie z wnioskiem Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych, organizatorzy
wyścigów konnych wskazali, że brak
informacji o liczbie koni zgłoszonych
do sezonu podczas opracowywania
planu gonitw uniemożliwia opracowanie
tego planu w sposób optymalny.
Problemem jest też brak podstawy
prawnej do odmowy rejestracji barw
niezgodnych z przepisami w sprawie
prawach autorskich, niemiarodajne
kwalifikowanie koni do gonitw, brak
dostosowania przepisów rozporządzenia
dotyczących stosowania środków
niedozwolonych do przepisów w
sprawie zwalczania dopingu w sporcie
oraz brak dostosowania treści deklaracji
clearance form do przepisów
międzynarodowych. Problemem jest też
przypadek, w którym do wyścigu koni
półkrwi zostałyby zgłoszone konie
pochodzące obustronnie po rodzicach
pełnej krwi angielskiej albo arabskich
czystej krwi, co odbierałoby szanse w
wyścigach pozostałym koniom półkrwi.
Istotnym jest również, by ujednolicić
przepisy dotyczące użycia bata przez
jeźdźca i powożącego. Obecnie
dyskwalifikacji podlega koń, którego
jeździec używa bata niegodnego z
przepisami, natomiast taką sankcją nie
jest objęty zaprzęg. Problemem jest
również fakt, że dyskwalifikacji podlega
koń, którego jeździec nie został
zważony przed i po gonitwie. Natomiast
celem zmiany jest, aby dyskwalifikacji
podlegał koń, w przypadku gdy jeździec
zaniechałby choćby jednego ważenia.
Jednocześnie należy podkreślić, że o
dokonanie zmian rozporządzenia
wystąpił Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych.

W projektowanym rozporządzeniu
proponuje się doprecyzowanie definicji
koni ras półkrwi. Dotychczasowe
brzmienie przepisu umożliwia koniom
pochodzącym obustronnie po rodzicach
pełnej krwi angielskiej albo arabskich
czystej krwi start w gonitwach koni
półkrwi, co, z uwagi na predyspozycje
genetyczne ww. ras koni, odbiera
szanse w wyścigach pozostałym
koniom półkrwi. Zaproponowana
zmiana uniemożliwia takie działanie.
Ponadto proponuje się zmianę terminu
na ogłoszenie szczegółowych
warunków gonitw z 20 stycznia na 20
lutego. Proponuje się również
wprowadzenie podstawy prawnej
odmowy rejestracji barw mogących
naruszać prawa autorskie. Dodatkowo
doprecyzowano regulacje w zakresie
kwalifikowania koni do wyścigów na
podstawie ich wyników z określonego
okresu. Ponadto, oprócz środków
dopingujących zabrania się podawania
koniom środków uspokajających.
Wprowadzono również zmianę
polegającą na ujednoliceniu przepisów
dotyczących możliwości
dyskwalifikowania zaprzęgu,
analogicznie, jak przy dyskwalifikacji
konia, w sytuacji użycia niewłaściwego
bata przez powożącego. Zgodnie z
proponowanymi zmianami do
dyskwalifikacji konia wystarczające
będzie jeżeli waga jeźdźca, który go
dosiadał nie była sprawdzona przed lub
po gonitwie. Konieczna też jest zmiana
brzmienia załącznika nr 5 do
rozporządzenia, w związku ze zmianą
przepisów międzynarodowych. W
związku z tym dostosowano treść
deklaracji clearance form do tych
przepisów.
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29.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie
wprowadzenia
programu zwalczania
i monitorowania
choroby Aujeszkyego
u świń

W związku z wejściem w życie
rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia
2018 r. w sprawie warunków
i wysokości wynagrodzenia
za wykonywanie czynności przez
lekarzy weterynarii i inne osoby
wyznaczone przez powiatowego
lekarza weterynarii (Dz. U. poz.
129) zmianie uległa pozycja, w
której określona jest wysokość
wynagrodzenia należnego
wyznaczonemu lekarzowi
weterynarii za czynność określoną
w akapicie czwartym ust. 2.6.3
załącznika do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie
wprowadzenia programu zwalczania
i monitorowania choroby
Aujeszkyego u świń. W związku
z powyższym należy skorygować
odesłanie z ust. 2.6.3 ww.
rozporządzenia.

Zmieniony zostanie ust. 2.6.3
załącznika do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie
wprowadzenia programu
zwalczania i monitorowania
choroby Aujeszkyego u świń tak,
aby uaktualnić odesłanie do
zmienionej pozycji w
rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
15 stycznia 2018 r. w sprawie
warunków i wysokości
wynagrodzenia za wykonywanie
czynności przez lekarzy
weterynarii i inne osoby
wyznaczone przez powiatowego
lekarza weterynarii, wskazującej
wysokość wynagrodzenia
należnego wyznaczonemu
lekarzowi weterynarii za wizytę
w gospodarstwie w ramach
realizacji programu, w trakcie
której stwierdzi brak świń.
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30.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie
szczegółowego zakresu
danych
zamieszczanych
w rejestrze zwierząt
gospodarskich
oznakowanych

Obowiązek prowadzenia
komputerowych baz danych, w
których gromadzone są dane
dotyczące posiadaczy zwierząt
gospodarskich, gospodarstw
utrzymujących te zwierzęta, jak
również zwierząt z gatunków bydło,
owce, kozy i świnie, został nałożony
na państwa członkowskie przepisami
Unii Europejskiej.
W związku z wejściem w życie
przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)
(RODO) konieczne jest
zharmonizowanie ochrony
podstawowych praw i wolności osób
fizycznych w związku z
czynnościami przetwarzania oraz
zapewnienie swobodnego przepływu
danych osobowych między
państwami członkowskimi. Ze
względu na gromadzenie przez
Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa różnych
danych identyfikujących posiadaczy
zwierząt gospodarskich konieczne
jest dostosowanie przepisów
rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca
2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu danych zamieszczanych
w rejestrze zwierząt gospodarskich
oznakowanych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1129) do przepisów RODO.

Proponuje się rozszerzenie katalogu
danych gromadzonych przez
ARiMR w rejestrze zwierząt
gospodarskich oznakowanych.
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Hanna Kostrzewska
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności
i Weterynarii

Wrzesień
2018 r.

Departament FINANSÓW
1
31.

2

3

4

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych zasad
gospodarki finansowej
Agencji Nieruchomości
Rolnych oraz gospodarki
finansowej Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa

Opracowanie projektu wynika z
konieczności:
 wprowadzenia wysokości
nadwyżki, o której mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
22 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych do § 5
pkt 5,
 wprowadzenia wysokości
wydatków przeznaczonych
na realizację zadań
związanych z
wykonywaniem prawa
pierwokupu oraz
uprawnienia, o których
mowa w art. 10 ustawy z
dnia 5 sierpnia 2015 r. o
kształtowaniu ustroju
rolnego w § 5 pkt 6,
 uregulowania kwestii
realizacji zadań Agencji, o
których mowa w art. 6
ustawy z dnia 19
października 1991 r. o
gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa,
dotyczących wspierania
działań związanych z
racjonalnym
zagospodarowaniem mienia
Zasobu, ochrony obiektów
zabytkowych Zasobu oraz
rozwoju podmiotów

Określenie gospodarki finansowej
Agencji Nieruchomości Rolnych
oraz Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa, zadań
realizowanych przez Agencję oraz
wielkości rocznego zobowiązania
Agencji z tytułu wypłat na zasilenie
Funduszu Rekompensacyjnego.
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5
Aleksandra
Szelągowska
Dyrektor
Departamentu
Finansów

6
Luty
2016 r.

7
Zrezygnowano z prac
nad
projektem.
Odstąpiono
od prac nad
projektem w
związku ze
zmianą
upoważnienia
ustawowego
wprowadzoną ustawą z
dnia 14
kwietnia
2016 r. o
wstrzymaniu
sprzedaży
nieruchomości
Zasobu
Własności
Rolnej
Skarbu
Państwa oraz
o zmianie
niektórych
ustaw (Dz.
U. poz. 585).

32.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych warunków
rozkładania na raty
należności z tytułu sprzedaży
nieruchomości z Zasobu
Własności Rolnej Skarbu
Państwa oraz wysokości
oprocentowania rozłożonej
na raty należności

gospodarujących z
wykorzystaniem mienia
Zasobu w formie pożyczek,
poręczeń, gwarancji
kredytowych, a także w
formie bezzwrotnej pomocy
finansowej w § 7.
Wydanie projektowanego
rozporządzenia wynika z
wejścia w życie ustawy z dnia
10 lutego 2017 r. o Krajowym
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
(Dz. U. poz. 623) oraz ustawy
z dnia 10 lutego 2017 r.
Przepisy wprowadzające
ustawę o Krajowym Ośrodku
Wsparcia Rolnictwa (Dz. U.
poz. 624). Zgodnie z art. 46
ustawy z dnia 10 lutego 2017 r.
Przepisy wprowadzające
ustawę o Krajowym Ośrodku
Wsparcia Rolnictwa, Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z
dniem 1 września 2017 r. z
mocy prawa wstępuje w ogół
praw i obowiązków znoszonej
Agencji Nieruchomości
Rolnych.

Wydanie projektowanego
rozporządzenia wynika z wejścia w
życie ustawy z dnia 10 lutego
2017 r. o Krajowym Ośrodku
Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz.
623) oraz ustawy z dnia 10 lutego
2017 r. Przepisy wprowadzające
ustawę o Krajowym Ośrodku
Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz.
624). Zgodnie z art. 46 ustawy z
dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o
Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa, Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa z dniem 1
września 2017 r. z mocy prawa
wstępuje w ogół praw i
obowiązków znoszonej Agencji
Nieruchomości Rolnych.
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Aleksandra
Szelągowska
Dyrektor
Departamentu
Finansów

Wrzesień
2017 r.

Zrezygnowano z
prac nad
projektem
w związku
z uwagą
zgłoszoną
w ramach
uzgodnień
przez MSZ
dotyczącą
przepisów
regulujących
wysokość
oprocentowania
spłaty
należności.
Wprowadzenie
powyższej
uwagi
skutkowałoby
podwyższeniem
obecnie
stosowanego
oprocentowania
rozłożonych na
raty
należności.

33.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
zaliczek w ramach Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

Projektowane rozporządzenie
stanowi wykonanie
upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 21 ust. 5
ustawy z 27 maja 2015 r. o
finansowaniu wspólnej polityki
rolnej (Dz. U. z 2017 r. poz.
1181, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia rozszerza
listę form zabezpieczeń zaliczki
ustanawianej w wysokości
odpowiadającej 100% kwoty
zaliczki wynikającej z umowy o
przyznaniu pomocy, do dnia
rozliczenia tej zaliczki.
Aktualnie przyjmowane przez
agencję płatniczą – Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR)
zabezpieczenia zaliczek w formie
poręczenia bankowego, gwarancji
bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej i weksla z
poręczeniem wekslowym banku są
kosztowne i beneficjenci działań,
poddziałań i operacji w ramach
PROW na lata 2014-2020 wnoszą
o poszerzenie form
przyjmowanych przez ARiMR
zabezpieczeń o formy, które
zagwarantują właściwe
wykorzystanie zaliczek bez
ponoszenia przez beneficjentów
dodatkowych kosztów na obsługę
poręczeń lub gwarancji.
Wyboru formy zabezpieczenia
będzie dokonywała ARiMR lub
samorząd województwa, będący
stroną umowy zawieranej z
beneficjentem.
Przyjęcie proponowanego
szerokiego katalogu zabezpieczeń
udzielanych zaliczek do wysokości
50 % kosztów objętego wsparciem
przedsięwzięcia powinno w
znaczący sposób wpłynąć na
przyspieszenie wykorzystania
dostępnych środków w ramach
PROW na lata 2014-2020.
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Aleksandra
Szelągowska
Dyrektor
Departamentu
Finansów

Maj
2018 r.

Departament HODOWLI I OCHRONY ROŚLIN
1
34.

35.

2

3

4

5

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
wzoru wykazu producentów
ekologicznych ogłaszanego
na stronie internetowej
administrowanej przez
podmiot upoważniony do
działania w rolnictwie
ekologicznym jako jednostka
certyfikująca
Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
granicznej kontroli
fitosanitarnej drewna
opakowaniowego
przeprowadzanej w sposób
wyrywkowy

Projekt rozporządzenia stanowi
wykonanie upoważnienia
zawartego w art. 9 ust. 5
ustawy z dnia 25 czerwca 2009
r. o rolnictwie ekologicznym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 497)

Projekt określi wzór wykazu
producentów ekologicznych, o
którym mowa w art. 5 ust. 3 ww.
ustawy, mając na względzie
zapewnienie porównywalności
danych i informacji ogłaszanych lub
udostępnianych przez jednostki
certyfikujące, objętych tym
wykazem.

Michał Rzytki
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa
Ekologicznego

Kwiecień
2015 r.

Celem projektowanego
rozporządzenia jest wdrożenie
postanowień decyzji
wykonawczej Komisji (UE)
2017/728 z dnia 20 kwietnia
2017 r. zmieniającej decyzję
wykonawczą 2013/92/UE w
sprawie nadzoru, kontroli
zdrowia roślin i środków, które
należy podejmować w
odniesieniu do drewnianych
materiałów opakowaniowych
faktycznie stosowanych w
transporcie określonych
towarów pochodzących z Chin
(Dz. Urz. UE L 107 z
25.04.2017, str. 33).

W obowiązującym rozporządzeniu
zgodnie z postanowieniami decyzji
wykonawczej Komisji 2013/92/UE
z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie
nadzoru, kontroli zdrowia roślin i
środków, które należy podejmować
w odniesieniu do drewnianych
materiałów opakowaniowych
faktycznie stosowanych w
transporcie określonych towarów
pochodzących z Chin (Dz. Urz. UE
L 47 z 20.02.2017, str. 74, z późn.
zm.) określono minimalne
częstotliwości kontroli
fitosanitarnych opakowań
drewnianych, wykorzystywanych
do przewozu towarów z Chińskiej
Republiki Ludowej. Ponieważ
rozporządzenie wykonawcze
Komisji (UE) 2016/1821 z dnia 6
października 2016 r. zmieniające
załącznik I do rozporządzenia Rady

Bogusław Rzeźnicki
Dyrektor
Departamentu
Hodowli i Ochrony
Roślin

Grudzień
2017 r.
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6

7
Zrezygnowano z prac
nad
projektem.
Odstąpiono
od
prowadzenia
prac nad
projektem.

36.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wymagań, jakie powinny
spełniać pochodzące z
niektórych państw trzecich
owoce cytrusowe, w celu
zapobieżenia
rozprzestrzenieniu się
organizmu Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) Van
der Aa2)

37.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wzorów świadectw i

(EWG) nr 2658/87 w sprawie
nomenklatury taryfowej i
statystycznej oraz w sprawie
Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz.
UE L 294 z 28.10.2016, str. 1)
wprowadziło zmiany w kodach
nomenklatury scalonej, konieczna
była odpowiednia aktualizacja
decyzji 2013/92/UE. Aktualizacja ta
została przeprowadzona poprzez
wydanie decyzji 2017/728,
wdrażanej projektowanym
rozporządzeniem.
Przepisy projektowanego
W celu ochrony terytorium Unii
rozporządzenia wdrażają
Europejskiej przed introdukcją
postanowienia decyzji
organizmu Phyllosticta citricarpa i
wykonawczej Komisji (UE)
szkodami jakie mógłby on
2017/801 z dnia 8 maja 2017 r. spowodować w europejskich
zmieniającej decyzję
plantacjach roślin cytrusowych,
wykonawczą (UE) 2016/715
wydana została decyzja
określającą środki w odniesieniu wykonawcza Komisji (UE)
do niektórych owoców
2016/715 z dnia 11 maja 2016 r.
pochodzących z niektórych
Decyzja ta określiła zasady importu
państw trzecich w celu
owoców cytrusowych z Brazylii,
zapobieżenia wprowadzeniu do RPA oraz Urugwaju. Państwa
Unii i rozprzestrzenianiu się na członkowie informowały jednak o
jej terytorium organizmu
przypadkach przechwyceń
szkodliwego Phyllosticta
przesyłek owoców cytrusowych
citricarpa (McAlpine) Van der porażonych przez Phyllosticta
Aa (Dz. Urz. UE L 120 z
citricarpa, pochodzących także z
11.05.2017, str. 26).
Argentyny. W związku z tym
rozszerzono zakres regulacji decyzji
2016/715 o określenie zasad
importu towarów również z tego
państwa. Projektowane
rozporządzenie wdraża te zasady.
Wejście w życie
Projektowane rozporządzenie
rozporządzenia Ministra
zmienia wzory dokumentów dla
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
materiału szkółkarskiego.
dnia 31 marca 2017 r. w
sprawie w sprawie
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Bogusław Rzeźnicki
Dyrektor
Departamentu
Hodowli i Ochrony
Roślin

Grudzień
2017 r.

Wojciech Hałdaś
Naczelnik Wydziału
Hodowli Roślin i
Nasiennictwa

Luty
2018 r.

38.

39.

informacji dotyczących
oceny materiału siewnego

szczegółowych wymagań
dotyczących wytwarzania
i jakości materiału
szkółkarskiego.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie szczegółowego
sposobu stosowania nawozów
oraz prowadzenia szkoleń z
zakresu ich stosowania

Dostosowanie przepisów
rozporządzenia do wymagań
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1566 i 2180) i
rozporządzenia wydawanego
na podstawie art. 106 ust. 4
ww. ustawy (tzw. programu
azotanowego).

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
laboratoriów urzędowych i
referencyjnych oraz zakresu
analiz wykonywanych przez

Ww. ustawa zmieniła podejście
do wdrażania dyrektywy
azotanowej w Polsce.
W miejsce wyznaczania tzw.
OSN i wprowadzania dla tych
obszarów programów działań,
wprowadzono, w drodze
rozporządzenia Rady
Ministrów, wydawanego na
podstawie art. 106 ww. ustawy,
jeden program działań mający
na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wód
azotanami pochodzącymi ze
źródeł rolniczych tzw. program
azotanowy.
W związku z cofnięciem
akredytacji Polskiego Centrum
Akredytacji dla Laboratorium
Badania Pozostałości Środków
Ochrony Roślin w Rzeszowie
w zakresie wykonywania analiz
próbek na zlecenie jednostek
certyfikujących w rolnictwie
ekologicznym, konieczna jest

W projekcie rozporządzenia uchyla
się przepisy, które określają
szczegółowy zakres stosowania
nawozów zawierających azot w
rozumieniu art. 102 ust 2 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Krzysztof Smaczyński Marzec
Zastępca Dyrektora
2018 r.
Departamentu
Hodowli i Ochrony
Roślin

Zmiana wprowadzona w projekcie
rozporządzenia ma charakter
porządkowy i polega na
aktualizacji listy laboratoriów
stanowiącej załącznik do
rozporządzenia.

Michał Rzytki
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa
Ekologicznego
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Kwiecień
2018 r.

te laboratoria

aktualizacja załącznika nr 1 do
rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 26 maja 2015 r. w sprawie
laboratoriów urzędowych
i referencyjnych oraz zakresu
analiz wykonywanych przez te
laboratoria (Dz. U. poz. 795, z
późn zm.).

40.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych sposobów
postępowania przy
zwalczaniu i zapobieganiu
rozprzestrzenianiu się
organizmu Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et
Buhrer) Nickle et al.
(węgorek sosnowiec)

Celem projektowanego
rozporządzenia jest wdrożenie
decyzji wykonawczej
2017/427/UE z dnia 8 marca
2017 r. zmieniającej decyzję
wykonawczą 2012/535/UE w
odniesieniu do środków
zapobiegających
rozprzestrzenianiu się w Unii
organizmu Bursaphelenchus
xylophilus ( Steiner et Buhrer)
Nickle et al. (węgorek
sosnowiec).

41.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
zapobiegania wprowadzaniu
i rozprzestrzenianiu się
organizmów
kwarantannowych

Celem projektowanego
rozporządzenia jest
doprecyzowanie wymagań
specjalnych, jakie muszą być
spełnione przez określone
rośliny, produkty roślinne i
przedmioty przy imporcie do
Unii Europejskiej. Zmiana
rozporządzenia wynika z
otrzymanej od Komisji
Europejskiej informacji o
sposobie przekazywania
organizacjom ochrony roślin
państw członkowskich danych

Projektowane rozporządzenie
wprowadza zmiany mające na celu
ograniczenie możliwości
zawleczenia do Polski węgorka
sosnowca, a tym samym
ograniczenie potencjalnych strat
przez niego powodowanych przez
nałożenie obowiązków na
producentów roślin iglastych
przeznaczonych do sadzenia z
innych państw członkowskich oraz
podmioty sprowadzające drewno, w
tym drewniany materiał
opakowaniowy z określonych
obszarów innych państw
członkowskich.
Projektowane rozporządzenie
wprowadza zmiany dotyczące
sposobu udostępniania informacji o
obszarach państw trzecich uznanych
przez organizacje ochrony roślin
tych państw za wolne od
określonego organizmu
szkodliwego, na potrzeby granicznej
kontroli fitosanitarnej prowadzonej
przez Państwową Inspekcję
Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
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Bogusław Rzeźnicki
Dyrektor
Departamentu
Hodowli i Ochrony
Roślin

Kwiecień
2018 r.

Bogusław Rzeźnicki
Dyrektor
Departamentu
Hodowli i Ochrony
Roślin

Czerwiec
2018 r.

42.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wzoru formularza wykazu
producentów, którzy spełnili
wymagania dotyczące
produkcji w rolnictwie
ekologicznym, oraz sposobu
jego przekazywania

43.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wymagań w zakresie

o statusie fitosanitarnym
państw trzecich oraz obszarów
tych państw. Informacja taka
powinna być przed
rozpoczęciem importu
przekazana Komisji
Europejskiej, która następnie
będzie informacje takie
zamieszczać na platformie
CIRCABC (Centrum zasobów
Komisji Europejskiej
dotyczących komunikacji i
informacji dla organów
administracji) oraz
przekazywać w czasie obrad
Stałego komitetu ds. roślin,
zwierząt, żywności i pasz
(PAFF), a nie przez wydanie
decyzji.
Proponowane w nowelizacji
zmiany mają na celu przede
wszystkim wprowadzenie
uproszczeń w związku z
wejściem w życie
rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 15 września 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowych
warunków i trybu
przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania
„Rolnictwo ekologiczne”
objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 (Dz. U. poz. 1775).
Podjęcie prac nad projektem
rozporządzenia wynika z
konieczności transpozycji
przepisów dyrektywy
wykonawczej Komisji (UE)

Projektowane rozporządzenie ma
na celu uproszczenie raportowania
oraz ograniczenie zakresu danych
przekazywanych przez jednostki
certyfikujące.

Michał Rzytki
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa
Ekologicznego

Lipiec
2018 r.

W projekcie rozporządzenia w
załączniku nr 2 zmienianego
rozporządzenia wprowadza się,
zgodnie z postanowieniami
wdrażanej dyrektywy, przepisy

Wojciech Hałdaś
Naczelnik Wydziału
Hodowli Roślin i
Nasiennictwa

Wrzesień
2018 r.
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wytwarzania i jakości
materiału rozmnożeniowego
i materiału nasadzeniowego
roślin warzywnych
i ozdobnych oraz sadzonek
winorośli oraz oznaczania
partii tego materiału

2018/484 z dnia 21 marca
2018 r. zmieniającej dyrektywę
93/49/EWG w zakresie
wymagań, jakie powinien
spełniać materiał
rozmnożeniowy niektórych
rodzajów i gatunków palm
(Palmae) w odniesieniu do
organizmu Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier).

które mają ograniczyć
rozprzestrzenianie się szkodliwego
organizmu Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier) na obszarze
Unii Europejskiej oraz określa się
rodzaje i gatunki z rodziny
Palmacea, dla których te przepisy
się wprowadza.

44.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi uchylającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych sposobów
postępowania przy
zwalczaniu i
rozprzestrzenianiu się
organizmu Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier)

Przepisy projektowanego
rozporządzenia wdrażają
postanowienia decyzji
wykonawczej Komisji (UE)
2018/490 z dnia 21 marca
2018 r. uchylającej decyzję
2007/365/WE w sprawie
środków nadzwyczajnych
zapobiegających wprowadzaniu
do Wspólnoty i
rozprzestrzenianiu się we
Wspólnocie organizmu
Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) (Dz. Urz. UE L 81
z 23.03.2018, s. 22).

Wdrożenie do polskiego porządku
prawnego decyzji wykonawczej
2018/490 wymaga uchylenia
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 24 września
2007 r. w sprawie szczegółowych
sposobów postępowania przy
zwalczaniu i zapobieganiu
rozprzestrzenianiu się organizmu
Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) (Dz. U. z 2016 r. poz.
711).

Bogusław Rzeźnicki
Dyrektor
Departamentu
Hodowli i Ochrony
Roślin

Wrzesień
2018 r.

45.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie zwalczania
i zapobiegania
rozprzestrzenianiu się
organizmu Spodoptera
frugipedra (Smith)

Projektowane rozporządzenie
wdraża postanowienia decyzji
wykonawczej Komisji (UE)
2018/638 z dnia 23 kwietnia
2018 r. ustanawiającej środki
nadzwyczajne zapobiegające
wprowadzaniu do Unii i
rozprzestrzenianiu się w niej
organizmu szkodliwego
Spodoptera frugiperda (Smith)
(Dz. Urz. UE L 105 z
25.04.2018, str. 31).

Projektowane rozporządzenie
określa zasady zwalczania i
zapobiegania rozprzestrzenianiu się
organizmu Spodoptera frugiperda.
Projektowane rozporządzenie
określa zasady importu roślin
szczególnie podatnych na porażenie
przez ten organizm, tj. roślin z
rodzaju Capsicum, L. i Momordica
L., gatunków Solanum aethiopicum
L., Solanum macrocarpon L. i
Solanum melongena L., oraz roślin
innych niż żywy pyłek, kultury
tkankowe, nasiona i ziarno gatunku

Krzysztof Kielak
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Hodowli i Ochrony
Roślin

Październik
2018 r.

38

46.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych sposobów
postępowania przy
zwalczaniu i zapobieganiu
rozprzestrzenianiu się
organizmu Pseudomonas
syringae pv. actinidiae
Takikawa, Serizawa,
Ichikawa, Tsuyumu i Goto

47.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
oznakowania bulw
ziemniaków innych niż
sadzeniaki

Celem projektowanego
rozporządzenia jest wdrożenie
decyzji wykonawczej Komisji
2017/198 z dnia 2 lutego
2017 r. w odniesieniu do
środków zapobiegających
wprowadzaniu do Unii i
rozprzestrzenianiu się w niej
Pseudomonas syringae pv.
actinidiae Takikawa, Serizawa,
Ichikawa, Tsuyumu i Goto (Dz.
Urz. UE L 31 z 2.02.2017, str.
49).
Projektowane rozporządzenie
określa zasady znakowania
bulw ziemniaków innych niż
sadzeniaki.
Zmiana rozporządzenia wynika
z realizacji postulatów i uwag
zgłaszanych przez organizacje
branżowe.

Zea mays L., pochodzące z Afryki,
Ameryki Północnej lub Ameryki
Południowej, gdzie organizm ten
występuje.
Projektowane rozporządzenie
zawiera rozwiązania mające na celu
ograniczenie możliwości
zawleczenia do Polski organizmu
Pseudomonas syringae pv.
actinidiae, a tym samym ryzyka
potencjalnych strat przez niego
powodowanych.

Projektowane rozporządzenie
wprowadza zmiany mające na celu
zapewnienie łatwej identyfikacji
kraju pochodzenia bulw ziemniaka
na każdym etapie ich obrotu.

Bogusław Rzeźnicki
Dyrektor
Departamentu
Hodowli i Ochrony
Roślin

Październik
2018 r.

Bogusław Rzeźnicki
Dyrektor
Departamentu
Hodowli i Ochrony
Roślin

Styczeń
2019 r.

Departament RYNKÓW ROLNYCH
1

2

3

4
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48.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
wzorów, kolorów oraz
sposobu przydzielania i
zwracania munduru
pracowników Inspekcji
Jakości Handlowej
Artykułów RolnoSpożywczych oraz wzoru
odznaki tej Inspekcji

Aktualnie obowiązujące
rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 18 października 2005 r. w
sprawie wzorów i koloru
munduru pracowników
Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów RolnoSpożywczych oraz wzoru
odznaki tej Inspekcji (Dz. U.
Nr 215, poz. 1822) nie reguluje
kwestii sposobu przydziału i
zwrotu munduru i odznaki
Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów RolnoSpożywczych.
Wprowadzenie nowego
upoważnienia dla Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(zmiana ustawy o jakości
handlowej artykułów rolnospożywczych wprowadzona
zmianą zawartą w ustawie z
dnia 5 sierpnia 2015 r.
o zmianie ustaw regulujących
warunki dostępu do
wykonywania niektórych
zawodów (Dz. U. poz. 1505),
daje możliwość określenia
powyższych kwestii.

Określenie sposobu przydziału i
zwrotu munduru pracownikom
Inspekcji. Rozporządzenie określa:
kto i na jakich warunkach
przydziela mundur oraz kiedy i na
jakich warunkach jest on
zwracany.
Wprowadzenie nowych wzorów
munduru, składającego się z
mniejszej ilości elementów,
uszytego z materiałów lepszej
jakości, bardziej wytrzymałych, co
pozwoli obniżyć koszty.
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Anna Patkowska
Naczelnik
Wydziału Jakości
i Normalizacji

Maj
2016 r.

Zrezygnowano z prac
nad
projektem.
Odstąpiono od
prowadzenia prac
nad
projektem.

49.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie szczegółowego
zakresu zadań realizowanych
przez Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa
związanych z wdrożeniem na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej programu dla szkół

Głównym celem opracowania
projektu rozporządzenia jest
wdrożenie programu dla szkół w
roku szkolnym 2018/2019.

Opracowanie projektu wynika z
konieczności ustanowienia zasad
wdrażania programu dla szkół w
roku szkolnym 2018/2019,
stosownie do założeń
przewidzianych w dokumencie
„Strategia krajowa dotycząca
realizacji w Rzeczypospolitej
Polskiej programu dla szkół w
latach szkolnych 2017/20182022/2023”, w zakresie budżetu
rocznego programu, liczby dzieci
objętych grupą docelową, stawką
pomocy, a także wynikających z
kalendarza tego roku szkolnego
(terminów realizacji
poszczególnych czynności przez
podmioty biorące udział w
programie).
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Łukasz Kowalczyk
Naczelnik Wydziału

Produktów
Ogrodniczych

Czerwiec
2018 r.

50.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych warunków
ustalania i sposobu
oznaczania klas jakości
handlowej tusz wieprzowych
oraz tusz wołowych

a)

Projektowane rozporządzenie
służy stosowaniu:
1) rozporządzenia
delegowanego Komisji (UE)
2017/1182 z dnia 20 kwietnia
2017 r. uzupełniającego
rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
1308/2013 w odniesieniu do
unijnych skal klasyfikacji tusz
wołowych, wieprzowych i
baranich oraz raportowania cen
rynkowych niektórych
kategorii tusz i żywych
zwierząt (Dz. Urz. UE L 171 z
04.07.2017, str. 74) oraz
2) rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE)
2017/1184 z dnia 20 kwietnia
2017 r. ustanawiającego zasady
stosowania rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1308/2013 w
odniesieniu do unijnych skal
klasyfikacji tusz wołowych,
wieprzowych i baranich oraz
raportowania cen rynkowych
niektórych kategorii tusz i
żywych zwierząt (Dz. Urz. UE
L 171 z 04.07.2017, str. 103).

Projektowane rozporządzenie
przewiduje utrzymanie podziału
klas podstawowych tusz
wołowych, określonych w
przepisach unijnych, na podklasy.
Wprowadza wymóg
przekazywania dostawcy
informacji o podklasach.
Uregulowano także sposób
postępowania w przypadku gdy
ustalenia masy tuszy wieprzowej
nie było możliwe przed upływem
45 minut od przeprowadzenia
czynności kłucia, a także kwestie
związane z oznaczaniem tusz
wieprzowych i wołowych.
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Ewa Domańska
Naczelnik Wydziału
Produktów
Zwierzęcych

Lipiec
2018 r.

51.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowego sposobu
kontroli jakości handlowej
tusz wieprzowych oraz
wołowych

Projektowane rozporządzenie
służy stosowaniu
rozporządzenia wykonawczego
Komisji (UE) 2017/1184 z dnia
20 kwietnia 2017 r.
ustanawiającego zasady
stosowania rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1308/2013 w
odniesieniu do unijnych skal
klasyfikacji tusz wołowych,
wieprzowych i baranich oraz
raportowania cen rynkowych
niektórych kategorii tusz i
żywych zwierząt (Dz. Urz. UE
L 171 z 04.07.2017, str. 103).

Projekt rozporządzenia określa
częstotliwość kontroli i minimalną
liczbę tusz kontrolowanych
w rzeźniach, w których dokonuje
się uboju mniej niż 150 sztuk
bydła w wieku ośmiu miesięcy lub
więcej tygodniowo w skali rocznej
oraz mniej niż 500 sztuk świń
tygodniowo w skali rocznej. Dla
rzeźni, w których dokonuje się
uboju powyżej tych progów,
wymagania określone są
bezpośrednio w przepisach
unijnych. Dla mniejszych rzeźni
przyjęto częstotliwość kontroli
analogicznie jak w przepisach UE,
natomiast zmniejszono liczbę tusz,
które mają być sprawdzane w
czasie kontroli.
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Ewa Domańska
Naczelnik Wydziału
Produktów
Zwierzęcych

Lipiec
2018 r.

52.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wzorów formularzy
służących do sporządzania
kwartalnych i rocznych
informacji o liczbie
uzyskanych tusz wołowych i
wieprzowych w
poszczególnych klasach
jakości

Projektowane rozporządzenie
jest związane z wejściem w
życie z dniem 11 lipca 2018 r.
rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) 2017/1182 z dnia
20 kwietnia 2017 r.
uzupełniającego
rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
1308/2013 w odniesieniu do
unijnych skal klasyfikacji tusz
wołowych, wieprzowych i
baranich oraz raportowania cen
rynkowych niektórych
kategorii tusz i żywych
zwierząt oraz rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE)
2017/1184 z dnia 20 kwietnia
2017 r. ustanawiającego zasady
stosowania rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1308/2013 w
odniesieniu do unijnych skal
klasyfikacji tusz wołowych,
wieprzowych i baranich oraz
raportowania cen rynkowych
niektórych kategorii tusz i
żywych zwierząt, przyjęte na
podstawie rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1308/2013.

Projekt rozporządzenia wprowadza
zmianę w formularzach
dotyczących tusz wołowych,
polegającą na uwzględnianiu klasy
uformowania S w skali
klasyfikacji. Wprowadzono także
zmianę techniczną polegającą na
usunięciu wyrazu „EUROP” z
nazwy skali klasyfikacji, celem
dostosowania brzmienia do treści
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych oraz
załącznika do aktualnie
obowiązującego rozporządzenia
dotyczącego tusz wieprzowych.
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Ewa Domańska
Naczelnik Wydziału
Produktów
Zwierzęcych

Lipiec
2018 r.

53.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wykazu produktów i grup
produktów, ze względu na
które mogą być tworzone
grupy producentów rolnych,
minimalnej rocznej wielkości
produkcji towarowej oraz
minimalnej liczby członków
grupy producentów rolnych

Proponowana zmiana jest
odpowiedzą na postulaty
przedstawicieli plantatorów
tytoniu i podmiotów
skupujących tytoń dotyczące
obniżenia wymagań w zakresie
tworzenia grup producentów
rolnych ze względu na produkt
„liście tytoniu suszone” oraz
na sytuację na rynku tytoniu w
Polsce, w szczególności
notowane w ostatnich latach
zmniejszenie powierzchni
uprawy tytoniu. Oczekuje się,
że obniżenie wymogu
dotyczącego minimalnej liczby
członków grupy producentów
rolnych utworzonej ze względu
na produkt „liście tytoniu
suszone” spowoduje
rozszerzenie możliwości
zakładania tego typu
podmiotów przez producentów
funkcjonujących na rynku
tytoniu, lecz nie będących
członkami takich grup (szacuje
się, że aktualnie ok. 69%
producentów surowca
tytoniowego działa na rynku
indywidualnie). Tym samym
producenci ci, dzięki
możliwości utworzenia grupy
producentów rolnych i zbytu
suszu tytoniowego w
odpowiednio dużych partiach
mogą zapewnić sobie silniejszą
pozycję na rynku.

Proponowane zmiany dotyczą
pozycji nr 23 załącznika do
rozporządzenia.
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Łukasz Goździk
Sierpień
Główny specjalista
2018 r.
kierujący Zespołem
ds. Rozwoju
Spółdzielczości, Grup
i Organizacji
Producentów

54.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych wymagań w
zakresie jakości handlowej
ziemniaków

55.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
znakowania poszczególnych
rodzajów środków
spożywczych

Proponowana zmiana jest
odpowiedzią na wnioski
producentów ziemniaków,
którzy zwracali uwagę, że
powinno się uregulować
powszechnie używaną nazwę
„ziemniaki młode”. Obecnie
często ziemniaki dojrzałe są
opisane jako młode. Używanie
takiej nazwy wprowadza w błąd
konsumenta, który poszukuje na
rynku ziemniaków o
wyjątkowych walorach
smakowych,
charakterystycznych dla
ziemniaków młodych.
Proponowana zmiana jest
odpowiedzią na wnioski
producentów ziemniaków,
którzy zwracali się do
Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z postulatami
wprowadzenia skutecznych
działań informacyjnych
mających na celu łatwiejszą
identyfikację państwa
pochodzenia ziemniaków na
każdym etapie obrotu przez
podawanie w oznakowaniu
towarzyszącym ziemniakom
informacji o państwie
pochodzenia.

Celem nowelizacji rozporządzenia
jest uzupełnienie określenia
„ziemniaki wczesne” przez
dodanie wyrazów „ziemniaki
młode”. Zgodnie z projektem
określenie „ziemniaki wczesne
(ziemniaki młode)” to ziemniaki
zebrane przed osiągnięciem pełnej
dojrzałości o skórce łuszczącej się,
zbierane na początku sezonu
zbioru ziemniaków w kraju
pochodzenia i przeznaczone do
sprzedaży bezpośrednio po
zebraniu.

Katarzyna Średnicka Listopad
Naczelnik Wydziału
2018 r.
Produktów Roślinnych

Celem nowelizacji rozporządzenia
jest udostępnienie konsumentom
informacji o państwie pochodzenia
ziemniaków dostępnych w obrocie
detalicznym.
Proponuje się aby informacja o
państwie pochodzenia ziemniaków
była dostępna w miejscu sprzedaży
w przypadku sprzedaży ziemniaków
„na wagę” oraz w przypadku
ziemniaków w opakowaniach, jeśli
opakowania nie zawierają tej
informacji - na wywieszce lub w
inny sposób udostępniony
bezpośrednio konsumentom.

Anna Patkowska
Grudzień
Naczelnik Wydziału
2018 r.
Przetwórstwa, Jakości
Żywności i
Normalizacji

Departament ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
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56.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków
i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej
na operacje typu „Inwestycje
w obiekty pełniące funkcje
kulturalne”, operacje typu
„Kształtowanie przestrzeni
publicznej” oraz operacje
typu „Ochrona zabytków
i budownictwa tradycyjnego”
w ramach działania
„Podstawowe usługi i
odnowa wsi na obszarach
wiejskich” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020

Projektowane rozporządzenie
jest wykonaniem upoważnienia
zawartego w 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 2017 r. poz. 562, 624,
892, 935 i 1475).

Zmiana rozporządzenia wynika
z potrzeby uproszczenia procedury
przyznawania pomocy w ramach
przedmiotowego działania przez
eliminację konieczności
weryfikacji czy zakres operacji
określony we wniosku o
przyznanie pomocy nie jest
uwzględniony w strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez
społeczność, obejmującej obszar,
na którym jest planowana
realizacja operacji. W związku z
obecnym brzmieniem § 4 pkt 12
rozporządzenia weryfikacja
spełnienia powyższego warunku
przyznania pomocy wymaga nie
tylko analizy wniosku o
przyznanie pomocy wraz z
dołączonymi do niego
dokumentami, lecz ponadto
obliguje samorządy województw
do analizy obszernego dokumentu
jakim jest strategia rozwoju
lokalnego kierowanego przez
społeczność przygotowanego przez
lokalną grupę działania w
odniesieniu do obszaru kilku gmin
lub nawet powiatów.
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Dariusz Nieć
Dyrektor
Departamentu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Styczeń
2018 r.

57.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej
na operacje typu
„Gospodarka wodnościekowa” w ramach
poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich
rodzajów małej
infrastruktury, w tym
inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie
energii” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020

Dostosowanie do przepisów
zmienionej 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 2017 r. poz. 562, 624,
892, 935 i 1475) w zakresie
konkurencyjnego trybu wyboru
wykonawców oraz
dostosowanie przepisów
rozporządzenia do aktualnej
wersji PROW 2014–2020.

Zrezygnowano z warunku
przyznania pomocy dotyczącego
nieprzekraczania kwoty 1 mln euro
sumy kosztów kwalifikowalnych
planowanej operacji na rzecz
warunku przyznania pomocy,
zgodnie z którym suma kosztów
całkowitych operacji nie może
przekroczyć kwoty odpowiadającej
dwukrotności wysokości pomocy
na tę operację ze środków
EFRROW. Poziom pomocy
finansowej w ramach
przedmiotowego działania wynosi
maksymalnie 63,63% kosztów
kwalifikowalnych.
Zmiana projektowana w § 1 pkt 3 i
4 lit. b rozporządzenia
zmieniającego ma na celu
dostosowanie obecnego brzmienia
rozporządzenia do treści
znowelizowanej ustawy.
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Luty
2018 r.

58.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej
na operacje typu „Inwestycje
w targowiska lub obiekty
budowlane przeznaczone na
cele promocji lokalnych
produktów” w ramach
poddziałania „Wsparcie
inwestycji w tworzenie,
ulepszanie i rozwijanie
podstawowych usług
lokalnych dla ludności
wiejskiej, w tym rekreacji,
kultury i powiązanej
infrastruktury” objętych
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020

Dostosowanie do przepisów
zmienionej 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 2017 r. poz. 562, 624,
892, 935 i 1475) w zakresie
konkurencyjnego trybu wyboru
wykonawców oraz
dostosowanie przepisów tego
rozporządzenia do aktualnej
wersji PROW 2014–2020.

Zrezygnowano z warunku
przyznania pomocy dotyczącego
nieprzekraczania kwoty 1 mln euro
sumy kosztów kwalifikowalnych
planowanej operacji na rzecz
warunku przyznania pomocy,
zgodnie z którym suma kosztów
całkowitych operacji nie może
przekroczyć kwoty odpowiadającej
dwukrotności wysokości pomocy
na tę operację ze środków
EFRROW. Poziom pomocy
finansowej w ramach
przedmiotowego działania wynosi
maksymalnie 63,63% kosztów
kwalifikowalnych.
Zmiana projektowana w § 1 pkt 4 i
5 lit. b rozporządzenia
zmieniającego ma na celu
dostosowanie obecnego brzmienia
rozporządzenia do treści
znowelizowanej ustawy.

Dariusz Nieć
Dyrektor
Departamentu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Luty
2018 r.

59.

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

Dostosowanie do przepisów
zmienionej 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 2017 r. poz. 562, 624,
892, 935 i 1475) w zakresie
konkurencyjnego trybu wyboru
wykonawców.

Dostosowanie obecnego brzmienia
rozporządzenia do treści
znowelizowanej ustawy.
Projektowany przepis § 10 ust 2a
rozporządzenia zapewni
możliwość ponownego wezwania
podmiotu ubiegającego się o
przyznanie pomocy do usunięcia
pozostałych braków, w przypadku
kiedy nie usunął on wszystkich
braków.

Dariusz Nieć
Dyrektor
Departamentu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Luty
2018 r.
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60.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu konkurencyjnego
wyboru wykonawców zadań
ujętych w zestawieniu
rzeczowo-finansowym
operacji i warunków
dokonywania zmniejszeń
kwot pomocy oraz pomocy
technicznej

Wykonanie upoważnienia
zawartego w art. 43a ust. 6
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 2017 r. poz. 562, z
późn. zm.).

Aktualnie obwiązujące
rozporządzenie, w związku ze
zmianą upoważnienia do jego
wydania, utraci moc z dniem
wejścia w życie ustawy o zmianie
ustawy o płatnościach w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego
oraz niektórych innych ustaw.
Projektowane rozporządzenie ma na
celu uregulowanie kwestii
konkurencyjnego trybu wyboru
wykonawców poszczególnych
zadań ujętych w zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji,
warunków wyboru wykonawcy
danego zadania w przypadku braku
możliwości wyboru
najkorzystniejszej oferty oraz kar
administracyjnych stosowanych w
przypadku stwierdzenia
niezgodności dotyczącej stosowania
tego trybu i w przypadku
stwierdzenia niezgodności
dotyczącej przepisów o
zamówieniach publicznych.
Projektowane rozporządzenie
dostosowano do zmian przepisów
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 oraz uwzględniono
w nim uwagi i wnioski
beneficjentów, agencji płatniczej i
podmiotów wdrażających,
wynikające z doświadczeń w
stosowaniu dotychczasowych
przepisów.
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61.

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

Zmiana rozporządzenia ma na
celu dostosowanie przepisów
tego rozporządzenia 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,
w zakresie konkurencyjnego
trybu wyboru wykonawców
zadań ujętych w zestawieniu
rzeczowo-finansowym
operacji.

W projektowanym rozporządzeniu
uchyla się przepis określający, że
umowa o przyznaniu pomocy
finansowej może zawierać
zobowiązania beneficjenta do
zachowania konkurencyjnego
trybu wyboru wykonawców
poszczególnych zadań ujętych w
zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji, w przypadku gdy wartość
danego zadania ujętego w
zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji przekracza 20 tys. zł netto
natomiast w przepisie regulującym
warunki wypłaty pomocy w pełnej
wysokości, proponuje się
odwołanie do przepisów 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, określających
konkurencyjny tryb wyboru
wykonawców oraz przepisów
wydanych na podstawie art. 43a
ust. 6 ustawy – w przypadku gdy te
przepisy mają zastosowanie.
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62.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie szczegółowych
warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty
pomocy finansowej w
ramach działania
„Współpraca” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020

Zmiana przepisów
wykonawczych dla działania
„Współpraca” w ramach PROW
na lata 2014–2020 dotyczy
wydłużenia terminu publikacji
przez Prezesa ARiMR listy
rankingowej, określonego w
§ 14 ust. 1 tego rozporządzenia,
z obecnych 7 do 9 miesięcy.
Zmiana ta ma dotyczyć
wyłącznie pierwszego
pilotażowego naboru wniosków
o przyznanie pomocy, który
odbył się w terminie od dnia 30
czerwca do dnia 31 lipca 2017 r.
Ze względu na nowy charakter
działania w trakcie procesu
rozpatrywania wniosków
pojawiły się problemy, które
były trudne do przewidzenia na
etapie projektowania przepisów
wdrożeniowych. W związku
z powyższym, konieczne jest
wydłużenie terminu na ocenę
złożonych wniosków i
publikację listy rankingowej.
Z uwagi na to, że termin
publikacji listy rankingowej
wypada w dniu 28 lutego
2018 r., uzasadnione jest bardzo
pilne wprowadzenie
proponowanej zmiany w życie
przed tym dniem. Projekt
rozporządzenia nie wprowadza
żadnych dodatkowych wymagań
dla potencjalnych beneficjentów
tego działania.

Projektowane rozporządzenie ma na
celu wydłużenie terminu dla
ARiMR na ocenę wniosków
o przyznanie pomocy i publikację
listy rankingowej tych wniosków.
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63.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej
na operacje typu „Budowa
lub modernizacja dróg
lokalnych” w ramach
poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich
rodzajów małej
infrastruktury, w tym
inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie
energii” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020

Dostosowanie do przepisów
zmienionej 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 2017 r. poz. 562, 624,
892, 935 i 1475) w zakresie
konkurencyjnego trybu wyboru
wykonawców oraz
dostosowanie przepisów tego
rozporządzenia do aktualnej
wersji PROW 2014–2020.

Zrezygnowano z warunku
przyznania pomocy dotyczącego
nieprzekraczania kwoty 1 mln euro
sumy kosztów kwalifikowalnych
planowanej operacji na rzecz
warunku przyznania pomocy,
zgodnie z którym suma kosztów
całkowitych operacji nie może
przekroczyć kwoty odpowiadającej
dwukrotności wysokości pomocy
na tę operację ze środków
EFRROW. Poziom pomocy
finansowej w ramach
przedmiotowego działania wynosi
maksymalnie 63,63% kosztów
kwalifikowalnych.
Zmiana projektowana w § 1 pkt 3 i
4 lit. b rozporządzenia
zmieniającego ma na celu
dostosowanie obecnego brzmienia
rozporządzenia do treści
znowelizowanej ustawy.
Zmieniono kryteria wyboru
operacji w tym kryteriów
dotyczących specyfiki regionu.
Zmieniono tryb rozpatrywania
wniosków o przyznanie pomocy
analogiczny do pozostałych
rozporządzeń z zakresu
przewidzianego dla jednostek
samorządowych.
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64.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania, wypłaty
oraz zwrotu pomocy
finansowej na operacje typu
„Restrukturyzacja małych
gospodarstw” w ramach
poddziałania „Pomoc na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej na rzecz
rozwoju małych
gospodarstw” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020

Celem nowelizacji
rozporządzenia jest, przede
wszystkim, uwzględnienie
procedowanych obecnie zmian
PROW na lata 2014-2020
(dokument przekazany do KE
w dniu 29.12.2017 r.), jak
również wprowadzenie zmian,
będących wynikiem analizy
propozycji zmian przepisów w
sprawie szczegółowych
warunków i trybu
przyznawania, wypłaty oraz
zwrotu pomocy finansowej w
ramach omawianego
instrumentu PROW 20142020, przekazywanych przez
partnerów społecznych, a także
wynikających z doświadczeń
we wdrażaniu tego instrumentu
wsparcia, zgłaszanych przez
Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.

Istotą zmian jest:
1. Zmiana warunków przyznania
pomocy w taki sposób, aby pomoc
mogli otrzymać posiadacze małych
gospodarstw, objęci ubezpieczeniem
społecznym rolników w pełnym
zakresie, tj. nie tylko z mocy ustawy,
ale również na wniosek, przez co
najmniej 2 miesiące poprzedzające
miesiąc złożenia wniosku o
przyznanie pomocy, którzy nie
prowadzili działalności gospodarczej
co najmniej 12 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku o przyznanie pomocy
(zgodnie z obowiązującymi
przepisami rozporządzenia ww. okres
odnosi się do 24 miesięcy).
2. Zmiana systemu wyboru operacji
przez dodanie kryteriów wyboru
operacji odpowiadających celowi
realizowanego wsparcia,
nieskomplikowanych do
zweryfikowania, rezygnację z
kryteriów wyboru problematycznych
do zweryfikowania, wzmocnienie
wagi kryteriów bezpośrednio
związanych z realizacją celu
instrumentu wsparcia oraz obniżenie
minimalnej liczby punktów,
warunkującej przyznanie pomocy.
3. Usunięcie z listy zobowiązań, które
beneficjent powinien spełniać do dnia
upływu 5 lat od wypłaty pierwszej raty
pomocy, zobowiązań do kontynuacji
prowadzenia niektórych działań z
tytułu których przyznano
beneficjentowi punkty na podstawie
kryteriów wyboru. Proponuje się, aby
w przypadku ww. działań
zadeklarowanych w biznesplanie
ograniczyć sankcje wyłącznie do
odmowy wypłaty drugiej raty pomocy.
4. Określenie najpóźniejszej daty
złożenia wniosku o płatność drugiej
raty premii na dzień 31 sierpnia 2023r.
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65.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków
i trybu przyznawania
pomocy finansowej w
ramach działania „Renty
strukturalne” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013

Zmiana przepisów
wykonawczych dla działania
„Renty strukturalne” objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013
wynika z potrzeby dostosowania
przepisów przedmiotowego
rozporządzenia do przepisów
ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych, które obowiązują
od dnia 1 stycznia 2015 r.

Projektowane rozporządzenie ma na
celu wprowadzenie korzystnego dla
beneficjentów działania „Renty
strukturalne” rozwiązania w postaci
umożliwienia im pełnienia funkcji
członka rady nadzorczej bez
ponoszenia konsekwencji w postaci
zawieszenia wypłaty renty
strukturalnej, co po wejściu w życie
ustawy z dnia 23 października
2014 r. o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2014 r. poz. 1831), było
niemożliwe, z uwagi na dodanie do
grona osób obowiązkowo objętych
ubezpieczeniem emerytalnym,
rentowym, chorobowym i
wypadkowym, również członków
rad nadzorczych.
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66.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej
w ramach poddziałania
„Wsparcie działań
informacyjnych
i promocyjnych
realizowanych przez grupy
producentów na rynku
wewnętrznym” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020

Zmiana przepisów
wykonawczych dla poddziałania
3.2 „Wsparcie działań
informacyjnych i promocyjnych
realizowanych przez grupy
producentów na rynku
wewnętrznym” objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020,
wynika z potrzeby
doprecyzowania warunków
dostępu do wsparcia stawianych
podmiotom ubiegającym się o
przyznanie pomocy w ramach
poddziałania 3.2, a także
ujednolicenia przepisów
rozporządzenia zmienianego do
przepisów obowiązujących w
ramach innych instrumentów
wsparcia realizowanych w
ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020.

Projektowane rozporządzenie ma
zapewnić stworzenie sprawnego i
efektywnego systemu wdrażania
poddziałania 3.2 PROW 2014–
2020, i w związku z tym wiąże się z
koniecznością przeprowadzenia
zmian w jego zakresie, które
dotyczą m.in. doprecyzowania
warunków dostępu do wsparcia
stawianych podmiotom
ubiegającym się o przyznanie
pomocy w ramach poddziałania 3.2.
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67.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zmieniającego
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

Projektowane zmiany mają
przede wszystkim na celu
dostosowanie projektowanych
przepisów do treści Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 20142020,
zmienionego uchwałą nr 108
Komitetu Monitorującego
PROW 20142020, a także
dokonanie szeregu uproszczeń
dla wnioskodawców
poddziałania.

Projektowane rozporządzenie ma
zapewnić stworzenie sprawnego i
efektywnego systemu wdrażania
poddziałania 4.2.
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68.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków
przyznawania pomocy
finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie
korzystania z usług
doradczych” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 oraz warunków
i trybu jej wypłaty

Zmiana przepisów
wykonawczych dla poddziałania
„Wsparcie korzystania z usług
doradczych” objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014
–2020 ma na celu umożliwienie
prefinansowania operacji ze
środków publicznych przez
jednostki sektora finansów
publicznych, z wyłączeniem
środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz
stanowiących niepodlegające
zwrotowi środki z pomocy
udzielanej przez państwa
członkowskie EFTA lub
stanowiących środki pochodzące
z innych źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi.

Projektowane rozporządzenie ma
zapewnić stworzenie sprawnego
i efektywnego systemu wdrażania
poddziałania „Wsparcie korzystania
z usług doradczych” w ramach
PROW 2014–2020, i w związku z
tym wiąże się z koniecznością
przeprowadzenia zmian w jego
zakresie, które dotyczą m.in.
wprowadzenia niebudzących
wątpliwości przepisów
określających zasady finansowania
operacji w ramach przedmiotowego
poddziałania.
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Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej
na operacje typu „Inwestycje
zapobiegające zniszczeniu
potencjału produkcji rolnej”
w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w
środki zapobiegawcze,
których celem jest
ograniczenie skutków
prawdopodobnych klęsk
żywiołowych, niekorzystnych
zjawisk klimatycznych i
katastrof” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020

Nowelizacja rozporządzenia
ma na celu dostosowanie
przepisów aktualnie
obowiązującego
rozporządzenia do zmian
PROW na lata 2014–2020, tj.:

W projektowanym rozporządzeniu
proponuje się zmiany wynikające z
rozszerzenia dostępu do pomocy
tak, aby pomoc obejmowała
rolników w całym kraju,
prowadzących produkcję świń na
1) poszerzenie zakresu i
poziomie co najmniej 50 świń oraz
oddziaływania wsparcia na
poszerzenia zakresu kosztów
zapobieganie
kwalifikowalnych o urządzenia do
rozprzestrzenianiu się
dezynfekcji.
afrykańskiego pomoru świń;
Ponadto proponuje się, m.in.:
1) doprecyzować, że warunek
2) uwzględnienie nowej ustawy
dostępu do pomocy dotyczący
Prawo wodne;
liczby świń musi być spełniony w
3) doprecyzowanie niektórych
okresie co najmniej od dnia
przepisów rozporządzenia.
złożenia wniosku o przyznanie
pomocy, natomiast po upływie
tego dnia chów lub hodowla świń
nie musi obejmować 50 świń;
2) wprowadzić zmiany w
załącznikach do wniosku
o przyznanie pomocy (umożliwić
dołączanie innego dokumentu niż
uchwała w sprawie budżetu i planu
finansowego spółki wodnej lub
związku spółek wodnych na rok, w
którym został złożony wniosek
o przyznanie pomocy,
określającego powierzchnię
zmeliorowanych użytków rolnych
objętych działalnością spółki
wodnej lub związku spółek
wodnych; usunąć załącznik: kopia
sprawozdania finansowego
z działalności spółki wodnej lub
związku spółek wodnych za rok
poprzedzający rok, w którym
został złożony wniosek o
przyznanie pomocy);
3) wskazać nową ustawę Prawo
wodne.
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Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania, wypłaty
oraz zwrotu pomocy
finansowej na operacje typu
„Premie na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej” w
ramach poddziałania
„Pomoc na rozpoczęcie
pozarolniczej działalności
gospodarczej na obszarach
wiejskich” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020

Dostosowanie przepisów
rozporządzenia wykonawczego
dla poddziałania 6.2 „Pomoc
na rozpoczęcie pozarolniczej
działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich” objętego
PROW na lata 2014-2020 do
treści Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 zmienionego
Uchwałą Nr 112 Komitetu
Monitorującego PROW na lata
2014-2020.

1. Umożliwienie ubiegania się o
pomoc rolnikom, małżonkom
rolników i domownikom
ubezpieczonym w KRUS w
pełnym zakresie również na
wniosek.
2. Zmiana warunku dotyczącego
podlegania ubezpieczeniu w
KRUS w pełnym zakresie, tj.
skrócenie okresu podlegania temu
ubezpieczeniu z 24 miesięcy do co
najmniej 12 miesięcy
poprzedzających dzień złożenia
wniosku o przyznanie pomocy.
3. Umożliwienie ubiegania się o
pomoc małżonkom beneficjentów
poddziałania „Płatności na rzecz
rolników kwalifikujących się do
systemu dla małych gospodarstw,
którzy przekazali gospodarstwa
innemu rolnikowi” w ramach
PROW na lata 2014 – 2020.
4. Usunięcie kryterium
ograniczającego dostęp do pomocy
dla wnioskodawców pracujących
w gospodarstwach o wielkości
ekonomicznej do 15 tys. euro.
Ponadto, w projektowanym
rozporządzeniu wprowadza się
zmiany wynikające z propozycji
ARiMR i partnerów społecznych,
które znalazły się we wspólnie
wypracowanym katalogu
niezbędnych zmian.
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Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach
poddziałania „Przygotowanie
i realizacja działań w
zakresie współpracy z
lokalną grupą działania”
objętego Programem
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020

Dostosowanie do przepisów
zmienionej 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 2017 r. poz. 562, z
późn. zm.) w zakresie
konkurencyjnego trybu wyboru
wykonawców oraz
wprowadzenie uproszczenia dla
beneficjentów związanego z
uchyleniem wymogu
dotyczącego przedkładania
sprawozdania z realizacji
operacji oraz realizacji projektu
współpracy.

Dostosowanie obecnego brzmienia
rozporządzenia do treści
znowelizowanej ustawy w zakresie
konkurencyjnego trybu wyboru
wykonawców.
Dostosowanie przepisów
rozporządzenia do zakresu operacji
wspieranych w ramach głównego
celu szczegółowego 6B,
realizowanego przez działanie
LEADER, określonego w PROW
na lata 2014-2020.
Uchylenie wymogu dotyczącego
przedkładania sprawozdania z
realizacji operacji oraz realizacji
projektu współpracy.
Dodanie możliwości dokonywania
płatności za dostawy, usługi lub
roboty budowlane do dnia
usunięcia braków w tym wniosku
dokonanego w wyniku otrzymania
z samorządu województwa
wezwania do ich usunięcia.
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Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020

Dostosowanie obecnego
brzmienia rozporządzenia do
przepisów ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców oraz ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. o
Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie
Informacji dla Przedsiębiorcy.

Zastąpienie występujących w treści
zmienianego rozporządzenia odesłań
do ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej odesłaniem do
przepisów ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
Przesunięcie obowiązku przedłożenia
dowodów na zgłoszenie do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w zakresie
ubezpieczeń społecznych z etapu
wnioskowania o płatność pierwszej
transzy (dla osób podejmujących
działalność gospodarczą) na warunek
wypłaty drugiej transzy.
Modyfikacja podejścia do weryfikacji
miejsca wykonywania działalności
gospodarczej na obszarach objętych
strategiami rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność,
polegająca na rozszerzeniu
dotychczasowego wymogu zgodności
miejsca wykonywania działalności
gospodarczej wpisanego w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEiDG) z obszarem
strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność (LSR)
na warunek, zgodnie z którym w
przypadku osób fizycznych
wykonujących działalność
gospodarczą i posiadających miejsce
wykonywania działalności
gospodarczej wpisane do CEiDG,
miejsce to musi być zgodne z
obszarem LSR. W przypadku braku
takiego wpisu w zakresie (stałego)
miejsca wykonywania działalności
gospodarczej – warunkiem przyznania
pomocy będzie zamieszkanie osoby
fizycznej wykonującej działalność
gospodarczą na obszarze LSR.
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Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków
i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej
w ramach poddziałania
„Wsparcie dla działań
w zakresie kształcenia
zawodowego i nabywania
umiejętności” oraz
poddziałania „Wsparcie dla
projektów demonstracyjnych
i działań informacyjnych”
w ramach działania „Transfer
wiedzy i działalność
informacyjna” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020

Zmiana przepisów
wykonawczych dla działania
„Transfer wiedzy i działalność
informacyjna” w ramach PROW
na lata 2014–2020, ma na celu:
1) umożliwienie
prefinansowania operacji przez
jednostki sektora finansów
publicznych z własnych
środków, tj. środków
publicznych, z wyłączeniem
środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz
stanowiących niepodlegające
zwrotowi środki z pomocy
udzielanej przez państwa
członkowskie EFTA lub
stanowiących środki pochodzące
z innych źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi;
2) wprowadzenie uproszczeń dla
beneficjentów wynikających z
rozszerzenia możliwych form
ponoszenia kosztów
kwalifikowalnych;
3) usprawnienie oceny wniosku
o płatność przez wprowadzenie
zobowiązania beneficjentów do
składania formularza wniosku o
płatność wypełnionego danymi,
które są zawarte w składanym
wniosku (wersja papierowa),
zapisanego na informatycznym
nośniku danych w formacie
umożliwiającym edycję tekstu.

Projektowane rozporządzenie ma
zapewnić stworzenie sprawnego
i efektywnego systemu wdrażania
działania „Transfer wiedzy
i działalność informacyjna” w
ramach PROW na lata 2014–2020
oraz wprowadzić uproszczenia dla
beneficjentów w związku z
realizacją przez nich operacji, jak
również uczestników szkoleń oraz
kadry dydaktycznej, i w związku z
tym wiąże się z koniecznością
przeprowadzenia zmian w jego
zakresie, które dotyczą m.in. zasad
kwalifikowania i rozliczania
kosztów operacji oraz oceny
wniosku o płatność i
sprawozdawczości.

63

Agnieszka
Czerwiec
Leszczyńska
2018 r.
Naczelnik
Wydziału Transferu
Wiedzy i Innowacji
w Rolnictwie oraz
Konsolidacji
Producentów Rolnych

74.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków
przyznawania pomocy
finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie dla
szkolenia doradców”
objętego Programem
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020
oraz warunków i trybu jej
wypłaty

Zmiana przepisów
wykonawczych dla poddziałania
„Wsparcie dla szkolenia
doradców” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020, ma na celu
umożliwienie prefinansowania
operacji ze środków
publicznych przez jednostki
sektora finansów publicznych,
z wyłączeniem środków
pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz stanowiących
niepodlegające zwrotowi środki
z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie EFTA
lub stanowiących środki
pochodzące z innych źródeł
zagranicznych, niepodlegające
zwrotowi.

Projektowane rozporządzenie ma
zapewnić stworzenie sprawnego
i efektywnego systemu wdrażania
poddziałania „Wsparcie dla
szkolenia doradców” w ramach
PROW 2014–2020, i w związku
z tym wiąże się z koniecznością
przeprowadzenia zmian w jego
zakresie, które dotyczą m.in.
wprowadzenie niebudzących
wątpliwości przepisów
określających zasady finansowania
operacji w ramach przedmiotowego
poddziałania.
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Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania, wypłaty
oraz zwrotu pomocy
finansowej w ramach
działania „Tworzenie grup
producentów i organizacji
producentów” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020

Projektowana zmiana
rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
2 sierpnia 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania, wypłaty
oraz zwrotu pomocy finansowej
w ramach działania „Tworzenie
grup producentów i organizacji
producentów” objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020
(Dz. U. poz. 1284) wynika z
potrzeby doprecyzowania
warunków udzielania wsparcia i
częściowego zmniejszenia
obciążenia administracyjnoksięgowego przy obsłudze
wniosków o przyznanie pomocy
i wniosków o płatność.

Projektowane rozporządzenie ma na
celu wprowadzenie
uszczegółowienia warunków
dostępu do wsparcia oraz rozwiązań
usprawniających przebieg procesu
wdrażania działania „Tworzenie
grup producentów i organizacji
producentów” w ramach PROW
2014–2020.
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Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wysokości limitów środków
dostępnych w poszczególnych
województwach lub latach w
ramach określonych działań
lub poddziałań Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020

Zmiana przepisów
rozporządzenia wynika m.in. z
potrzeby jak najpełniejszego
wykorzystania limitów
środków w ramach PROW na
lata 2014-2020.

W działaniu „Podstawowe usługi i
odnowa wsi na obszarach
wiejskich”, zaproponowano
przesunięcia w ramach limitów na
poszczególne operacje bez zmiany
wysokości limitów razem na dane
województwo.
W poddziałaniu „Wsparcie na
przystępowanie do systemów
jakości” uaktualniono wysokość
dostępnych limitów.
W poddziałaniu „Pomoc na
rozpoczęcie pozarolniczej
działalności gospodarczej” na
obszarach wiejskich na operacje
inne niż ASF, w związku z
niepełnym wykorzystaniem
limitów środków udostępnionych
do naboru w 2017 r., proponuje się
limity w wysokości
odpowiadającej zapotrzebowaniu
na środki, po przeprowadzonym
naborze, i jednoczesne
udostępnienie uwolnionych
nadwyżek w limitach na kolejne
lata (tj. na lata 2018–2020).
W zakresie § 2b ust. 1 i 2
zaproponowano, biorąc pod uwagę
dotychczas przyznaną pomoc, aby
wnioski zawierające
zapotrzebowanie przekraczające
więcej niż o 50%, odnosić do
dostępnych środków z limitu, a
nie do limitu określonego na cały
okres programowania, bez
uwzględnienia poprzednich
naborów.
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Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania, wypłaty
oraz zwrotu pomocy
finansowej na operacje typu
„Premie dla młodych
rolników” w ramach
poddziałania „Pomoc w
rozpoczęciu działalności
gospodarczej na rzecz
młodych rolników” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020

Celem nowelizacji
rozporządzenia jest, przede
wszystkim, uwzględnienie
zmian przepisów prawa UE,
wynikających z tzw. pakietu
„Omnibus”, procedowanych
obecnie zmian PROW na lata
2014-2020 (dokument
przekazany do KE w dniu
29.12.2017 r.), jak również
wprowadzenie zmian,
będących wynikiem analizy
propozycji zmian przepisów w
sprawie szczegółowych
warunków i trybu
przyznawania, wypłaty oraz
zwrotu pomocy finansowej w
ramach omawianego
instrumentu PROW na lata
2014-2020, przekazywanych
przez partnerów społecznych, a
także wynikających z
doświadczeń we wdrażaniu
tego instrumentu wsparcia,
zgłaszanych przez Agencję
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.

Istotą nowelizacji jest:
1) zastąpienie pojęcia
„urządzanie gospodarstwa”
pojęciem „rozpoczęcie
prowadzenia działalności
rolniczej w gospodarstwie”;
2) wydłużenie z 18 do 24
miesięcy maksymalnego
dopuszczalnego okresu
prowadzenia działalności
rolniczej przed dniem
złożenia wniosku o
przyznanie pomocy;
3) uelastycznienie podejścia do
sposobu definiowania daty
rozpoczęcia prowadzenia
działalności rolniczej w
gospodarstwie;
4) modyfikacja systemu wyboru
operacji i obniżenie
minimalnej liczby punktów z
12 do 8 punktów;
5) wydłużenie z 20 do 150 dni
okresu na dokonanie zmian
we wniosku pozytywnie
wpływających na kolejność
przysługiwania pomocy oraz
liczbę punktów;
6) złagodzenie systemu sankcji;
7) określenie najpóźniejszego
terminu na złożenie wniosku
o płatność drugiej raty
premii;
8) podwyższenie z 10 do 30
punktów procentowych
dopuszczalnego progu zmian
w zakresie skali produkcji,
które nie będzie wymagało
zgody ARiMR na zmianę
biznesplanu;
9) dostosowanie wymogów w
zakresie kwalifikacji
zawodowych do zmian w
systemie oświaty.
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Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków
i trybu przyznawania,
wypłaty oraz zwrotu pomocy
finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie na
przystępowanie do systemów
jakości” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020

Zmiana przepisów
wykonawczych dla poddziałania
3.1 „Wsparcie na
przystępowanie do systemów
jakości” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020, wynika m.in.
z potrzeby dostosowania
przepisów rozporządzenia do
rozporządzenia „Omnibus”,
które weszło w życie z dniem 1
stycznia 2018 r, na podstawie
którego zmianie uległy zasady
przyznawania wsparcia w
ramach poddziałania 3.1.

Projektowane rozporządzenie ma
zapewnić stworzenie sprawnego
i efektywnego systemu wdrażania
poddziałania 3.1 objętego PROW na
lata 2014–2020, i w związku z tym
wiąże się z koniecznością
przeprowadzenia zmian w jego
zakresie, które wynikają m.in.
z wejścia w życie przepisów
rozporządzenia „Omnibus”.
W związku z powyższym konieczne
jest dostosowanie aktualnie
obowiązującego rozporządzenia do
ww. przepisów, w celu
umożliwienia ubiegania się o
wsparcie w ramach poddziałania 3.1
nie tylko przez rolników dopiero
przystępujących do wybranego
systemu jakości, ale również przez
tych rolników, którzy przystąpili do
systemu jakości nie wcześniej niż
w trakcie drugiego roku
poprzedzającego rok złożenia
wniosku o przyznanie pomocy.
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Agnieszka
Lipiec
Leszczyńska
2018 r.
Naczelnik
Wydziału Transferu
Wiedzy i Innowacji w
Rolnictwie oraz
Konsolidacji
Producentów Rolnych

79.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie szczegółowych
warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty
pomocy finansowej w
ramach działania
„Współpraca” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020

Zmiana przepisów
wykonawczych dla działania
„Współpraca” objętego PROW
na lata 2014–2020 obejmuje
zmiany wynikające ze zmian w
treści opisu działania
„Współpraca” zawartych w
PROW na lata 2014–2020, a
także z doświadczeń
uzyskanych podczas
pierwszego pilotażowego
naboru wniosków o przyznanie
pomocy, który odbył się w
terminie od dnia 30 czerwca do
dnia 31 lipca 2017 r.
W projektowanych zmianach
uwzględniono także uwagi
zgłaszane do treści przepisów
obowiązujących, zgłaszane ze
strony partnerów publicznych
i instytucji uczestniczących
w realizacji działania
„Współpraca”.

Istotą rozwiązań jest:
1) rozszerzenie zakresu wsparcia;
2) ograniczenie maksymalnego
limitu wsparcia do 5,5 mln zł;
3) wprowadzenie finansowania
kosztów bieżących w postaci
ryczałtu;
4) wprowadzenie możliwości
jednokrotnego uzupełniania
złożonego wniosku
o przyznanie pomocy;
5) składanie wniosku także w
formie elektronicznej bezpośrednio
w Centrali ARiMR;
6) rozszerzenie katalogu przyczyn
pozostawienia wniosków
o przyznanie pomocy bez
rozpatrzenia;
7) zmiana niektórych kryteriów
wyboru operacji.
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Agnieszka
Lipiec
Leszczyńska
2018 r.
Naczelnik
Wydziału Transferu
Wiedzy i Innowacji w
Rolnictwie oraz
Konsolidacji
Producentów Rolnych

80.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej
na operacje typu „Inwestycje
odtwarzające potencjał
produkcji rolnej” w ramach
poddziałania „Wsparcie
inwestycji w odtwarzanie
gruntów rolnych i
przywracanie potencjału
produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku klęsk
żywiołowych, niekorzystnych
zjawisk klimatycznych i
katastrof” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020

Zmiana rozporządzenia ma na
celu uwzględnienie w
przepisach zmian w ww.
poddziałaniu
zaproponowanych w PROW na
lata 2014–2020, jak również
wprowadzenie zmian,
wynikających z doświadczeń
we wdrażaniu tego instrumentu
wsparcia, w tym zgłaszanych
przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

W projektowanym rozporządzeniu
proponuje się zmiany polegające
na:
1) odstąpieniu od stosowania
kryteriów wyboru operacji, tak aby
wszyscy poszkodowani rolnicy,
którzy spełniają warunki dostępu,
mogli uzyskać pomoc w ramach
dostępnych środków;
2) umożliwieniu ogłaszania
naborów wniosków trwających
dłużej niż 30 dni;
3) doprecyzowaniu przepisów
rozporządzenia dotyczących:
a) braku możliwości przyznania
pomocy na odtworzenie
uszkodzonego lub zniszczonego
budynku, który podlega
obowiązkowemu ubezpieczeniu
budynków wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego, o którym
mowa w ustawie z dnia 22 maja
2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z późn.
zm.),
b) kwalifikowalności kosztów
zakupu tuneli foliowych,
c) aktualizacji odesłań do innych
aktów prawnych.
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Dariusz Nieć
Dyrektor
Departamentu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Sierpień
2018 r.

81.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej
na operacje typu
„Gospodarka wodnościekowa” w ramach
poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich
rodzajów małej
infrastruktury, w tym
inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie
energii” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020

Zmiana rozporządzenia jest
efektem pojawiających się
licznych informacji o
problemach beneficjentów
związanych z realizacją operacji
w pierwotnie wyznaczonym
terminie, co w konsekwencji
może prowadzić do rozwiązania
wielu umów o przyznaniu
pomocy. Problemy
beneficjentów wynikają przede
wszystkim z braku możliwości
wyłonienia wykonawcy w trybie
zamówień publicznych oraz z
opóźnień wykonawców prac
budowlanych.

Przedmiotem zmiany
rozporządzenia jest wydłużenie do
24 miesięcy dla operacji
jednoetapowych (obecnie 12
miesięcy) oraz do 36 miesięcy dla
operacji dwuetapowych (obecnie
24 miesiące) terminu wykonania
zakresu rzeczowego zgodnie z
zestawieniem rzeczowofinansowym operacji typu
„Gospodarka wodno-ściekowa”,
w tym poniesienia przez
beneficjentów kosztów
kwalifikowalnych operacji oraz
złożenia wniosku o płatność
końcową.
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Dariusz Nieć
Dyrektor
Departamentu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Sierpień
2018 r.

82.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania, wypłaty
oraz zwrotu pomocy
finansowej w ramach
poddziałania „Płatności na
rzecz rolników
kwalifikujących się do
systemu dla małych
gospodarstw, którzy trwale
przekazali swoje
gospodarstwo innemu
rolnikowi” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020

Projektowane rozporządzenie
jest wykonaniem upoważnienia
zawartego w 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 2018 r.
poz. 627).

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie przepisów
do treści Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020 zmienionego uchwałą nr 114
Komitetu Monitorującego PROW
2014-2020, a także dokonanie
ujednolicenia przepisów
wykonawczych dla poddziałania.

Dariusz Nieć
Dyrektor
Departamentu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Sierpień
2018 r.

Departament PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH
1

2

83. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach
działania „Zalesianie
gruntów rolnych oraz
zalesianie gruntów innych
niż rolne” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata

3
Zmiana wprowadzana do
aktualnie obowiązującego
rozporządzenia wynika z
wejścia w życie w dniu 30
kwietnia br. ustawy z dnia 13
kwietnia 2016 r. o zmianie
ustawy o lasach (Dz. U. poz.
586), którą wprowadzono
regulacje umożliwiające Lasom
Państwowym dokonanie prawa
pierwokupu gruntów leśnych.

4
W konsekwencji zmian w
ustawie o lasach,
w projektowanym
rozporządzeniu proponuje się
rozszerzenie katalogu
okoliczności, których
wystąpienie nie powoduje
obowiązku zwrotu otrzymanej
pomocy na zalesianie,
o przypadek wykonania prawa
pierwokupu przez Lasy
Państwowe.
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5
Elżbieta Budka
Naczelnik
Wydziału Płatności
ONW, Środowiska
i Leśnictwa

6
Październik
2016 r.

7
Zrezygnowano z
prac nad
projektem
w związku
z brakiem
konieczności
regulowania kwestii
wykonania
przez Lasy
Państwowe
prawa

2007-2013

pierwokupu w
stosunku
do
gruntów
zalesionych
również w
ramach
PROW
2007-2013

84. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wyznaczenia trwałych
użytków zielonych
wartościowych pod
względem środowiskowym

Projektowane rozporządzenie
stanowi wykonanie
upoważnienia zawartego w
przepisach o płatnościach w
ramach systemów wsparcia
bezpośredniego.

Projekt rozporządzenia ma na
celu aktualizację wyznaczonych
trwałych użytków zielonych
wartościowych pod względem
środowiskowym.

Kamila
Błachowicz-Białek
Naczelnik
Wydziału
Wymogów
Wzajemnej
Zgodności
i Zazielenienia
WPR

Styczeń
2018 r.

85. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach
działania „Rolnictwo
ekologiczne” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020

1) Zgodnie z przepisami UE, w
przypadku stwierdzenia
uchybienia w przestrzeganiu
wymogu określonego dla
pakietu/wariantu w ramach
realizowanego zobowiązania
ekologicznego stosowane jest:
(i) zmniejszenie w odniesieniu
do płatności przysługującej w
roku stwierdzenia tego
uchybienia oraz (ii) analogiczny
zwrot płatności ekologicznej za
lata poprzednie. Wysokość tego
zwrotu jest niezależna od
wpływu danego uchybienia na
osiągnięcie efektu
środowiskowego.
2) Rolnicy ubiegający się o
przyznanie płatności
ekologicznej w ramach

Ad. 1)
Proponuje się wprowadzenie
zróżnicowanego poziomu tzw.
sankcji wstecznych
uwzględniających wpływ danego
uchybienia w danym roku na
zamierzony lub osiągnięty
dotychczas efekt środowiskowy.
Oczekiwanym efektem
proponowanego rozwiązania
będzie zmniejszenie
negatywnych konsekwencji z
tytułu sankcji wstecznych w
przypadku uchybień w
wymogach, które nie mają
wpływu na efekt środowiskowy.
Ad. 2)
Rozszerzenie listy zwierząt przy
uwzględnieniu których może być
spełniony jeden z warunków

Agnieszka
Kucharska
Naczelnik
Wydziału Płatności
Ekologicznych

Marzec
2018 r.
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86.

87.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania
płatności bezpośrednich
i płatności niezwiązanej do
tytoniu
Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych wymagań,
jakie powinny spełniać
wnioski w sprawach
dotyczących płatności
w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego

pakietów 5. i 11. uprawy
paszowe na gruntach ornych
oraz 6. i 12. (TUZ) nie mają
możliwości spełnienia
warunków przyznania tej
płatności (tj. warunku
posiadania zwierząt określonych
gatunków), jeżeli posiadają
zwierzęta zaliczane do kategorii
„bydło” (np. bawoły domowe),
a które nie mogą być uznane za
„bydło domowe”.
3) W przypadku jednego z
wymogów baseline (tj.
niestosowanie w danym roku
dawki odchodów zwierzęcych
wykorzystywanych rolniczo
zawierającej więcej niż 170 kg
azotu w czystym składniku na 1
ha użytków rolnych) zmieniła
się podstawa prawna.
Konieczność dostosowania
przepisów rozporządzenia w
związku ze zmianami w ustawie
z dnia 5 lutego 2015 r. o
płatnościach w ramach systemu
wsparcia bezpośredniego.

Konieczność dostosowania
przepisów rozporządzenia w
związku ze zmianami w ustawie
z dnia 5 lutego 2015 r. o
płatnościach w ramach systemu
wsparcia bezpośredniego.

przyznania płatności
ekologicznej o bawoły domowe
(Bubalus bubalis).
Ad. 3)
Rozszerzenie listy zwierząt przy
uwzględnieniu których może być
spełniony jeden z warunków
przyznania płatności
ekologicznej o bawoły domowe
(Bubalus bubalis).

Rozwiązania ujęte w projekcie
mają charakter dostosowawczy
i polegają na uchyleniu
przepisów w zakresie rolnika
aktywnego zawodowo.

Tomasz Figurski
Naczelnik
Wydziału
Realizacji
Płatności
Bezpośrednich

Marzec
2018 r.

Rozwiązania ujęte w projekcie
mają charakter dostosowawczy i
polegają na:
1) uchyleniu przepisów o
oświadczeniach i
dokumentach składanych w
związku z procedurą
weryfikacji „aktywności
zawodowej” rolnika (jest to
konsekwencja odejścia od
stosowania tej procedury);

Tomasz Figurski
Naczelnik
Wydziału
Realizacji
Płatności
Bezpośrednich

Marzec
2018 r.
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88. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie szczegółowych
warunków i trybu
przyznawania pomocy w
ramach działania „Płatności
dla obszarów z
ograniczeniami naturalnymi
lub innymi szczególnymi
ograniczeniami” (ONW)
objętego Programem
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020

Projektowana nowelizacja ma
na celu doprecyzowanie
przepisów w zakresie zasad
przyznawania pomocy w
ramach działania „Płatności dla
obszarów z ograniczeniami
naturalnymi lub innymi
szczególnymi ograniczeniami”
w ramach PROW na lata 2014–
2020. Ponadto nowelizacja
wprowadza ujednolicenie trybu
prowadzenia postepowań
administracyjnych i uchyla
przepis wskazujący na termin
wypłaty płatności ONW.

2) dostosowaniu przepisów w
związku ze zniesieniem
obowiązku deklarowania we
wniosku działek rolnych
niezgłaszanych do płatności.
W nowelizacji rozporządzenia
zaproponowano uchylenie
przepisów dotyczących terminu
wypłaty płatności ONW.
Powyższa zmiana ma na celu
ujednolicenie przepisów z
rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 26 października 2017 r.
zmieniającym rozporządzenie
w sprawie szczegółowych
warunków i trybu
przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania
„Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne”
objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 (Dz. U. poz. 2139)
oraz rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 15 września 2017 r.
zmieniającym rozporządzenie
w sprawie szczegółowych
warunków i trybu
przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania
„Rolnictwo ekologiczne”
objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 (Dz. U. poz. 1775).
Ponadto w projekcie
rozporządzenia zaproponowano
wprowadzenie zasady
składania wniosków w formie
elektronicznej oraz zniesienie
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Elżbieta Budka,
Marzec
Naczelnik
2018 r.
Wydziału Płatności
ONW, Środowiska
i Leśnictwa

89. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach
działania „Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne”
objętego Programem
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

1) Zgodnie z przepisami UE, w
przypadku stwierdzenia
uchybienia w przestrzeganiu
wymogu określonego dla
pakietu/wariantu w ramach
realizowanego zobowiązania
rolno-środowiskowoklimatycznego stosowane jest:
(i) zmniejszenie w odniesieniu
do płatności przysługującej w
roku stwierdzenia tego
uchybienia oraz (ii) analogiczny
zwrot płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej za
lata poprzednie. Wysokość tego
zwrotu jest niezależna od
wpływu danego uchybienia na
osiągnięcie efektu
środowiskowego.
2) Ryzyko realizacji wymogów
zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych
ramach Pakietu 4., w sposób
sprzeczny z określonymi w
PZO/PO dla danego obszaru
Natura 2000 działaniami
ochronnymi fakultatywnymi.
3) Brak dostosowania listy
upraw objętych wsparciem w
ramach Pakietu 1. Rolnictwo
zrównoważone do listy upraw
obowiązującej w ramach
dywersyfikacji upraw w ramach
zazielenienia.

konieczności deklarowania we
wniosku działek rolnych
niezgłaszanych do płatności dla
małych gospodarstw.
Ad. 1)
Proponuje się wprowadzenie
zróżnicowanego poziomu tzw.
sankcji wstecznych
uwzględniających wpływ danego
uchybienia w danym roku na
zamierzony lub osiągnięty
dotychczas efekt środowiskowy.
Oczekiwanym efektem
proponowanego rozwiązania
będzie zmniejszenie
negatywnych konsekwencji z
tytułu sankcji wstecznych w
przypadku uchybień w
wymogach, które nie mają lub
mają pośredni wpływ na efekt
środowiskowy.
Ad. 2)
Proponuje się rozszerzenie
zakresu oświadczenia eksperta
przyrodniczego (a w przypadku
wariantu 4.7. doradcy
rolnośrodowiskowego), które
rolnik realizujący zobowiązanie
w ramach Pakietu 4. jest
zobowiązany dostarczyć do
ARiMR, o potwierdzenie braku
sprzeczności wymogów
realizowanego wariantu z
działaniami fakultatywnymi
określonymi w PZO/PO dla
danego obszaru Natura 2000.
Ad. 3)
Proponuje się dostosowanie listy
upraw objętych wsparciem w
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Anna Jobda
Naczelnik
Wydziału Działań
Rolnośrodowiskowych

Marzec
2018 r.

ramach Pakietu 1. do listy upraw
obowiązującej w ramach
dywersyfikacji upraw (elementu
zazielenienia), poprzez
wydzielenie jako osobnych
upraw pszenicy orkisz jarej i
pszenicy orkisz ozimej
(możliwość wprowadzona
rozporządzeniem OMNIBUS).
90. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
norm w zakresie dobrej
kultury rolnej zgodnej z
ochroną środowiska

Projektowane rozporządzenie
stanowi wykonanie
upoważnienia zawartego w
przepisach o płatnościach w
ramach systemów wsparcia
bezpośredniego.

Projekt rozporządzenia ma na
celu dostosowanie przepisów
dotyczących norm w zakresie
dobrej kultury rolnej zgodnej z
ochroną środowiska (norm DKR)
do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne oraz aktualizację
obszarów zagrożonych erozją
wodną.

Kamila
Błachowicz-Białek
Naczelnik
Wydziału
Wymogów
Wzajemnej
Zgodności
i Zazielenienia
WPR

Marzec
2018 r.

91. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy
w ramach działania
„Inwestycje w rozwój
obszarów leśnych i poprawę
żywotności lasów” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020

Projekt nowelizacji
rozporządzenia zalesieniowego
jest wynikiem bieżących
doświadczeń związanych z
wdrażaniem działania
„Inwestycje w rozwój obszarów
leśnych i poprawę żywotności
lasów” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 i ma na celu
zmianę przepisów określających
wysokość zwrotu płatności w
przypadku ponad 5-letnich
upraw leśnych oraz w sytuacji
przeniesienia gruntów objętych
zobowiązaniem zalesieniowym.

W nowelizacji rozporządzenia
zaproponowano zmianę
przepisów w zakresie zwrotów
wsparcia na zalesienie, czyli
jednorazowej płatności
związanej z kosztami
założenia. Zaproponowano,
aby wsparcie na zalesienie nie
podlegało zwrotowi, jeżeli po
upływie 5 lat od przyznania
pomocy nastąpiła likwidacja
uprawy leśnej lub przeniesienie
własności zalesionych gruntów
na rzecz rolnika, który nie
spełnił warunków
kwalifikowalności. Przepisy te
dotyczą tylko płatności
inwestycyjnych, w związku z
tym nie mają zastosowania do
premii pielęgnacyjnej i
zalesieniowej. Niemniej jednak

Elżbieta Budka
Naczelnik
Wydziału Płatności
ONW, Środowiska
i Leśnictwa

Maj
2018 r.
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92. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach
działania „Zalesianie
gruntów rolnych oraz
zalesianie gruntów innych
niż rolne” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013

Projektowana nowelizacja ma
na celu doprecyzowanie
przepisów w zakresie zasad
przyznawania pomocy w
ramach działania „Zalesianie
gruntów rolnych oraz zalesianie
gruntów innych niż rolne” w
ramach PROW na lata 2007–
2013. Ponadto nowelizacja
wprowadza ujednolicenie trybu
prowadzenia postepowań
administracyjnych i uchyla
przepis wskazujący na termin
wypłaty płatności.

w zakresie tych płatności
zaproponowano również pewne
złagodzenie przepisów,
zgodnie z którymi nie będzie
wymagany zwrot premii
pielęgnacyjnej i zalesieniowej,
w przypadku przeniesienia
zalesionych gruntów rolnikowi,
który nie podejmie się
kontynuacji zobowiązania.
W nowelizacji rozporządzenia
zaproponowano uchylenie
przepisów dotyczących terminu
wypłaty premii pielęgnacyjnej i
premii zalesieniowej.
Powyższa zmiana ma na celu
ujednolicenie przepisów z
rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 26 października 2017 r.
zmieniającym rozporządzenie
w sprawie szczegółowych
warunków i trybu
przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania
„Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne”
objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 (Dz. U. poz. 2139)
oraz rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 15 września 2017 r.
zmieniającym rozporządzenie
w sprawie szczegółowych
warunków i trybu
przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania
„Rolnictwo ekologiczne”
objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
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Elżbieta Budka,
Maj
Naczelnik
2018 r.
Wydziału Płatności
ONW, Środowiska
i Leśnictwa

2014-2020 (Dz. U. poz. 1775).
93. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania
płatności bezpośrednich i
płatności niezwiązanej do
tytoniu

Projektowane rozporządzenie
stanowi wykonanie
upoważnienia zawartego w
ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o
płatnościach w ramach
systemów wsparcia
bezpośredniego.

Projekt rozporządzenia ma na
celu skorzystanie z możliwości
jaką daje Polsce decyzja
wykonawcza Komisji z dnia 12
kwietnia 2018 r. upoważniająca
do stosowania odstępstw od
rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
1307/2013 w odniesieniu do
spełniania określonych
warunków dotyczących płatności
z tytułu zazieleniania w roku
składania wniosków 2018 r. w
Danii, Estonii, na Łotwie, Litwie,
w Polsce i Finlandii dotycząca
derogacji w zakresie
dywersyfikacji upraw.
Z derogacji będą mogli
skorzystać rolnicy, których straty
w oziminach wynoszą co
najmniej 30% w gospodarstwie.
Derogacja będzie dotyczyła
małych i średnich gospodarstw,
tzn. gospodarstwa posiadające od
10 do 30 ha gruntów ornych będą
zwolnione z obowiązku
prowadzenia 2 upraw. Natomiast
gospodarstwa posiadające
powyżej 30 do 150 ha gruntów
ornych będą zobowiązane do
posiadania 2 zamiast 3 upraw.
Ponadto państwo członkowskie
zobowiązane jest do wyznaczenia
obszarów dotkniętych ulewnymi
deszczami oraz powodzią w
okresie sierpień - październik
2017 r.
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Kamila
Maj
Błachowicz-Białek 2018 r.
Naczelnik
Wydziału
Wymogów
Wzajemnej
Zgodności
i Zazielenienia
WPR

Proponuje się, aby w 2018 r.
wnioski o przyznanie płatności
bezpośrednich lub płatności
niezwiązanej do tytoniu były
składane w terminie do dnia 15
czerwca.

Anna Domaracka Maj
Główny specjalista 2018 r.
kierujący
Zespołem
Zintegrowanego
Systemu
Zarządzania i
Kontroli

95. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
okresu obliczania udziału
różnych upraw w celu
dywersyfikacji upraw

Opracowanie projektu
rozporządzenia związane jest z
przygotowanym przez Komisję
Europejską projektem
rozporządzenia
wprowadzającego odstępstwo
od rozporządzenia
wykonawczego (UE) nr
809/2014 w odniesieniu do
ostatecznego terminu składania
pojedynczego wniosku,
wniosków o przyznanie pomocy
lub wniosków o płatność,
ostatecznego terminu zgłaszania
zmian w pojedynczym wniosku
lub wniosku o płatność oraz
ostatecznego terminu składania
wniosków o przydział
uprawnień do płatności lub
zwiększenie wartości uprawnień
do płatności w ramach systemu
płatności podstawowej
w 2018 r.
Projektowane rozporządzenie
stanowi wykonanie
upoważnienia zawartego w
ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o
płatnościach w ramach
systemów wsparcia
bezpośredniego.

Projekt rozporządzenia ma na
celu przesunięcie terminu
dywersyfikacji upraw na 2018 r.
z okresu 15 maja - 15 lipca na
okres 1 czerwca - 31 lipca.
Dywersyfikacja upraw jest jedną
z praktyk zazielenienia –
elementu płatności
bezpośrednich.

Kamila
Maj
Błachowicz-Białek 2018 r.
Naczelnik
Wydziału
Wymogów
Wzajemnej
Zgodności
i Zazielenienia
WPR

96. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach
działania „Program

1) Zgodnie z przepisami UE, w
przypadku stwierdzenia
uchybienia w przestrzeganiu
wymogu określonego dla
pakietu/wariantu w ramach
realizowanego zobowiązania
rolnośrodowiskowego
stosowane jest: (i) zmniejszenie

Ad. 1)
Proponuje się wprowadzenie
zróżnicowanego poziomu tzw.
sankcji wstecznych
uwzględniających wpływ danego
uchybienia w danym roku na
zamierzony lub osiągnięty
dotychczas efekt środowiskowy.

Anna Jobda
Naczelnik
Wydziału Działań
Rolnośrodowiskowych

94. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
przedłużenia terminu
składania wniosków o
przyznanie płatności
bezpośrednich lub płatności
niezwiązanej do tytoniu w
2018 r.
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Czerwiec
2018 r.

rolnośrodowiskowy”
objętego Programem
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013

w odniesieniu do płatności
przysługującej w roku
stwierdzenia tego uchybienia
oraz (ii) analogiczny zwrot
płatności rolnośrodowiskowej
za lata poprzednie. Wysokość
tego zwrotu jest niezależna od
wpływu danego uchybienia na
osiągnięcie efektu
środowiskowego.

Oczekiwanym efektem
proponowanego rozwiązania
będzie zmniejszenie
negatywnych konsekwencji z
tytułu sankcji wstecznych w
przypadku uchybień w
wymogach, które nie mają lub
mają pośredni wpływ na efekt
środowiskowy.
Ad. 2)
Proponuje się zmianę przepisów
2) Brak jednolitego podejścia do rozporządzenia polegającą na
trybu prowadzenia spraw
uchyleniu przepisu określającego
dotyczących wypłaty płatności
końcowy termin wypłaty
w ramach działań obszarowych płatności rolnośrodowiskowej tj.
w ramach PROW na lata 2007- 30 czerwca roku następującego
2013 i PROW na lata 2014po roku, w którym został złożony
2020.
wniosek o przyznanie tej
płatności.
3) Uwzględnienie takich
Wprowadzenie powyższej
samych uchybień w zakresie
propozycji zapewni stosowanie
wymagań podstawowych w
jednolitego trybu prowadzenia
zakresie minimalnych
spraw dotyczących wypłaty
wymogów dotyczących
płatności w ramach Programu
stosowania nawozów oraz
rolnośrodowiskowego i innych
jednocześnie w zakresie
działań obszarowych w ramach
wymogów wzajemnej
PROW na lata 2007-2013 i
zgodności dotyczących
PROW na lata 2014-2020.
stosowania nawozów.
Ad. 3)
Proponuje się usunięcie z tabeli I
załącznika nr 2 do aktualnie
obowiązującego rozporządzenia
wymagań podstawowych
dotyczących stosowania
nawozów, które zostaną objęte
Programem działań,
ustanowionym na podstawie
przepisów ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. – Prawo wodne. Objecie
tych wymagań ww. Programem
działań będzie oznaczało, że
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97. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
norm w zakresie dobrej
kultury rolnej zgodnej z
ochroną środowiska

zostaną one włączone do
wymogów wzajemnej zgodności
(do przestrzegania, których są
zobowiązani beneficjenci
programu
rolnośrodowiskowego).
Projektowane rozporządzenie
Projekt rozporządzenia ma na
stanowi wykonanie
celu dostosowanie przepisów
upoważnienia zawartego w
dotyczących norm w zakresie
ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o dobrej kultury rolnej zgodnej z
płatnościach w ramach
ochroną środowiska (norm DKR)
systemów wsparcia
do programu działań mających
bezpośredniego.
na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wód azotanami
pochodzącymi ze źródeł
rolniczych oraz zapobieganie
dalszemu zanieczyszczeniu.

Kamila
Lipiec
Błachowicz-Białek 2018 r.
Naczelnik
Wydziału
Wymogów
Wzajemnej
Zgodności
i Zazielenienia
WPR

Departament GOSPODARKI ZIEMIĄ
1

2

3

4
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5

6

7

98.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
powierzchni preferowanej
użytków rolnych będących
przedmiotem własności
w gospodarstwie rolnym
obowiązującej w
województwie

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015
r. o kształtowaniu ustroju
rolnego, dokonuje zmiany
ustawy z dnia 19 października
1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa, poprzez
upoważnienie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi do
określenia powierzchni
preferowanej użytków rolnych
będących przedmiotem
własności w gospodarstwie
rolnym obowiązującej w
województwie.

Powierzchnia preferowana będzie
brana pod uwagę przez Agencję
Nieruchomości Rolnych oraz
Komisję do spraw kształtowania
ustroju rolnego przy
rozdysponowywaniu nieruchomości
Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa. W projekcie
rozporządzenia zaproponowano
preferowaną powierzchnię
gospodarstwa rolnego dla każdego
województwa.
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Zbigniew Abramowicz Styczeń
Dyrektor
2016 r.
Departamentu
Gospodarki Ziemią

Zrezygnowano z
prac nad
projektem.
W
związku z
uchyleniem
ustawy z
dnia 5
sierpnia
2015 r. o
kształtowaniu
ustroju
rolnego
(Dz. U.
poz.
1433),
której
przepisy
stanowiły
podstawę
prawną do
wydania
projektowanego
rozporządzenia
odstąpiono
od prac
nad
projektem.

99.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
podstawowej normy
obszarowej użytków rolnych
w gospodarstwie rolnym
obowiązującej w
województwie

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015
r. o kształtowaniu ustroju
rolnego, upoważnia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi do
określenia podstawowej
normy obszarowej użytków
rolnych w gospodarstwie
rolnym obowiązującej w
województwie.

W projekcie rozporządzenia
zaproponowano podstawową
normę obszarową użytków rolnych
w gospodarstwie rolnym dla
każdego województwa. Norma ta
będzie brana pod uwagę przy
wydawaniu decyzji orzekających o
dopuszczalności podziału
gospodarstw rolnych.
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Zbigniew Abramowicz Styczeń
Dyrektor
2016 r.
Departamentu
Gospodarki Ziemią

Zrezygnowano z
prac nad
projektem.
W
związku z
uchyleniem
ustawy z
dnia 5
sierpnia
2015 r. o
kształtowaniu
ustroju
rolnego
(Dz. U.
poz.
1433),
której
przepisy
stanowiły
podstawę
prawną do
wydania
projektowanego
rozporządzenia
odstąpiono
od prac
nad
projektem.

100. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
kwalifikacji rolniczych
posiadanych przez osoby
wykonujące działalność
rolniczą

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015
r. o kształtowaniu ustroju
rolnego do upoważnia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi do
określenia kwalifikacji
rolniczych posiadanych przez
osoby wykonujące działalność
rolniczą.

Projekt rozporządzenia określa w
szczególności kierunki studiów
wyższych, których ukończenie
uznaje się za posiadanie
wykształcenia wyższego rolniczego,
a także zawody, których posiadanie
uznaje się za wykształcenie średnie
rolnicze lub wykształcenie
zasadnicze zawodowe rolnicze.

85

Zbigniew Abramowicz Styczeń
Dyrektor
2016 r.
Departamentu
Gospodarki Ziemią

Zrezygnowano z
prac nad
projektem.
W związku
z uchyleniem
ustawy z
dnia 5
sierpnia
2015 r. o
kształtowaniu
ustroju
rolnego
(Dz. U.
poz. 1433),
której
przepisy
stanowiły
podstawę
prawną do
wydania
projektowanego
rozporządzenia
odstąpiono
od prac nad
projektem.

101. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
kwalifikacji rolniczych
posiadanych przez osoby
wykonujące działalność
rolniczą

Projektowane rozporządzenie
ma na celu dostosowanie
przepisów do regulacji
zawartych w ustawie z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe.

Projektowane rozporządzenie
wprowadza nowe poziomy
wykształcenia, jakimi są:
wykształcenie zasadnicze
branżowe oraz wykształcenie
średnie branżowe. Projektowane
rozporządzenie uwzględnia
również nowy zawód – technik
mechanizacji rolnictwa i
agrotroniki.
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Mariusz Drozdowski Czerwiec
Naczelnik Wydziału
2018 r.
Kształtowania Ustroju
Rolnego

102. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
wykazu jednoosobowych
spółek hodowli roślin
uprawnych lub hodowli
zwierząt gospodarskich o
szczególnym znaczeniu dla
gospodarki narodowej

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia
10 lutego 2017 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o
Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa (Dz. U. poz. 624, z
późn. zm.), z dniem 31 sierpnia
2017 r. zniesiona została
Agencja Rynku Rolnego i
Agencja Nieruchomości
Rolnych, zaś z dniem 1
września 2017 r. utworzony
został Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa.
Dotychczasowe zadania
Agencji Nieruchomości
Rolnych wynikające m.in. z
ustawy z dnia 19 października
1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa od dnia 1
września 2017 r. realizowane
są przez Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa. Art. 60
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10
lutego 2017 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o
Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa stanowi natomiast,
że dotychczasowe
rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 13 października
2016 r. w sprawie wykazu
jednoosobowych spółek
hodowli roślin uprawnych lub
hodowli zwierząt
gospodarskich o szczególnym
znaczeniu dla gospodarki
narodowej zachowuje moc do
dnia wejścia w życie nowego
rozporządzenia, nie dłużej niż
przez 24 miesiące od dnia
wejścia w życie tej ustawy.

W projektowanym rozporządzeniu
zastąpiono Agencję Nieruchomości
Rolnych Krajowym Ośrodkiem
Wsparcia Rolnictwa.
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Mariusz Drozdowski Czerwiec
Naczelnik Wydziału
2018 r.
Kształtowania Ustroju
Rolnego

103. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowego trybu
sprzedaży nieruchomości
Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa i ich części
składowych, warunków
obniżenia ceny sprzedaży
nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków oraz
stawek szacunkowych
gruntów

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 10
lutego 2017 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o
Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa (Dz. U. poz. 624, z
późn. zm.), z dniem 31 sierpnia
2017 r. zniesiona została Agencja
Nieruchomości Rolnych i Agencja
Rynku Rolnego, zaś z dniem 1
września 2017 r. utworzony został
Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa. Dotychczasowe
zadania Agencji Nieruchomości
Rolnych wynikające m.in. z
ustawy z dnia 19 października
1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa od dnia 1
września 2017 r. realizowane są
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa. Art. 4 ust. 1 ustawy z
dnia 10 lutego 2017 r. o
Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa (Dz. U. poz. 623)
stanowi, że organem Krajowego
Ośrodka jest Dyrektor Generalny,
który kieruje Krajowym
Ośrodkiem i reprezentuje go na
zewnątrz. Art. 60 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę o
Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa stanowi natomiast, że
przepisy rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
30 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego trybu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa i ich
części składowych, warunków
obniżenia ceny sprzedaży
nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków oraz stawek
szacunkowych gruntów
zachowuje moc i może być
zmieniane na podstawie tego
przepisu.

W projektowanym rozporządzeniu
zastąpiono Agencję Nieruchomości
Rolnych Krajowym Ośrodkiem
Wsparcia Rolnictwa, natomiast
Prezesa Agencji Nieruchomości
Rolnych – Dyrektorem Generalnym
Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa. Dodatkowo, z uwagi, że
pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości Zasobu nie
przysługuje już byłemu
właścicielowi nieruchomości, czy
też jego spadkobiercy (w związku z
wejściem w życie art. 6 ustawy z
dnia 14 kwietnia 2016 r. o
wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa oraz o
zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
poz. 585) uchylony został w art. 29
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19
października 1991 r. o
gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa, stąd też
odpowiedniej modyfikacji poddany
został §5 obowiązującego
rozporządzenia.
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104. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
trybu przekazywania
nieruchomości wchodzących
w skład Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa w
razie ustanowienia lub
wygaśnięcia zarządu oraz
trybu ustalania i wnoszenia
opłat

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 10
lutego 2017 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o
Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa (Dz. U. poz. 624, z
późn. zm.), z dniem 31 sierpnia
2017 r. zniesiona została Agencja
Nieruchomości Rolnych i Agencja
Rynku Rolnego, zaś z dniem 1
września 2017 r. utworzony został
Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa. Dotychczasowe
zadania Agencji Nieruchomości
Rolnych wynikające m.in. z
ustawy z dnia 19 października
1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa od dnia 1
września 2017 r. realizowane są
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa. Art. 4 ust. 1 ustawy z
dnia 10 lutego 2017 r. o
Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa (Dz. U. poz. 623)
stanowi, że organem Krajowego
Ośrodka jest Dyrektor Generalny,
który kieruje Krajowym
Ośrodkiem i reprezentuje go na
zewnątrz.
Art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
10 lutego 2017 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o
Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa stanowi natomiast, że
rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 maja 2012 r. w sprawie trybu
przekazywania nieruchomości
wchodzących w skład Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa
w razie ustanowienia lub
wygaśnięcia zarządu oraz trybu
ustalania i wnoszenia opłat
zachowuje moc i może być
zmieniane na podstawie tego
przepisu.

W projektowanym rozporządzeniu
zastąpiono Agencję Nieruchomości
Rolnych Krajowym Ośrodkiem
Wsparcia Rolnictwa, natomiast
Prezesa Agencji Nieruchomości
Rolnych – Dyrektorem Generalnym
Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa.
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105. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
warunków i trybu
dokonywania zamiany
nieruchomości

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia
10 lutego 2017 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o
Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa (Dz. U. poz. 624, z
późn. zm.), z dniem 31 sierpnia
2017 r. zniesiona została
Agencja Nieruchomości
Rolnych i Agencja Rynku
Rolnego, zaś z dniem 1
września 2017 r. utworzony
został Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa.
Dotychczasowe zadania
Agencji Nieruchomości
Rolnych wynikające m.in. z
ustawy z dnia 19 października
1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa od dnia 1
września 2017 r. realizowane
są przez Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa.
Art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 10 lutego 2017 r. –
Przepisy wprowadzające
ustawę o Krajowym Ośrodku
Wsparcia Rolnictwa stanowi
natomiast, że przepisy
rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 2 marca 2009 r. w sprawie
warunków i trybu
dokonywania zamiany
nieruchomości zachowują moc
i mogą być zmieniane na
podstawie tego przepisu.

W projektowanym rozporządzeniu
zastąpiono Agencję Nieruchomości
Rolnych Krajowym Ośrodkiem
Wsparcia Rolnictwa.
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106. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowego trybu
udzielania pisemnej zgody na
przeniesienie własności
nieruchomości albo na
ustanowienie hipoteki na
nieruchomości nabytej z
Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 10
lutego 2017 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o
Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa (Dz. U. poz. 624, z
późn. zm.), z dniem 31 sierpnia
2017 r. zniesiona została Agencja
Nieruchomości Rolnych i Agencja
Rynku Rolnego, zaś z dniem 1
września 2017 r. utworzony został
Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa. Dotychczasowe
zadania Agencji Nieruchomości
Rolnych wynikające m.in. z
ustawy z dnia 19 października
1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa od dnia 1
września 2017 r. realizowane są
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa.
Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia z dnia
10 lutego 2017 r. o Krajowym
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.
U. poz. 623) stanowi, że organem
Krajowego Ośrodka jest Dyrektor
Generalny, który kieruje
Krajowym Ośrodkiem i
reprezentuje go na zewnątrz.
Art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
10 lutego 2017 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o
Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa stanowi natomiast, że
przepisy rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
20 maja 2016 r. w sprawie
szczegółowego trybu udzielania
pisemnej zgody na przeniesienie
własności nieruchomości albo na
ustanowienie hipoteki na
nieruchomości nabytej z Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa
zachowują moc i mogą być
zmieniane na podstawie tego
przepisu.

W projektowanym rozporządzeniu
zastąpiono Agencję Nieruchomości
Rolnych Krajowym Ośrodkiem
Wsparcia Rolnictwa, natomiast
Prezesa Agencji Nieruchomości
Rolnych – Dyrektorem Generalnym
Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa.
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Departament SPRAW SPOŁECZNYCH I OŚWIATY ROLNICZEJ
1

2

107. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
określenia wysokości
jednorazowego
odszkodowania z tytułu
wypadku przy pracy
rolniczej lub rolniczej
choroby zawodowej oraz
zasiłku chorobowego

3

4

Wysokość jednorazowego
odszkodowania, która wynosi
obecnie 700 zł za każdy procent
uszczerbku na zdrowiu, nie była
podwyższana od dnia 1 lipca
2014 r. Rada Rolników, która
reprezentuje interesy
ubezpieczonych i
świadczeniobiorców KRUS,
uchwałą z dnia 5 grudnia 2017 r.
uznała za konieczne
podwyższenie jednorazowego
odszkodowania do kwoty 809 zł.
Stan finansów Funduszu
Składkowego, z którego
finansowane jest jednorazowe
odszkodowanie, umożliwia
sfinansowanie podwyżki tego
świadczenia dla ubezpieczonych
w KRUS.

Podwyższa się kwotę
jednorazowego odszkodowania za
każdy procent uszczerbku na
zdrowiu wskutek wypadku przy
pracy rolniczej lub rolniczej
choroby zawodowej do kwoty
809 zł.

5

6
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108. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
nadania statutu Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

3

4

Dostosowanie struktury
organizacyjnej Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa do istniejących
potrzeb zadaniowych.

Rozwiązania organizacyjne
wprowadzane projektowanym
rozporządzeniem polegają na
utworzeniu dwóch nowych
komórek organizacyjnych (w
miejsce Departamentu Działań
Społecznych i Organizacji
Producentów) tworzy się
Departament Działań
Premiowych oraz
Departament Grup i Organizacji
Producentów.
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