
Projekt

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

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

z dnia ………………………………. 2020 r.

zmieniające 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

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

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. 

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 223) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie „świń” dodaje się przecinek oraz wyrazy „lub realizuje 

zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. 

„Zachowanie lokalnych ras świń” pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 

rozporządzenia z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-

środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 
2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz.2258).



– 2 –

lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 415, z późn. zm.2)), zwanego dalej „wariantem 

7.4.”.”,

b) w ust. 5 w pkt 2 po wyrazie „świń” dodaje się wyrazy „lub jest realizowane 

zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4.”,

c) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Uznaje się, że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy realizuje 

zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4., jeżeli w 

roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie 

albo jego małżonek wystąpił z wnioskiem o przyznanie płatności w ramach tego 

wariantu oraz przyznano mu albo jego małżonkowi:

1) tę płatność albo 

2) płatność została wypłacona w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o 

przyznanie  pomocy.”;

2) w § 5:

a) w pkt 3 po wyrazie „rolnego” dodaje się wyrazy „położonego na nieruchomości, o 

której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a–3c w brzmieniu:

„3a) przebudowie lub remoncie na nieruchomości, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 

pomieszczenia gospodarczego do potrzeb dezynfekcji stosowanej przez osoby 

zajmujące się obsługą świń, lub 

3b) przebudowie lub budowie na nieruchomości, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 

pomieszczeń magazynowych do przechowywania paszy dla świń lub 

magazynów na ściółkę, lub

3c) zakupie paszociągów, silosów, rękawów na kiszonkę lub ziarno, lub”;

3) w § 7:

a) w  ust. 1 po pkt 1b dodaje się pkt 1c–1e w brzmieniu:

„1c) przebudowy lub remontu na nieruchomości, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 

pomieszczenia gospodarczego do potrzeb dezynfekcji stosowanej przez osoby 

zajmujące się obsługą świń, w tym zakup i montaż umywalek lub pryszniców 

wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej, kosztami rozbiórki i 

utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, 

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 765, z 2016 r. poz. 326, 589 
i 1367, z 2017 r. poz. 806 i 2139, z 2018 r. poz. 584,z 2019 r. poz. 495 i 1246 oraz z 2020 poz. 359.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgeydqmjsg42dm
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że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji – w przypadku operacji, 

o której mowa w § 5 pkt 3a;

1d) przebudowy lub budowy na nieruchomości, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 

pomieszczeń magazynowych do przechowywania paszy dla świń lub 

magazynów na ściółkę – w przypadku operacji, o której mowa w § 5 pkt 3b;

1e) zakupu paszociągów, silosów, rękawów na kiszonkę lub ziarno;”,

b) w ust. 4 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) nabycia agregatów do bielenia.”;

4) w § 12:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy albo 

numer identyfikacyjny spółki cywilnej, której jest wspólnikiem, w przypadku 

wspólnika spółki cywilnej;”,

b) w ust. 2:  

– w pkt 2:

– – w lit. b wyrazy „§ 5 pkt 4” zastępuje się wyrazami „§ 5 pkt 3a, 3b lub pkt 4”,

– – w części wspólnej liter średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c 

w brzmieniu:

„c) plan usytuowania na terenie gospodarstwa rolnego niecki 

dezynfekcyjnej wraz z opisem zakresu planowanych robót i z 

rysunkami tej niecki zawierającymi jej wymiary, umożliwiającymi 

identyfikację robót planowanych do przeprowadzenia – w przypadku 

gdy rolnik realizuje operację o której mowa w § 5 pkt 2;”,

– pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów w rozumieniu przepisów 

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli 

podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy albo spółce cywilnej, 

której jest wspólnikiem, nie został nadany numer identyfikacyjny, a w 

przypadku składania wniosku o wpis tego podmiotu do tej ewidencji 

łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy – oryginał tego wniosku;”,

– po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
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„13a) plan usytuowania na terenie gospodarstwa niecki dezynfekcyjnej – w 

przypadku gdy rolnik realizuje operację, o której mowa w § 5 pkt 2;”;

5) w § 13:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „nie zawiera numeru identyfikacyjnego, o którym mowa 

w § 12 ust. 1 pkt 1, albo nie dołączono do niego wniosku o wpis do ewidencji 

producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności, albo jego kopii lub wniosek o przyznanie pomocy”, 

b) uchyla się ust. 2;

6) w § 15 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) jeżeli operacja jest realizowana przez rolnika, który realizuje zobowiązanie rolno-

środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. – przyznaje się 6 punktów.”;

7) w § 16 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kosztorysie inwestorskim dołączonym do wniosku o przyznanie pomocy – w 

przypadku kryterium określonego w § 15 ust. 2 pkt 2;”;

8) w § 22 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.”;

9) w § 23 uchyla się ust. 1 i 2;

10) w § 24 w ust. 2 w pkt 1 w lit. b uchyla się tiret drugie.

§ 2. Do przyznawania pomocy finansowej na operacje 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 w sprawach objętych 

postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi zawarciem umowy o przyznaniu pomocy do 

dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z 

wyjątkiem przepisów:

1) § 13 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w 

brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

2) § 13 ust. 2 oraz § 23 ust. ust. 1 i 2 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 3. Do wypłaty pomocy finansowej na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej 

zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i 
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katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawach 

objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi wypłatą pomocy do dnia wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się  przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem przepisu § 

24 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia zmienianego w § 1.

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

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI

UZASADNIENIE

Paweł Małaczek
z-ca dyrektora

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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Celem zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. 

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 (Dz. U. z 

2020 r. poz. 223) jest dostosowanie przepisów rozporządzenia do ustawy z dnia:

- 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 oraz poz. 875, 979 i 

1086);

- 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy 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 ustawy o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności  (Dz. U. z 2020 r., 1440),

- 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1206).

Ponadto, zmiany mają na celu dostosowanie przepisów do zmian zaproponowanych 

w tym instrumencie wsparcia w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

(PROW 2014-2020) oraz wynikają również z doświadczeń we wdrażaniu ww. poddziałania.

Zmiany zaproponowane w § 1 pkt 1 lit. a oraz lit. b są konsekwencją zmiany 

wprowadzonej w PROW 2014-2020. Na podstawie PROW 2014-2020 oraz rozporządzenia 

zmienianego projektowanym rozporządzeniem pomoc w ramach ww. instrumentu wsparcia 

przyznawana jest m.in. rolnikowi, który posiada co najmniej 50 sztuk świń średniorocznie. 

Wprowadzona zmiana ma umożliwić dostęp do pomocy również rolnikom wypełniającym 

zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie pakietu 7 - Zachowanie 

zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, wariant 7.4. „Zachowanie lokalnych 

ras świń”, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Celem wsparcia jest ochrona 

szczególnie cennych ras wybranych gatunków zwierząt gospodarskich, w tym świń ras: 

puławska, złotnicka biała i złotnicka pstra. 
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Projektowana zmiana w § 1 pkt 1 lit. c polega na wprowadzeniu przepisu regulującego 

kwestie związaną z weryfikacją spełnienia warunku dotyczącego uczestniczenia, przez 

podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w pakiecie 7 - Zachowanie zagrożonych zasobów 

genetycznych zwierząt w rolnictwie, wariant 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”, Działania 

rolno-środowiskowo-klimatycznego.  Ze względu na to, że o płatności w ramach ww. pakietu 

wnioskuje się  corocznie i może się zdarzyć sytuacja, kiedy nabór wniosków 

o przyznanie pomocy z ramach poddziałania 5.1. „Wsparcie inwestycji w środki 

zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”  będzie przypadał 

w okresie, kiedy decyzje mogą nie być jeszcze wystawione, proponuje się wprowadzenie 

przepisu,  na podstawie którego, uznaje się, że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy 

realizuje zobowiązanie dotyczące uczestniczenia w Pakiecie 7 „Zachowanie zagrożonych 

zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, wariant 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”, 

Działania rolno - środowiskowo-klimatycznego, jeżeli w roku złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub jego małżonek wystąpił 

z wnioskiem o przyznanie płatności w ramach tego Pakietu  oraz przyznano temu podmiotowi 

lub jego małżonkowi tę płatność albo płatność została wypłacona w roku poprzedzającym rok 

złożenia wniosku o przyznanie  pomocy.

Projektowana zmiana w § 1 pkt 2 lit. a, odnosi się  do § 5 pkt 3 rozporządzenia 

zmienianego projektowanym rozporządzeniem. Proponuje się doprecyzowanie przepisu, 

dotyczącego lokalizacji operacji, tak aby jednoznacznie wskazać, że  zakupione  urządzenia do 

dezynfekcji mają być wykorzystywane w siedzibie stada świń dla kutego zostały zakupione a 

nie w innej lokalizacji gospodarstwa (np. w siedzibie stada innych zwierząt należącej do tego 

samego gospodarstwa ale zlokalizowanej pod innym adresem).

Propozycja zmiany w § 1 pkt 2 lit b projektu rozporządzenia polega na  rozszerzeniu 

zakresu operacji, na które można otrzymać pomoc w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków 

prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. 

Projektowany przepis jest odpowiedzią na rekomendacje Państwowego Instytutu 

Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego, który wskazał, że jednym ze 

skutecznych sposobów na uniknięcie przenoszenia się ASF jest higiena osobista, odpowiednio 

wykonywana dezynfekcja  przeprowadzana przez osoby zajmujące się obsługą świń oraz 
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przechowywanie pasz i słomy w szczelnych pomieszczeniach bez możliwości przedostawania 

się zwierząt. W związku z tym, proponuje się przyznawanie pomocy na inwestycje polegające 

na utworzeniu pomieszczenia do przeprowadzenia dezynfekcji przez osoby zajmujące się 

obsługą świń lub przebudowie lub budowie pomieszczeń magazynowych do przechowywania 

paszy dla świń, w tym paszarni, lub zakupu paszociągów, silosów, rękawów na kiszonkę lub 

ziarno lub magazynów na ściółkę.

Zgodnie ze wskazaniami Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego 

Instytutu Badawczego rozszerzono katalog kosztów kwalifikowalnych o ww. zakres operacji.. 

Na podstawie  informacji przekazanych przez  Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB 

w Polsce obserwowana jest pewna sezonowość związana z występowaniem choroby 

w gospodarstwach – najwięcej ognisk u świń występuje w miesiącach letnich (lipiec – 

sierpień), co może być związane z aktywnością rolników i zbiorami plonów w środowisku 

naturalnym skażonym wirusem. W efekcie może to skutkować nieumyślnym zawleczeniem 

choroby do gospodarstw utrzymujących świnie. Zanieczyszczona wirusem pasza oraz płody 

rolne mogą stanowić przyczynę sezonowego występowania ASF w hodowli świń w Polsce.

W opinii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB również zanieczyszczona 

wirusem pasza oraz jej przemieszczenie na dalsze odległości może stanowić źródło 

zawleczenia wirusa na oddalone obszary, czego przykładem może być sytuacja na terenie 

ChRL. Dane literaturowe przedstawione przez Dee i wsp. (2018) potwierdzają tezę związaną z 

przeżywalnością wirusów takich jak m.in. ASFV, wirusa pryszczycy (FMDV), choroby 

Aujeszkyego (PRV) czy cirkowirusa świńskiego typu 2 (PCV2) w paszy oraz jej składnikach 

zanieczyszczonych wymienionymi wirusami. Tego typu zanieczyszczony materiał może 

stanowić potencjalne źródło zakażenia świń przez minimum kilka do kilkunastu dni 

w zależności od warunków temperatury oraz wilgotności oraz otoczenia. Mając na względzie 

powyższe odpowiednie przechowywanie oraz zadawanie paszy z wykorzystaniem nowych, 

bardziej zaawansowanych, rozwiązań jest niezwykle istotnym działaniem pozwalającym nie 

tylko na oszczędność czasu i kosztów, ale również mającym istotne znaczenie w odniesieniu 

do zwiększenia poziomu bioasekuracji gospodarstwa, dlatego też proponuje się wsparcie 

inwestycji polegających na  budowie lub przebudowie pomieszczeń magazynowych do 

przechowywania paszy dla świń, lub zakupu paszociągów, silosów, rękawów na kiszonkę lub 

ziarno lub magazynów na ściółkę.
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Konsekwencją ww. projektowanej zmiany jest zmiana zaproponowana w § 1 pkt 3 lit. a, 

która polega na rozszerzeniu katalogu kosztów kwalifikowalnych, o których mowa § 7 ust. 1 

rozporządzenia zmienianego projektowanym rozporządzeniem. Do kosztów kwalifikowalnych 

dodaje się koszty związane z utworzeniem pomieszczenia 

do przeprowadzenia dezynfekcji przez osoby zajmujące się obsługą świń, w szczególności 

koszty zakupu i montażu umywalek lub prysznicy wraz z zakupem i montażem instalacji 

technicznej, kosztami rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki 

pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji, budowie lub 

przebudowie pomieszczeń magazynowych do przechowywania paszy dla świń, lub zakupu 

paszociągów, silosów, rękawów na kiszonkę lub ziarno.

Zmiana w § 1 pkt 3 lit. b odnosi się do § 7 ust. 4 rozporządzenia zmienianego 

projektowanym rozporządzeniem, w którym wymienione są koszty niekwalifikowalne. 

Do katalogu kosztów niekwalifikowalnych dodaje się koszty zakupu agregatów do bielenia. Ze 

względu na to, że podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy wpisywał zakup tego 

urządzenia do kosztów kwalifikowalnych i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(zwana dalej Agencją) odnotowała liczne przypadki takiego postępowania, proponuje się 

wymienienie kosztów zakupu agregatów do bielenia w kosztach niekwalifikowalnych. 

Urządzenie to standardowo wykorzystywane jest do utrzymywania porządku w chlewni 

natomiast pomoc przyznawana w ramach ww. instrumentu wsparcia przyznawana jest na 

inwestycje służące bioasekuracji. 

Propozycja zmiany w § 1 pkt 4 lit. a wynika ze zmian w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 

r. o  krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2020 r., poz. 1206). Na podstawie obowiązujących 

przepisów ww. ustawy, wszystkie podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mogą 

otrzymać odrębny numer identyfikacyjny i nie mogą posługiwać się numerem, który został 

wydany innemu podmiotowi. 

Na podstawie dotychczasowych przepisów podmiot uprawniony do ubiegania się o  

pomoc mógł posługiwać się numerem nadanym współmałżonkowi lub współposiadaczowi 

gospodarstwa rolnego. W związku z tym, że teraz każdy rolnik może otrzymać odrębny numer 

producenta, uchyla się przepisy na podstawie których rolnik może posługiwać się numerem 

małżonka lub współposiadacza gospodarstwa. Projektowany przepis będzie miał zastosowanie 
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dopiero do naborów wniosków, które zostaną ogłoszone po dniu wejścia 

w życie projektowanego rozporządzenia. 

Projektowana zmiana w § 1 pkt 4 lit. b wynika z rozszerzenia zakresu wsparcia 

i konieczności dostarczenia opisu zakresu planowanych do wykonania robót w przypadku robót 

budowlanych polegających na przebudowie lub remoncie pomieszczenia gospodarczego do 

potrzeb dezynfekcji stosowanej przez osoby zajmujące się obsługą świń lub przebudowie lub 

budowie,  pomieszczeń magazynowych do przechowywania paszy dla świń lub magazynów na 

ściółkę. 

Propozycja zmiany w § 1 pkt 4 lit. c polega na dodaniu załącznika dotyczącego planu 

usytuowania niecki do dezynfekcji, na terenie gospodarstwa, w przypadku gdy rolnik realizuje 

operację  polegającą na jej budowie. W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane, podmioty realizujące inwestycję dotyczącą wykonaniu niecki 

nie są zobowiązane do ubiegania się o uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę. Zgodnie z 

obowiązującym prawem budowlanym niecka jest wykonywana na podstawie zgłoszenia. Ze 

względu na to, że do zgłoszenia nie jest wymagany projekt budowlany, rolnik nie musi 

dostarczyć  projektu budowlanego do Agencji. Jednakże, biorąc pod uwagę, że Agencja 

obowiązana jest zweryfikować usytuowanie niecki w gospodarstwie aby ocenić, czy planowana 

inwestycja jest racjonalna, w przypadku gdy operacja będzie dotyczyła budowy niecki 

dezynfekcyjnej rolnik zobowiązany będzie do dostarczenia planu usytuowania niecki na terenie 

gospodarstwa.

Zmiana w § 1 pkt 5 lit a polega na uchyleniu przepisu, na podstawie, którego podmiot 

ubiegający się o przyznanie pomocy zobowiązany był dostarczyć wniosek o wpis do ewidencji 

producentów wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. Niewywiązanie się z tego zobowiązania 

skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Zmiana ma na celu umożliwienie 

podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy dostarczenie wniosku o wpis do ewidencji 

producentów na etapie wezwania do usunięcia braków. Natomiast projektowana zmiana w § 1 

pkt 5 lit b jest konsekwencją uchylenia ww. przepisu. 

Propozycja zmiany w § 1 pkt 6 projektu rozporządzenia odnosi się do § 15 rozporządzenia 

zmienianego projektowanym rozporządzeniem, dotyczącego kryteriów wyboru operacji. W 

projektowanym przepisie zaproponowano, aby operacje, realizowane przez rolników, którzy 

uczestniczą w Pakiecie 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w 

rolnictwie, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego były traktowane priorytetowo. Ze 
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względu na potrzebę zachowania rodzimych ras zwierząt poprzez wspieranie i utrzymywanie 

hodowli lokalnych ras odpowiednich gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, objętych 

programem ochrony zasobów genetycznych proponuje się, aby projekty polegające na 

zapewnieniu bioasekuracji w gospodarstwach, w których prowadzony jest chów lub hodowla 

otrzymywały 6 punktów.

Projektowana zmiana w § 1 pkt 7 projektu rozporządzenia wynika ze zmiany przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane, który uchyla obowiązek uzyskania decyzji 

pozwolenie na budowę, w przypadku inwestycji polegającej na budowie niecki dezynfekcyjnej. 

Projekt budowlany jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku 

o uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę. W związku z tym, że rolnik budując nieckę nie 

występuje o wydanie ww. pozwolenia, w projekcie rozporządzenia uchyla się obowiązek 

dostarczenia kopii tego dokumentu.

Zmiana w § 1 pkt 8 projektu rozporządzenia odnosi się do § 22 rozporządzenia 

zmienianego projektowanym rozporządzeniem, w którym określone zostały zobowiązania 

beneficjenta zawarte w umowie. W projekcie rozporządzenia dodano zobowiązanie 

do zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ponieważ po wejściu w życie ustawy 

o zmianie ustawy 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 ustawy o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności  (Dz. U. z 2020 r., poz.1440) to zobowiązanie może być zrealizowane 

po zawarciu mowy.

Kolejna propozycja zmiany jest zawarta w § 1 pkt 9 projektu rozporządzenia. 

Projektowana zmiana wynika z ustawy o zmianie ustawy 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 ustawy 

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności. W związku z tym, że wydłużony został termin na złożenie 

weksla wraz z deklaracją wekslową z etapu zawarcia umowy na etap składania wniosku 

o przyznanie pomocy, uchyla się przepisy, na podstawie których weksel wraz z deklaracją 

wekslową podpisuje się w dniu zawarcia umowy. 
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Zmiana zaproponowana w § 1 pkt 10 wynika z ustawy dnia 16 kwietnia 2020 r. 

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 i wiąże się z koniecznością dostosowanie przepisów rozporządzenia do obowiązującego 

stanu prawnego. Uchylony zostaje obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru 

wykonawcy przez beneficjentów omawianego instrumentu wsparcia.

Biorąc pod uwagę, że powstają kolejne ogniska ASF w kraju proponuje się, aby 

projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Dzięki 

jak najszybszemu wejściu w życie projektowanego rozporządzenia wnioskodawcy będą mogli 

z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem kolejnego naboru zapoznać się z 

wprowadzanymi regulacjami, tak aby móc uzyskać i przygotować niezbędne dokumenty 

aplikacyjne. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia z dniem następującym po dniu 

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

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

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

Wejście w życie przepisów projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu 

na działalność małych i średnich przedsiębiorców.

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym, jego projekt nie 

podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad 

rozporządzeniem zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 

248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji.

Rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia zostanie zgłoszony do Wykazu prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Nazwa projektu

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

zmieniające 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.

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Ryszard Kamiński – Podsekretarz Stanu

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Agnieszka Rozpędek– główny specjalista w  Departamencie 

Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW

e-mail: agnieszka.rozpedek@minrol.gov.pl 

tel. (22) 623 18 42 lub (22) 623 16 28

Data sporządzenia 

17.09.2020 r.

Źródło: 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 

300,695 i 1440)

Nr …..w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Dostosowanie przepisów projektowanego rozporządzenia do ustawy z dnia:

- 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 oraz poz. 875, 979, 1086),

 - 2020 r. o zmianie ustawy 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 ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 

mailto:agnieszka.rozpedek@minrol.gov.pl
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oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności  (Dz. U. z 2020 r..,….),

 - 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1206).

Dostosowanie przepisów do zmian zaproponowanych w tym instrumencie wsparcia w Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, polegających na umożliwieniu dostępu do pomocy również rolnikom 

wypełniającym zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie pakietu 7 - Zachowanie zagrożonych 

zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

Rozszerzenie zakresu wsparcia o inwestycje polegające na utworzeniu pomieszczenia do przeprowadzenia 

dezynfekcji przez osoby zajmujące się obsługą świńoraz pomieszczeń magazynowych do przechowywania paszy 

dla świń, w tym paszarni, lub zakupu paszociągów, silosów, rękawów na kiszonkę lub ziarno oraz magazynów 

na ściółkę.

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

Uproszczenie procesu przyznawania pomocy przez rezygnację ze stosowania konkurencyjnego trybu wyboru 

wykonawcy, 

Zabezpieczenie  gospodarstwa przed przedostawaniem się ASF poprzez przyznawanie pomocy na utworzenie 

pomieszczenia do przeprowadzenia dezynfekcji przez osoby zajmujące się obsługą świń oraz pomieszczeń 

magazynowych do przechowywania paszy dla świń, w tym paszarni, lub zakupu paszociągów, silosów, rękawów 

na kiszonkę lub ziarno oraz magazynów na ściółkę.Zwiększenie ilości realizowanych przedsięwzięć chroniących 

produkcję świń przed ASF  poprzez dodanie beneficjenta tj. rolnika wypełniającego zobowiązania rolno-

środowiskowo-klimatyczne w zakresie pakietu 7 - Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w 

rolnictwie.

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

Nie badano

4. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Rolnicy posiadający nieruchomość , na której 

prowadzą chów lub hodowlę świń na terytorium 

133 -  liczba 

beneficjentów

Monitoring na 

podstawie 

Uproszczenie 

procesu 
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Rzeczypospolitej Polskiej. 

Agencja Płatnicza (ARiMR)

Działania rolno-

środowiskowo-

klimatycznego - 

kampania 2020 

wnioski nowe i 

kontynuacyjne 

(zobowiązania 

PROW 2014-

2020) oraz 

rolnicy 

prowadzący 

chów lub 

hodowlę świń w 

ilości co 

najmniej 50 

sztuk.

Centrala 

ARiMR oraz 

oddziały 

regionalne 

wniosków 

złożonych 

(źródło: 

Departament 

Płatność 

Obszarowych 

MRiRW)

otrzymania 

pomocy na 

inwestycje  

realizowane w 

celu ochrony 

gospodarstwa 

przed ASF.

Rozszerzenie 

dostępu do 

pomocy.

ARiMR –

dostosowanie 

systemu 

wdrożenia

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

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji publicznych do następujących organizacji: 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych,

Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
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Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”,

Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”,

Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej,

Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”,

Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”,

Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,

Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,

Związku Młodzieży Wiejskiej,

Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników,

Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych ,

Krajowej  Rady Izb Rolniczych, 

Krajowej Izby Gospodarczej, Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego,

Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”,

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

Forum Związków Zawodowych,

Konfederacji Lewiatan,

Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,

Związku Rzemiosła Polskiego,

Business Centre Club,

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich,

Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”,

Polskiego Związku Zawodowego Rolników,

Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych „EKOROLNIK”,

Krajowej Rady Spółdzielczej,

Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,

Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych,

Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu,

Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza,

Krajowej Federacji Producentów Zbóż,

Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych,

Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych,

Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”,

Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych,
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Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,

Krajowego Związku Spółek Wodnych,

Krajowego Forum Spółek Wodnych,

Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”,

Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej,

Rady Rolnictwa i Produkcji Ekologicznej, 

Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa.

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do zaopiniowania do następujących instytucji:

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,

Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy,

Instytutu Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowy Instytut Badawczy,

Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach,

Głównego Inspektora Weterynarii.

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym rozporządzeniem 

zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Rolnictwa 

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

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji.

Konsultacje będą miały charakter pisemny.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-

10)

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

pozostałe jednostki 

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

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

http://www.sitr.pl/
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budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

pozostałe jednostki 

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

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

pozostałe jednostki 

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

Źródła 

finansowania 

Budżet na realizację operacji typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału 

produkcji rolnej” wynosi 99 491 278 euro środków publicznych ogółem (wkład 

EFRROW stanowi 63,63% tej kwoty). Płatności w ramach ww. typu operacji finansowane 

będą ze środków corocznie planowanych w ustawach budżetowych na realizację 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych 

dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego, polegających na zwiększeniu wydatków lub 

zmniejszeniu dochodów tych jednostek w stosunku do wielkości wynikających 

z obowiązujących przepisów.

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

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10)

duże 

przedsiębiorstwa

0 0 0 0 0 0 0

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw

0 0 0 0 0 0 0

W ujęciu 

pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z 

…… r.)

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe

0 0 0 0 0 0 0
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(dodaj/usuń)

duże 

przedsiębiorstwa

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało 

wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców odnośnie majątkowych praw i obowiązków 

przedsiębiorców oraz praw i obowiązków przedsiębiorców wobec 

organów administracji publicznej, zatem nie wymaga on odrębnej 

oceny w tym zakresie .

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sytuację ekonomiczną 

i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób 

starszych.

W ujęciu 

niepieniężny

m

(dodaj/usuń)

(dodaj/usuń)Niemierzalne

(dodaj/usuń)

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało zauważalnego wpływu 

na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. Nie wpłynie również na ogół 

przedsiębiorców, w tym tych działających w sektorze mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację 

ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych

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

 

Rezygnacja ze stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zmniejszy obciążenia dla 

beneficjentów wynikające z konieczności wyłonienia wykonawcy w tym trybie.

Rezygnacja z dołączania do wniosku o przyznanie pomocy projektu budowlanego. 

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym niecka jest wykonywana na podstawie zgłoszenia, a nie na 

podstawie decyzji pozwolenie na budowę. W związku z tym, w przypadku gdy operacja będzie dotyczyła 

budowy niecki dezynfekcyjnej rolnik zobowiązany będzie do dostarczenia, wraz z wnioskiem o przyznanie 

pomocy, planu usytuowania niecki na terenie gospodarstwa i nie będzie musiał dostarczać projektu 
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budowlanego, który stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę.

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności).

 tak

 nie

 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 

 zmniejszenie liczby procedur

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy

 inne:      

 zwiększenie liczby dokumentów

 zwiększenie liczby procedur

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

 inne:      

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji. 

 tak

 nie

 nie dotyczy

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy 

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne

 sytuacja i rozwój regionalny

 inne 

 demografia

 mienie państwowe

 informatyzacja

 zdrowie

Omówienie wpływu Projekt rozporządzenia będzie miał pozytywny wpływ na zdrowie zwierząt (świń) 

poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienie ASF w gospodarstwach.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ze względu na 

korzystny wymiar wprowadzanych zmian. Wykonanie aktu prawnego nastąpi z dniem jego wejścia w życie

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

zastosowane?

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

poprzez określone w PROW 2014–2020 wskaźniki produktu i rezultatu. Ewaluacja prowadzona będzie zgodnie 

z zawartym w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Planem Ewaluacji.

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