
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 ……………….  r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. 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. z 2018 r. poz. 1784, z 2019 r. poz. 451 i 1243, z 2020 r. poz. 316 oraz z 

2021 r. poz. 434 i 1025) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 15;

2) po § 32e dodaje się § 32f w brzmieniu:

„§ 32f. Złożenie wniosku o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej w ramach 

nowego zobowiązania ekologicznego po dniu 14 marca 2023 r. jest niedopuszczalne.”.

§ 2. Do przyznawania i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo 

ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w 

sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w 

przypadku gdy zostały wznowione po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1ust. 
2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
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– stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2022 r.

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI

Mariusz Gorzowski
dyrektor

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 45 ust. 

1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2137).

Zakres spraw będących przedmiotem niniejszego projektu rozporządzenia jest obecnie 

uregulowany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. 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. z 2018 r. poz. 1784, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 

ekologicznym”.

Główną przesłanką do przygotowania niniejszego projektu rozporządzenia jest rezygnacja 

od 2022 r. ze stosowania mechanizmu degresywności płatności ekologicznych. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, mechanizm degresywności płatności polega na stosowaniu 

różnych wysokości stawek płatności w zależności od łącznej powierzchni w ramach wszystkich 

realizowanych pakietów lub wariantów, jaka jest deklarowana przez rolników we wnioskach o 

przyznanie płatności ekologicznych. Płatności ekologiczne za powierzchnię gruntów od 0,1 ha 

do 50 ha są przyznawane według pełnych 100% stawek płatności, za powierzchnię gruntów 

powyżej 50 ha do 100 ha - według stawek płatności pomniejszonych do 75%, natomiast za 

powierzchnię gruntów powyżej 100 ha - według stawek płatności pomniejszonych do 60%.

Rezygnacja ze stosowania mechanizmu degresywności płatności ekologicznych jest korzystna 

dla rolników, ponieważ oznacza, że płatności ekologiczne w ramach działania Rolnictwo 

ekologiczne PROW 2014-2020, w odniesieniu do wniosków o przyznanie płatności 

ekologicznych złożonych w latach 2022-2024, będą przyznawane do każdego hektara bez ww. 

redukcji.

Uzasadnieniem dla rezygnacji ze stosowania ww. mechanizmu jest dalsze dążenie do wzrostu 

poziomu zainteresowania rolników przystępowaniem do realizacji zobowiązań ekologicznych 

i tym samym zwiększenie powierzchni objętej produkcją ekologiczną. Jest to szczególnie 

istotne w kontekście założeń Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal), a zwłaszcza jednego 
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z celów określonych w Strategii na rzecz Bioróżnorodności oraz Strategii Od Pola do Stołu 

(Farm to Fork), który zakłada, że do 2030 r. 25% UR w UE będzie objętych produkcją 

ekologiczną. Podejście to będzie kontynuowane w ramach wsparcia powierzchniowego do 

rolnictwa ekologicznego wdrażanego w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-

2027.

Proponowana zmiana jest konsekwencją zmiany postanowień PROW na lata 2014-2020 

(Uchwała nr 213 Komitetu Monitorującego PROW, Decyzja wykonawcza KE z dnia 31 

sierpnia 2021 r. - C(2021) 6553 final). 

Zmiana dotycząca mechanizmu degresywności płatności, proponowana w niniejszym 

projekcie rozporządzenia sprowadza się do uchylenia § 15 rozporządzenia ekologicznego.

Ponadto w ramach niniejszego projektu rozporządzenia zasadne jest wprowadzenie do 

rozporządzenia ekologicznego przepisu (dodawanego § 32f), zgodnie z którym nie będzie 

możliwe złożenie po dniu 14 marca 2023 r. wniosku o przyznanie pierwszej płatności 

ekologicznej (tj. wniosku obejmującego nowe zobowiązanie ekologiczne w ramach działania 

Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020).

Obecny okres programowania obejmujący lata 2014-2020, ze względu na opóźnione 

prace na poziomie UE w zakresie „nowej” WPR, został wydłużony o 2 lata - do dnia 

rozpoczęcia stosowania nowych ram prawnych obejmujących okres rozpoczynający się od dnia 

1 stycznia 2023 r. Możliwość dalszego wdrażania w latach 2021-2022 działania Rolnictwo 

ekologiczne PROW 2014-2020 w oparciu o pierwotne ramy prawne, a tym samym składania 

wniosków obejmujących nowe zobowiązania ekologiczne wynika z rozporządzenia 

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

niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 

(EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 

1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 

oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia 

na lata 2021 i 2022. 

Ww. rozporządzenie, pomimo tego, że jest stosowane wprost może jednak nie stanowić 

podstawy prawnej do odmowy przyznania pomocy rolnikowi ubiegającemu się po 2022 r. o 

przyznanie pierwszej płatności ekologicznej w ramach nowego zobowiązania ekologicznego w 

ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 dlatego też konieczne jest 
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wprowadzenie odpowiednich przepisów regulujących tą kwestię, tym bardziej , że ani w 

przepisach zmienianego rozporządzenia, ani również w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137) nie określono ostatecznego terminu, 

po którym nie można składać wniosków o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej.

Analogiczne rozwiązanie w odniesieniu do nowych wniosków o przyznanie płatności w ramach 

wsparcia powierzchniowego do rolnictwa ekologicznego zastosowano od 2015 r. w ramach 

działania Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013. 

W § 2 niniejszego rozporządzenia wskazano, że przepisy dotychczasowe nadal mają 

zastosowanie w odniesieniu do spraw objętych postępowaniami: 

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem 15 marca 2022 r. oraz 

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w 

przypadku gdy zostały wznowione po dniu po dniu 14 marca 2022 r.

Zasadne jest, aby do wniosków złożonych przed dniem 15 marca 2022 r. miały 

zastosowanie przepisy dotychczasowe. Rozwiązania proponowane w § 2 zapewnią równe 

traktowanie rolników.

W § 3 niniejszego rozporządzenia określono, że rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

15 marca 2022 r. gdyż jest on dniem rozpoczynającym termin do składania wniosków o 

przyznanie płatności, w tym m.in. płatności ekologicznej, co stanowi uzasadnienie dla 

wskazanej powyżej daty wejścia w życie projektowanych przepisów. Wejście w życie 

niniejszego rozporządzenia w przewidzianym terminie nie stoi w sprzeczności z zasadami 

demokratycznego państwa prawnego.

Wejście w życie przepisów rozporządzenia może wpłynąć na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, a zwłaszcza 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, jeżeli podmioty te realizują lub 

podejmą się realizacji zobowiązań ekologicznych.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia go organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu w trybie § 27 ust. 4 uchwały nr 190 

Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 

2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).
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Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, dlatego też projekt 

rozporządzenia nie podlega notyfikacji, określonej w przepisach rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

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

Projekt rozporządzenia wraz z dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem został 

zamieszczony 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, w 

serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów 

z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi.



Nazwa projektu

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo 

ekologiczne”, 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 

Krzysztof Ciecióra – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Agnieszka Kucharska – Naczelnik Wydziału Płatności 

Ekologicznych i Dobrostanu Zwierząt Departamentu Płatności 

Bezpośrednich, tel. 22 623 12 34, 

adres e-mail: agnieszka.kucharska@minrol.gov.pl

Data sporządzenia

30.12.2021 r.

Źródło: 

Upoważnienie ustawowe art. 45 ust. 1 pkt 

1 i ust. 2 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 2014–2020

Nr w wykazie prac ………………….

(stan na dzień …. .2021 r.)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
1. Biorąc pod uwagę założenia Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal), a zwłaszcza jednego z celów 

określonych w Strategii na rzecz Bioróżnorodności oraz Strategii Od Pola do Stołu (Farm to Fork), który 
zakłada, że do 2030 r. 25% UR w UE będzie objętych produkcją ekologiczną zasadne są dalsze działania 
mające na celu przyczynienie się do wzrostu zainteresowania rolników przystępowaniem do realizacji 
zobowiązań ekologicznych i tym samym zwiększenia powierzchni objętej produkcją ekologiczną. 

2. Brak na poziomie przepisów krajowych regulacji określającej końcowy termin składania pierwszych 
wniosków o przyznanie płatności ekologicznej w ramach nowych zobowiązań ekologicznych w związku z 
rozpoczęciem od 2023 r. nowej perspektywy programowo-finansowej.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
1. Rezygnacja ze stosowania mechanizmu degresywności płatności ekologicznych. Oczekiwanym efektem 

wprowadzanej zmiany będzie wzrost powierzchni objętej wsparciem, co jest szczególnie istotne z punktu 
widzenia założeń Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal), a zwłaszcza jednego z celów określonych w 
Strategii na rzecz Bioróżnorodności oraz Strategii Od Pola do Stołu (Farm to Fork), który zakłada, że do 
2030 r. 25% użytków rolnych w UE będzie objętych produkcją ekologiczną.

2. Wskazanie na poziomie przepisów krajowych, że pierwsze wnioski o przyznanie płatności ekologicznej w 
ramach nowego zobowiązania ekologicznego podejmowane są nie później niż w 2022 r.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 
Przepisy UE regulujące wdrażanie w państwach członkowskich działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014–
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2020 nie narzucają państwom członkowskim stosowania jednolitych rozwiązań. Przepisy UE określają jedynie 
ramy prawne, w ramach których będą mogły poruszać się państwa członkowskie. Biorąc pod uwagę, że przepisy 
te są wdrażane do porządków prawnych państw członkowskich, należy oczekiwać, że w poszczególnych 
państwach UE zastosowane zostaną rozwiązania dostosowane do potrzeb tych państw.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
Beneficjenci (rolnicy) ok. 22,8 tys. Dane ARiMR na dzień 

26.12.2021 r. oraz szacunki 
własne dotyczące nowych 
zobowiązań ekologicznych 
dla kampanii 2022 r.

Możliwość otrzymywania 
płatności ekologicznych bez 
zastosowania mechanizmu 
degresywności płatności.

Agencja Płatnicza 
(ARiMR)

1 Konsultacje z ARiMR w 
ramach prac nad projektem 
rozporządzenia.

Ewentualne dostosowanie 
systemów informatycznych 
i procedur ARiMR do zmian 
wynikających z 
rozporządzenia.

Podmioty prowadzące 
działalność w zakresie 
doradztwa przy 
sporządzaniu 
dokumentacji niezbędnej 
do uzyskania płatności 
ekologicznej

2 563 doradców 
rolnośrodowiskowyc
h

Lista doradców 
rolnośrodowiskowych 
prowadzona przez CDR w 
Brwinowie – stan na dzień 
30.12.2021 r. 
(https://doradca.cdr.gov.pl/li
sta.php?dr=rs_14)

Ewentualne 
poinformowanie 
beneficjentów (rolników) o 
wprowadzanych zmianach 
lub udzielanie doradztwa w 
tym zakresie.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia został umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 
Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – 
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji publicznych z organizacjami i instytucjami takimi jak:
1) Augustowsko – Podlaskie Stowarzyszenie Eko-Rolników;
2) Business Centre Club;
3) Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych;
4) Federacja Gospodarki Żywnościowej RP;
5) Federacja Przedsiębiorców Polskich;
6) Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych;
7) Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich;
8) Forum Związków Zawodowych;
9) Instytut Gospodarki Rolnej;
10) Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej;
11) Konfederacja Lewiatan;
12) Krajowa Rada Izb Rolniczych;
13) Krajowa Rada Spółdzielcza;
14) Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych;
15) Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza; 
16) Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego;
17) Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych;
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18) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych;
19) Lubelskie Towarzystwo Pszczelnicze;
20) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”;
21) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych;
22) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
23) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”;
24) Polska Izba Nasienna;
25) Polska Izba Ogrodnicza;
26) Polski Klub Ekologiczny;
27) Polski Związek Hodowców Koni;
28) Polski Związek Ogrodniczy;
29) Polski Związek Zawodowym Rolników;
30) Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”;
31) Polskie Towarzystwo Rolników Ekologicznych;
32) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
33) Rada Dialogu Społecznego;
34) Rada Rolnictwa i Produkcji Ekologicznej;
35) Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
36) Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków;
37) Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa;
38) Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „EKOLAND”;
39) Zrzeszenie Wytwórców Polskiego Rolnictwa Ekologicznego;
40) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;
41) Związek Rolników Ekologicznych BIOPOLSKA;
42) Związek Rzemiosła Polskiego;
43) Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników;
44) Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej;
45) Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”;
46) Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”;
47) Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”;
48) Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu;
49) Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”;
50) Związek Zawodowy Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”.
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10)

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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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 

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

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje zwiększenia łącznej puli środków 
przewidzianych na finansowanie zobowiązań w ramach działania Rolnictwo ekologiczne 
PROW 2014–2020 pochodzących z budżetu państwa i budżetu UE. Środki finansowe 
przeznaczone na realizację działania są ograniczone limitem budżetu określonego dla 
działania, który wynosi około 783 mln euro (łącznie z budżetu państwa i budżetu UE, w 
tym z uwzględnieniem dodatkowych środków na okres przejściowy na lata 2021-2022). 
Projektowane rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia dochodów budżetu państwa.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżety jednostek samorządu 
terytorialnego i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.
Ewentualny koszt dostosowania systemów informatycznych i procedur ARiMR 
(wskazanych w pkt 4 OSR) do zmian wynikających z rozporządzenia zostanie 
sfinansowany w ramach planu finansowego ARiMR, bez konieczności zwiększania 
wydatków na systemy informatyczne.

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

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe

0 0 0 0 0 0 0

W ujęciu 

pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z 
…… r.)

(dodaj/usuń)
duże przedsiębiorstwa -
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw

Wprowadzenie projektowanych rozwiązań może wpłynąć na 
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
funkcjonowanie przedsiębiorców, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorców, 
małych i średnich przedsiębiorców, jeżeli podmioty te realizują lub 
podejmą się realizacji zobowiązań ekologicznych.

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

Płatność ekologiczna poprawi sytuację dochodową rodzin i 
gospodarstw domowych, jeżeli członek rodziny lub gospodarstwa 
domowego podejmie się realizacji zobowiązania ekologicznego.

W ujęciu 
niepieniężnym

Beneficjenci (rolnicy) Wprowadzenie projektowanych rozwiązań spowoduje, że rolnicy 
wnioskujący od 2022 r. o przyznanie płatności ekologicznych 
otrzymają te płatności bez redukcji wynikającej z mechanizmu 
degresywności płatności.

(dodaj/usuń)Niemierzalne
(dodaj/usuń)
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Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

Rozporządzenie nie określa zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia 
działalności gospodarczej, zatem nie wymaga odrębnej oceny w tym zakresie.

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
 nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności).

 tak
 nie
 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 
 zmniejszenie liczby procedur
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

 zwiększenie liczby dokumentów
 zwiększenie liczby procedur
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji. 

 tak
 nie
 nie dotyczy

Komentarz:
W rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie zmian, które nie wpływają na zmianę obciążeń regulacyjnych.

9. Wpływ na rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało zasadniczego wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 sądy powszechne, 

administracyjne lub wojskowe

 demografia
 mienie państwowe
 inne:      

 informatyzacja
 zdrowie

Omówienie wpływu Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na ww. obszary.

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Oczekuje się, że wejście w życie przepisów z dniem 15 marca 2022 r. przyczyni się do rozwiązania problemów 
wskazanych w pkt 1 OSR.
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Biorąc pod uwagę zakres zmian wprowadzanych w ramach projektu, niezasadne jest dokonywanie ewaluacji 
efektów projektu i określanie mierników jakie miałyby zostać zastosowane.
Ocena efektów wdrożenia działania Rolnictwo ekologiczne, w tym proponowanych zmian będzie realizowana 
przez określone w PROW 2014–2020 wskaźniki produktu i rezultatu. Ewaluacja będzie prowadzona zgodnie z 
dotychczas zawartym w PROW 2014–2020 planem ewaluacji.
13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 
Brak.
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