RM-110-75-19
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.1)) po § 13u dodaje się § 13v
w brzmieniu:
„§ 13v. 1. W 2019 i 2020 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację
innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi,
o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi rolnemu:
1)

któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności;

2)

w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane
wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków
wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co
najmniej 30% danej uprawy;

3)

będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem
w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana:

1)

na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia nr 702/2014 oraz zgodnie
z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej –

1)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 230, 1345, 1346, 1608
i 2089, z 2016 r. poz. 170, 1455 i 1912, z 2017 r. poz. 166, 1479, 1640, 1818 i 2147, z 2018 r. poz. 303,
1428, 1483 i 2025 oraz z 2019 r. poz. 157 i 1323.
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w przypadku gdy szkody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oszacowane przez
komisję, o której mowa w § 5 ust. 5, wynoszą powyżej 30% średniej rocznej
produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających
rok, w którym wystąpiły te szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim
poprzedzającym

rok,

w którym

wystąpiły

szkody,

z pominięciem

roku

o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, albo
2)

zgodnie

z

przepisami

rozporządzenia

nr

1408/2013

oraz

przepisami

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – w przypadku gdy
szkody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oszacowane przez komisję, o której mowa
w § 5 ust. 5, wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej, o której
mowa w pkt 1.
3. Średnia roczna produkcja rolna, o której mowa w ust. 2, jest ustalana na
podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość
prowadzonej produkcji rolnej w danym gospodarstwie rolnym, a w przypadku braku
takich danych lub dokumentów – na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego o średniej wielkości
produkcji rolnej, udostępnianych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na
stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.
4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana, w drodze decyzji kierownika
biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo
siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony na formularzu
opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
1)

imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres
producenta rolnego ubiegającego się o pomoc;

2)

numer identyfikacyjny producenta rolnego ubiegającego się o pomoc nadany
w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3)

numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności
(numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego
ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających
obywatelstwa

polskiego

stwierdzającego tożsamość.

–

numer

paszportu

albo

innego

dokumentu
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6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:
1)

kopię protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5, który poza
informacjami, o których mowa w § 5 ust. 8, zawiera informacje o powierzchni
upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r.
suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub
powodzi;

2)

informacje dotyczące producenta rolnego i prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej oraz informacje o wysokości otrzymanej pomocy publicznej, o
których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej – w przypadku pomocy udzielanej
zgodnie z rozporządzeniem nr 702/2014;

3)

oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje
niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej – w przypadku pomocy udzielanej zgodnie z rozporządzeniem
nr 1408/2013;

4)

oświadczenie producenta rolnego o liczbie posiadanych w dniu szacowania szkód
przez komisję, o której mowa § 5 ust. 5, zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub
konie.
7. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn deklarowanej

przez producenta rolnego we wniosku, o którym mowa w ust. 4, powierzchni uprawy, na
której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu,
deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, oraz stawki pomocy.
8. Wysokość stawki pomocy, o której mowa w ust. 7, będzie uzależniona od
wielkości szkód powstałych na powierzchni danej uprawy, o których mowa w ust. 1
pkt 2, lub od obsady posiadanych przez producenta rolnego zwierząt z gatunku bydło,
owce, kozy lub konie na powierzchnię wieloletnich użytków zielonych w gospodarstwie
rolnym tego producenta.
9. Termin składania wniosków, o których mowa w ust. 4, oraz wysokość stawki
pomocy, o której mowa w ust. 7, minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu,
z tym że wysokość stawki ogłasza najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem terminu
składania wniosków o przyznanie pomocy.

–4–
10. Łączna wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć:
1)

80% kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej – obliczonego zgodnie z art. 25
ust. 6 rozporządzenia nr 702/2014;

2)

90% kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej – obliczonego zgodnie z art. 25
ust. 6 rozporządzenia nr 702/2014 – dla gospodarstw rolnych położonych na
obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
określonymi w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
11. W przypadku gdy łączna wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, oraz

pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów, wraz z odszkodowaniem
z zakładu ubezpieczeń, przekraczałaby kwotę, o której mowa w ust. 10, pomocy udziela
się w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą obliczoną zgodnie z ust. 10
a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych
odszkodowań.
12. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli łączna kwota pomocy
otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów oraz otrzymanych odszkodowań
przekracza kwotę, o której mowa w ust. 10.
13. Pomoc, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się o 50%, jeżeli w dniu
wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50% powierzchni upraw w
gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było
ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW
MATEUSZ MORAWIECKI
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

UZASADNIENIE
Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) ma na celu stworzenie podstawy
prawnej udzielania w latach 2019 i 2020 pomocy w formie dotacji dla producentów rolnych,
którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy,
huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Pomoc będzie dotyczyła głównie producentów rolnych poszkodowanych w wyniku
tegorocznej suszy. Zgodnie z danymi IUNG susza rolnicza występuje na obszarze całej
Polski. Jednocześnie susza występuje we wszystkich uprawach objętych monitoringiem
suszy, tj. rzepaku i rzepiku (31,57% powierzchni upraw), zbożach jarych (47,47%
powierzchni upraw), roślinach strączkowych (56,53% powierzchni upraw), krzewach
owocowych (61,80% powierzchni upraw), zbożach ozimych (36,37% powierzchni upraw),
tytoniu (49,11% powierzchni upraw), truskawkach (36,66% powierzchni upraw), warzywach
gruntowych (43,84% powierzchni upraw), kukurydzy na kiszonkę (57,40% powierzchni
upraw), kukurydzy na ziarno (57,40% powierzchni upraw), drzewach owocowych (28,51%
powierzchni upraw), chmielu (34,05% powierzchni upraw), ziemniaku (33,60% powierzchni
upraw) oraz buraku cukrowym (15,89% powierzchni upraw). Ponadto wiosną bieżącego
roku wystąpiły, głównie w uprawach sadowniczych, szkody spowodowane przymrozkami
wiosennymi, a następnie na południu kraju wystąpiły powodzie. Jednocześnie na obszarze
całej Polski odnotowano gwałtowne zjawiska atmosferyczne, takie jak grad, deszcz nawalny
czy huragan.
Uwzględniając powyższe, w projekcie rozporządzenia proponuje się udzielanie przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producentom rolnym, w których
gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w bieżącym roku
suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, pomocy
w formie dotacji. Dotacje będą przysługiwały jedynie do działki, na której jest prowadzona
uprawa, w której szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem
nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią wynoszą co najmniej 30% tej uprawy.
W projekcie zaproponowano, aby powyższa pomoc udzielana była:

1) na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 oraz zgodnie z przepisami
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – w przypadku gdy szkody
spowodowane

tegoroczną

suszą,

huraganem,

gradem,

deszczem

nawalnym,

przymrozkami wiosennymi lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez
wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, będą wynosić powyżej
30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat
poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkody, albo z trzech lat w okresie
pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku
o najwyższej i najniższej wielkości produkcji,
2) zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej – w przypadku gdy powyższe szkody będą
wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej.
Średnia roczna produkcja rolna w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym
produkcji rolnej będzie wyliczana z uwzględnieniem wszystkich powierzchni upraw w danym
gospodarstwie niezależnie od tego, czy w danej uprawie wystąpiły szkody czy też nie,
z uwzględnieniem wysokości osiągniętych plonów z 1 ha danej uprawy oraz ich ceny.
Uwzględniając powyższe, program ww. pomocy zostanie zgłoszony do Komisji
Europejskiej.
Jednocześnie w ust. 3 dodawanego § 13v zaproponowano, aby średnia roczna produkcja
rolna była ustalana na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających
wielkość prowadzonej produkcji rolnej w danym gospodarstwie rolnym, a w przypadku braku
takich danych lub dokumentów – na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego o średniej wielkości
produkcji rolnej, udostępnianych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na stronie
internetowej urzędu obsługującego tego ministra.
W projekcie proponuje się, aby termin składania wniosków oraz wysokość stawki
pomocy ogłosił minister właściwy do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, z tym że wysokość stawki powinna zostać
ogłoszona najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie
pomocy. Jednocześnie proponuje się możliwość zróżnicowania stawki pomocy od wysokości
szkód w danej uprawie, a w przypadku wieloletnich użytków zielonych od obsady zwierząt z
gatunku bydło, owce, kozy lub konie.
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Wprowadzenie projektowanych przepisów będzie miało wpływ na działalność
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Możliwość uzyskania
pomocy przez producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych
spowodowane wystąpieniem w 2019 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, wpłynie na
poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw, a tym samym docelowo na wzrost
konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na rynku Unii Europejskiej.
Biorąc pod uwagę, że proponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania są
korzystne dla producentów rolnych, nie naruszają ich praw obywatelskich i są przez nich
oczekiwane, proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 7
dni od dnia ogłoszenia. Zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na
przeszkodzie, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie w proponowanym terminie.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039
oraz z 2004 r. poz. 597), ponieważ nie zawiera przepisów technicznych.
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia został zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych Rady
Ministrów.
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Nazwa projektu
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Data sporządzenia
23.08.2019
Źródło:
Inne

Nr w wykazie prac

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu
Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Aleksandra Szelągowska, Zastępca Dyrektora Departamentu
Finansów,
tel. 22 623 17 64, 22 623 20 21,
aleksandra.szelagowska@minrol.gov.pl
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Producenci rolni, których uprawy zostały zniszczone w wyniku tegorocznej suszy, huraganu, gradu,
deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, nie uzyskają środków niezbędnych na
wznowienie produkcji rolnej, czy w przypadku produkcji zwierzęcej – na zakup brakujących pasz.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.
poz. 187, z późn. zm.) proponuje się wprowadzenie przepisów umożliwiających udzielenie dodatkowej
pomocy w formie dotacji dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych
spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków
wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich.
Osiągnięcie celu projektu jest możliwe tylko przez zmianę przepisów obowiązującego rozporządzenia.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich
OECD/UE?
W sytuacjach kryzysowych mogą być stosowane rekompensaty wyrównujące utracone dochody
gospodarstwom rolnym poszkodowanym w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych, w tym suszy.
W państwach członkowskich UE w przypadku suszy są uruchamiane programy pomocowe.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Oddziaływanie
ARiMR
udzielanie pomocy
Producenci rolni, którzy
bd.
Możliwość ubiegania
ponieśli szkody
się o pomoc w
spowodowane
formie dotacji
wystąpieniem w 2019 r.
suszy, huraganu, gradu,
deszczu nawalnego,
przymrozków wiosennych

lub powodzi
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie przyjęty jako wypełnienie oczekiwań wszystkich środowisk rolniczych.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem

Łączn
ie (010)

500

500

500

500

-500

-500

budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Skutki finansowe projektowanego rozporządzenia w wysokości 500 mln zł
Źródła finansowania

z oszczędności w rezerwach celowych budżetu państwa.

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

Ze względu na brak ostatecznych wyników prac komisji szacujących straty w
plonach w wyniku wystąpienia w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu
nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, przy szacowaniu skutków
finansowych rozporządzenia założono, że pomocą zostanie objętych 3 446 tys.
ha powierzchni użytków rolnych.

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
0
1
2
3
5
10
zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z
…… r.)

duże
przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw
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Łącz
nie
(010)

W ujęciu
niepieniężnym

Niemierzalne

rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Producenci rolni
duże
przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
(dodaj/usuń)
Producenci rolni

500

Poprawa sytuacji finansowej producentów rolnych.
(dodaj/usuń)
Dodatkowe
Wprowadzenie projektowanych przepisów będzie miało wpływ na działalność
informacje, w tym
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Możliwość
wskazanie źródeł
uzyskania pomocy przez producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w
danych i przyjętych
uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. niekorzystnych
do obliczeń założeń
zjawisk atmosferycznych, wpłynie na poprawę płynności finansowej
przedsiębiorstw, a tym samym docelowo na wzrost konkurencyjności polskich
gospodarstw rolnych na rynku Unii Europejskiej. Poza powyżej wskazanym
oddziaływaniem wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie
miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa
domowe. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało
również wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną osób niepełnosprawnych
i osób starszych.
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
☐ nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
☐ tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
☒ nie
tabeli zgodności).
☐ nie dotyczy
☐ zmniejszenie liczby dokumentów
☐ zwiększenie liczby dokumentów
☐ zmniejszenie liczby procedur
☐ zwiększenie liczby procedur
☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy
☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …
☒ inne: …
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich ☒ tak
elektronizacji.
☐ nie
☐ nie dotyczy
Komentarz:
Producenci rolni samodzielnie będą podejmować decyzję, czy chcą skorzystać z pomocy i tym samym
podjąć się obowiązków wynikających z warunków udzielania tej pomocy.
Jednocześnie udzielanie nowych form pomocy oznacza dodatkowe zadania do realizacji przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie ma wpływu na inne obszary poza rolnictwem.
10. Wpływ na pozostałe obszary
☐ środowisko naturalne
☐ demografia
☐ informatyzacja
☐ sytuacja i rozwój regionalny
☐ mienie państwowe
☐ zdrowie
☐ inne: …
Omówienie wpływu

Nie ma wpływu.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Udzielenie pomocy producentom rolnym, na ich wnioski złożone do Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną
zastosowane?
Ewaluacja efektów nastąpi na podstawie przedłożonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa stosownie do przepisów ustawy dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505) sprawozdania z działalności za lata 2019 i 2020, w tym m.in. w
zakresie wsparcia realizowanego na podstawie projektowanego rozporządzenia. Miernikiem będzie
liczba wydanych przez ARiMR decyzji w sprawie udzielenia pomocy oraz kwota udzielonej pomocy.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
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