WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Departament BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI I WETERYNARII

Lp.
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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
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4
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Termin
realizacji
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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.
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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.

6

Magdalena Zasępa
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Grudzień
2016 r.

6.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
sposobu postępowania z
substancjami
niedozwolonymi,
pozostałościami
chemicznymi,
biologicznymi,
produktami leczniczymi
i skażeniami
promieniotwórczymi u
zwierząt, w produktach
pochodzenia
zwierzęcego i żywności
zawierającej
jednocześnie środki
spożywcze pochodzenia
niezwierzęcego i
produkty pochodzenia
zwierzęcego znajdującej
się w rolniczym handlu
detalicznym

Konieczność wydania
projektowanego rozporządzenia
wynika ze zmiany brzmienia
upoważnienia zawartego w art. 16
ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005
r. o produktach pochodzenia
zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. poz.
1577, z późn. zm.). Natomiast zmiana
ww. brzmienia upoważnienia wynika
ze zmian wprowadzonych w celu
ułatwienia sprzedaży żywności przez
rolników tj. w celu stworzenia
polskim rolnikom lepszych
możliwości rozwoju produkcji i
sprzedaży konsumentom końcowym
żywności wyprodukowanej
w całości lub w części z ich własnej
uprawy, chowu lub hodowli. Zmiany
te procedowane są projektem ustawy
z dnia ……... 2016 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu ułatwienia
sprzedaży żywności przez rolników.

Projektowane rozporządzenie, w
stosunku do obowiązującego
rozporządzenia, wprowadza przede
wszystkim zmiany w zakresie
dostosowania obecnych przepisów
tak aby uwzględnić kwestie objęcia
nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej
rolniczego handlu detalicznego
produktami pochodzenia
zwierzęcego i żywnością
zawierającą jednocześnie środki
spożywcze pochodzenia
niezwierzęcego i produkty
pochodzenia zwierzęcego.

Projektowane rozporządzenie
zastąpi obecnie obowiązujące
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia z dnia 28 lipca
2006 r. w sprawie sposobu
postępowania z substancjami
niedozwolonymi, pozostałościami
chemicznymi, biologicznymi,
produktami leczniczymi i
skażeniami promieniotwórczymi u
zwierząt i w produktach
pochodzenia zwierzęcego (Dz. U.
poz.1067, z późn. zm.).
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Krystian Popławski
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Grudzień
2016 r.

7.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w
sprawie wprowadzenia
programu mającego na
celu wykrycie
występowania zakażeń
wirusami
wywołującymi grypę
ptaków

Celem programu jest stwierdzenie
braku występowania podtypu H5N7
lub innych podtypów wirusa grypy
ptaków u drobiu i dzikiego ptactwa
oraz wykrycie ewentualnych
dowodów braku transmisji wirusa
grypy ptaków z ptactwa dzikiego na
drób poprzez losowe badania
laboratoryjne drobiu na terytorium
całego kraju.
Ww. program podlega
współfinansowaniu ze środków Unii
Europejskiej.

Program stanowi kontynuację
programów realizowanych na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej od 2007 r. i nie wprowadza
istotnych zmian co do sposobu jego
prowadzenia.

Krystian Popławski
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Grudzień
2016 r.

8.

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

Program jest kontynuacją
Krajowego programu zwalczania
niektórych serotypów Salmonella w
stadach brojlerów gatunku kura
(Gallus gallus) realizowanego od
2009 r.
Przepisy załącznika II części A i E
rozporządzenia (WE) nr 2160/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie
zwalczania salmonelli i innych
określonych odzwierzęcych
czynników chorobotwórczych
przenoszonych przez żywność (Dz.
Urz. UE L 325 z 12.12.2003, str. 1,
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41,
str. 328, z późn. zm.) ustanawiają
minimalne wymagania dotyczące
narodowych programów kontroli
Salmonella oraz wymagań
dotyczących świeżego mięsa.
Państwa członkowskie są
zobowiązane do opracowania i
wdrożenia krajowych programów
zwalczania niektórych serotypów
Salmonella w stadach kur brojlerów.

Program jest kontynuacją wcześniej
prowadzonych działań.
Osiągnięcie i utrzymanie celu, czyli
jak największe ograniczenie liczby
zakażonych stad brojlerów,
zwiększy konkurencyjność
polskiego drobiu i mięsa
drobiowego na rynku unijnym, jak
również na rynkach państw trzecich.
Ponadto należy podkreślić, że
salmonelloza jest najczęściej
notowaną chorobą odzwierzęcą.
Stąd też realizacja programu
ograniczy liczbę zakażeń u ludzi, a
w związku z tym zredukuje koszty
leczenia tych chorób.

Krystian Popławski
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Grudzień
2016 r.
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9.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi 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”

Wprowadzenie rozwiązań
planowanych w projekcie
rozporządzenia wynika z
konieczności kontynuacji działań
prowadzonych w 2016 r. zgodnie
„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 7 stycznia 2016
r. w sprawie wprowadzenia w 2016
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. 70, z późn.
zm.) 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;
- finansowanie funkcjonowania 5
odłowni żywołownych do odłowu
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 ;
- finansowanie, na obszarze określonym
w załączniku do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie
zarządzenia odstrzału sanitarnego
dzików, polowań na dorosłe samice
dzika o wadze tuszy po usunięciu
patrochów wynoszącej co najmniej 30
kg i odstrzału selektywnego dorosłych
samic dzika o wadze tuszy po usunięciu
patrochów wynoszącej co najmniej 30
kg.
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Krystian Popławski
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Grudzień
2016 r.

10.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w
sprawie maksymalnej
ilości żywności
zbywanej w ramach
rolniczego handlu
detalicznego oraz
zakresu i sposobu jej
dokumentowania

Projekt rozporządzenia stanowi
wykonanie upoważnienia, które
zostanie zawarte w art. 44a ust. 3
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. z 2015 r. poz. 594, z późn.
zm.) wprowadzanego projektem
ustawy o zmianie niektórych ustaw w
celu ułatwienia sprzedaży żywności
przez rolników, przyjętym w dniu 27
września 2016 r. przez Radę
Ministrów.

W projektowanym rozporządzeniu
określa się:
1)maksymalną ilość żywności
zbywaną rocznie w ramach
rolniczego handlu detalicznego oraz
2)sposób dokumentowania tej ilości
– z uwzględnieniem potrzeb
konsumentów, rodzaju zbywanej
żywności oraz ochrony zdrowia
publicznego, w tym zapewnienia
bezpieczeństwa tej żywności.

Krystian Popławski
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Styczeń
2017 r.

11.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w
sprawie wprowadzenia
programu
wieloletniego
wykrywania
występowania zakażeń
wirusem choroby
niebieskiego języka na
lata 2017-2019

Niwelowanie przeszkód o
charakterze sanitarnym w handlu na
rynku wewnętrznym UE bydłem,
owcami i kozami pochodzącym z
RP poprzez potwierdzenie braku
występowania na terytorium RP
choroby niebieskiego języka u ww.
przeżuwaczy.

W ramach realizacji programu,
który udowodni, że na terytorium
RP nie występuje choroba
niebieskiego języka lub pozwoli na
wczesne wykrycie przedostania się
wirusa tej choroby przeprowadzane
zostanie dwukrotnie badanie
laboratoryjne (serologiczne - testem
ELISA), w okresie największej
aktywności muchówek z rodzaju
Culicoides. W przypadku uzyskania
dodatniego lub wątpliwego wyniku
badania laboratoryjnego, od
zwierząt u których wykryto
przeciwciała dla wirusa, zostaną
ponownie pobrane próbki krwi do
badań laboratoryjnych
(wirusologicznych - testem RT PCR
lub rt RT PCR) w celu wykrycia
materiału genetycznego wirusa
choroby niebieskiego języka.

Krystian Popławski
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Styczeń
2017 r.

Umożliwienie ubiegania się przez
RP o zwrot wydatków poniesionych
w związku realizacją z
przedmiotowego programu, w tym
związanych z pobraniem próbek i
wykonaniem badań laboratoryjnych.
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12.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w
sprawie wysokości kar
pieniężnych za
naruszenia przepisów o
produktach
pochodzenia
zwierzęcego

Wykonanie upoważnienia zawartego
w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia
16 grudnia 2005 r. o produktach
pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z
2014, poz. 1577, z późn. zm.), w
związku ze zmianą tego przepisu
wprowadzoną ustawą z dnia ……….
o zmianie niektórych ustaw w celu
ułatwienia sprzedaży żywności
przez rolników (Dz. U. poz……….).

Podstawowym celem wydania
rozporządzenia jest określenie
wysokości kar pieniężnych za
naruszenia przepisów ustawy z
dnia 16 grudnia 2005 r. o
produktach pochodzenia
zwierzęcego, w związku ze
zmianami w tej ustawie w
odniesieniu do rolniczego handlu
detalicznego produktami
pochodzenia zwierzęcego lub
żywnością zawierającą
jednocześnie środki spożywcze
pochodzenia niezwierzęcego i
produkty pochodzenia
zwierzęcego, wprowadzonymi
ustawą z dnia ………. o zmianie
niektórych ustaw w celu ułatwienia
sprzedaży żywności przez
rolników (Dz. U. poz…….).
Ponadto celem jest określenie
nowych kar pieniężnych
wynikających z potrzeby ich
wprowadzenia zgłoszonej przez
Głównego Lekarza Weterynarii w
odniesieniu do podmiotów
wprowadzających na rynek bądź
skupujących surowe mleko i siarę,
a także aktualizacja
obowiązujących przepisów
karnych w związku ze zmianami
wynikającymi ze zmian przepisów
unijnych.
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Krystian Popławski
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Marzec
2017 r.

13.

14.

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
prowadzenia
dokumentacji
związanej ze
zwalczaniem chorób
zakaźnych zwierząt

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.

Krystian Popławski
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Marzec
2017 r.

Bezpośrednim powodem podjęcia
prac legislacyjnych nad projektem
rozporządzenia jest konieczność
zmiany sposobu prowadzenia
dokumentacji związanej ze
zwalczaniem chorób zakaźnych
zwierząt tak, aby zapewnić
możliwość przekazywania do
Europejskiego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
odpowiednich i kompletnych danych
dotyczących chorób zakaźnych
zwierząt przekazywanych.

Projekt rozporządzenia przewiduje
ujednolicenie danych wpisywanych
do pisma przewodniego
dołączanego do próbek
przesyłanych do badań
laboratoryjnych. W związku z
powyższym zmieniono wzór pisma
przewodniego (załącznik nr 6 do
aktualnie obowiązującego
rozporządzenia) i zastąpiono go
dwoma nowymi wzorami
zaproponowanymi przez Głównego
Lekarza Weterynarii.

Krystian Popławski
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Marzec
2017 r.
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15.

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).

16.

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

Projekt rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w
sprawie wprowadzenia „Krajowego
programu zwalczania niektórych
serotypów Salmonella w stadach
niosek gatunku kura (Gallus gallus)”
na 2017 r. 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 2014 r. poz. 1539,
z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
20 grudnia 2016 r. w sprawie
wprowadzenia „Krajowego
programu zwalczania niektórych
serotypów Salmonella w stadach
niosek gatunku kura (Gallus
gallus)” na 2017 r. (Dz. U. poz.
2235) zostaje zmienione ze
względu na popełnioną oczywistą
omyłkę. W pierwszym zdaniu pkt
2 ust. 3.1.2 załącznika do ww.
rozporządzenia zastosowano
odesłanie do ust. 2 części D
załącznika do rozporządzenia
(WE) nr 2160/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17
listopada 2003 r. w sprawie
zwalczania salmonelli i innych
określonych odzwierzęcych
czynników chorobotwórczych
przenoszonych przez żywność
zwanego dalej „rozporządzeniem
2160/2003”, które dotyczy
postępowania z jajami zamiast
odesłania do ust. 4 lit. b części D
załącznika do rozporządzenia nr
2160/2003, które dotyczy sposobu
pobierania próbek przez
powiatowego lekarza weterynarii
w przypadku uzyskania dodatniego
wyniku badań laboratoryjnych,
próbek pobranych z inicjatywy
hodowcy lub wykrycia efektu
hamującego wzrost bakterii.
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Krystian Popławski
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Kwiecień
2017 r.

17.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w
sprawie zarządzenia
środków
podejmowanych w
związku z
wystąpieniem wysoce
zjadliwej grypy ptaków
u drobiu

Obecnie w związku ze zmniejszoną
częstotliwością występowania
ognisk i wystąpień grypy ptaków
podtyp H5N8, wyższą temperaturą
oraz nasłonecznieniem, na co
wrażliwy jest wirus grypy ptaków,
podjęto decyzję o zastąpieniu
rozporządzenia 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),
które nałożyło restrykcyjne środki
na hodowców drobiu, w tym
zwłaszcza konieczność
utrzymywania drobiu w
odpowiednim zamknięciu, nowym
rozporządzeniem.

W związku z obecną sytuacją
epizootyczną związaną z grypą
ptaków w Europie, w tym w Polsce,
konieczne jest wprowadzenie
adekwatnych środków ochronnych,
mających na celu zminimalizowanie
ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa
grypy ptaków, a jednocześnie
umożliwiających poprawne
funkcjonowanie sektora
drobiarskiego na rynku.
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Krystian Popławski
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Kwiecień
2017 r.

18.

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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Dyrektor
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Żywności i
Weterynarii

Maj
2017 r.

19.

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
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Weterynarii

Maj
2017 r.

20.

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

Konieczność wydania
projektowanego rozporządzenia
wynika z opinii przedstawionej przez
Komisję Europejską, zgodnie z którą
świeże mięso pozyskane ze świń
pochodzących z obszaru zagrożenia
oraz mięso mielone, mięso
odkostnione mechanicznie, surowe
wyroby mięsne oraz produkty mięsne
składające się z mięsa takich świń lub
zawierające takie mięso, w przypadku
spełnienia warunków wskazanych w
§ 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 rozporządzenia,
powinny być znakowane znakiem
okrągłym, który dopuszcza
wprowadzanie na rynek wyłącznie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z obecną treścią
rozporządzenia ww. mięso i produkty
znakuje się znakiem owalnym, który
dopuszcza wprowadzanie tak
oznakowanych produktów na rynek
UE.

21.

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

Projekt rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w
sprawie warunków i wysokości
wynagrodzenia za wykonywanie
czynności przez lekarzy weterynarii
i inne osoby wyznaczone przez
powiatowego lekarza weterynarii
stanowi wykonanie upoważnienia
zawartego w art. 16 ust. 6 pkt 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o
Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z
2016 r. poz. 1077, z późn. zm.)

Proponuje się odpowiednio zmienić
przepisy rozporządzenia w celu
wskazania, że świeże mięso
pozyskane ze świń pochodzących
z obszaru zagrożenia oraz mięso
mielone, mięso odkostnione
mechanicznie, surowe wyroby
mięsne oraz produkty mięsne
składające się z mięsa takich świń
lub zawierające takie mięso, w
przypadku spełnienia warunków
wskazanych w § 4 ust. 2 pkt 1 lub 2
rozporządzenia, znakuje się znakiem
okrągłym, który dopuszcza
wprowadzanie na rynek tak
oznakowanych produktów
wyłącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Krystian Popławski
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Maj
2017 r.

W projektowanym rozporządzeniu
proponuje się m.in. wprowadzenie
urealnionych stawek wynagrodzeń,
które powinny przyczynić się do
bezproblemowego zaopatrywania
przesyłek przemieszczanych świń w
świadectwo zdrowia wystawiane
przez urzędowego lekarza
weterynarii.

Krystian Popławski
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Czerwiec
2017 r.
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22.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie wymagań
weterynaryjnych przy
produkcji produktów
mięsnych wędzonych w
odniesieniu do
najwyższych
dopuszczalnych
poziomów
zanieczyszczeń
wielopierścieniowymi
węglowodorami
aromatycznymi
(WWA)

Konieczność wydania
projektowanego rozporządzenia
wynika z informacji przekazanej
przez KE, zgodnie z którą
odstępstwo przewidziane w art. 7
rozporządzenia Komisji (WE) nr
1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
ustalającego najwyższe dopuszczalne
poziomy niektórych zanieczyszczeń
w środkach spożywczych (Dz. Urz.
UE L 364 z 20.12.2006, str. 5, z późn.
zm.) obowiązuje również po dniu 31
sierpnia 2017 r. – do czasu
ewentualnej zmiany przepisów
rozporządzenia (WE) nr 1881/2006.

Projektowane rozporządzenie, w
stosunku do obecnie
obowiązującego rozporządzenia,
wprowadza jedynie usunięcie daty
możliwości stosowania odstępstwa.
Przy takim przepisie odstępstwo
będzie mogło być stosowane do
czasu ewentualnej zmiany
rozporządzenia (WE) nr 1881/2006.

Krystian Popławski
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Czerwiec
2017 r.

23.

Projekt
rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie wprowadzenia
programu zwalczania
wścieklizny

Zmiana rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie
wprowadzenia programu zwalczania
wścieklizny jest podyktowana
koniecznością ujednolicenia
przepisów ww. rozporządzenia z
przepisami rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7
grudnia 2016 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie określenia
jednostek chorobowych, sposobu
prowadzenia kontroli oraz zakresu
badań kontrolnych zakażeń zwierząt.

Zgodnie z projektowanym
rozporządzeniem od dnia 1 stycznia
2017 r. w celu kontroli
występowania wścieklizny u lisów
wolno żyjących do badań pobiera
się tkankę mózgową, surowicę i
żuchwę od 4 lisów odstrzelonych na
każdych 100 km² obszaru objętego
szczepieniem ochronnym przeciw
wściekliźnie. Dotychczas do
powyższych badań pobierano
materiał od 8 lisów odstrzelonych
na każdych 100 km² obszaru
objętego szczepieniem.

Krystian Popławski
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Czerwiec
2017 r.
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24.

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
przyczyni się m.in. do zmniejszenia
kosztów administracyjnych
funkcjonowania posterunku kontroli
weterynaryjnej w Bezledach jako
samodzielnej jednostki, oraz do
usprawnienia realizacji zadań
związanych z weterynaryjną
kontrolą graniczną leżących w
kompetencji Inspekcji
Weterynaryjnej.
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Krystian Popławski
Dyrektor
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Lipiec
2017 r.

25.

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.

Hanna Kostrzewska
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Bezpieczeństwa
Żywności i
Weterynarii

Grudzień
2017 r.

Departament FINANSÓW
1
26.

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

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

27.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w
sprawie zaliczek w
ramach Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20142020

28.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
stawek dotacji
przedmiotowych dla różnych
podmiotów wykonujących
zadania na rzecz rolnictwa

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
gospodarujących z
wykorzystaniem mienia
Zasobu w formie pożyczek,
poręczeń, gwarancji
kredytowych, a także w
formie bezzwrotnej pomocy
finansowej w § 7.
Opłacanie gwarancji za okres
od dnia zawarcia umowy o
przyznaniu pomocy do dnia
rozliczenia wniosku o płatność
wiąże się z ponoszeniem
wysokich wydatków przez
beneficjenta. Konieczność
ponoszenia wysokich
wydatków uzyskania gwarancji
na tak długi czas powoduje
mniejsze od oczekiwanego
zainteresowanie beneficjentów
ubieganiem się o zaliczkę.
Zmiany zaproponowane w
projekcie dotyczą postępu
biologicznego w produkcji
roślinnej.

Własności
Rolnej
Skarbu
Państwa oraz
o zmianie
niektórych
ustaw (Dz.
U. poz. 585).

Skrócenie okresu, na jaki ma być
wystawiane zabezpieczenie, co
będzie skutkowało zmniejszeniem
wydatków ponoszonych na
ten cel przez beneficjenta.

Aleksandra
Szelągowska
Dyrektor
Departamentu
Finansów

Marzec
2017 r.

Aktualizacja wykazu badań
podstawowych na rzecz postępu
biologicznego w produkcji
roślinnej, na których prowadzenie
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
może udzielić dotacji, określonego
w załączniku nr 8 do
obowiązującego rozporządzenia
oraz zmiana źródła danych

Aleksandra
Szelągowska
Dyrektor
Departamentu
Finansów

Marzec
2017 r.
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niezbędnych do obliczania kwoty
dotacji.
29.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
wartości klimatycznego
bilansu wodnego dla
poszczególnych gatunków
roślin uprawnych i gleb

30.

Wydanie rozporządzenia
Projekt rozporządzenia
związane jest ze zmianą
Ministra Rolnictwa i
upoważnienia ustawowego.
Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych zasad
gospodarki finansowej
Agencji Nieruchomości
Rolnych oraz gospodarki
finansowej Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa

Wydanie nowego
rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
sprawie wartości
klimatycznego bilansu
wodnego dla poszczególnych
gatunków roślin uprawnych i
gleb wynika z nowelizacji
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o
ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich.

Wydanie nowego rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie wartości klimatycznego
bilansu wodnego dla
poszczególnych gatunków roślin
uprawnych i gleb związane jest z
wejściem w życie z dniem 1
stycznia 2017 r. ustawy z dnia 15
grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o
ubezpieczeniach upraw rolnych i
zwierząt gospodarskich (Dz. U.
poz. 2181). Zgodnie z tą ustawą
dokonuje się zmiany w
wartościach klimatycznego bilansu
wodnego, polegającej na
wprowadzeniu nowego okresu, w
którym będzie monitorowane
wystąpienie zagrożenia suszą
rolniczą, tj. okresu od dnia 21
marca do dnia 20 maja.

Aleksandra
Szelągowska
Dyrektor
Departamentu
Finansów

Marzec
2017 r.

Konieczność wydania nowego
rozporządzenia związana jest ze
zmianą upoważnienia ustawowego
wprowadzoną ustawą z dnia 16
grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o zasadach
zarządzania mieniem państwowym
(Dz. U. poz. 2260), w której w art.
8 pkt 1 lit. b, dokonano zmiany art.
20 ust. 6 ustawy z dnia 19
października 1991 r. o
gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa, poprzez
zmianę wytycznych. Zgodnie z
nową wytyczną, rozszerzony został
zakres zasad gospodarki
finansowej Agencji i gospodarki

Aleksandra
Szelągowska
Dyrektor
Departamentu
Finansów

Marzec
2017 r.
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finansowej Zasobu poprzez
dodanie w wytycznych ustawy z
dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji
prawa do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza
obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. z
2016 r. poz. 2042).
Departament HODOWLI I OCHRONY ROŚLIN
1
31.

32.

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 w sprawie
wymagań, jakie powinny
spełniać pochodzące z
niektórych państw trzecich
owoce cytrusowe, w celu
zapobieżenia
rozprzestrzenieniu się
organizmu Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) Van
der Aa

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
2016/715/UE z dnia 11 maja
2016 r. określającej środki w
odniesieniu do niektórych
owoców pochodzących z
niektórych państw trzecich w
celu zapobieżenia
wprowadzeniu do Unii i
rozprzestrzenianiu się na jej
terytorium organizmu
szkodliwego Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) Van der
Aa (Dz. Urz. UE L 125 z

Projektowane rozporządzenie
określa:
- warunki prowadzenia
przemysłowej produkcji soków
wytwarzanych z określonych
owoców cytrusowych
pochodzących z Brazylii, RPA albo
Urugwaju,
- wymagania specjalne, jakie
powinny spełniać określone owoce
cytrusowe wprowadzane z w/w
państw do Polski,
- obowiązek wpisu do rejestru, o
którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o
ochronie roślin (Dz. Urz. z 2016 r.

Bogusław Rzeźnicki
Dyrektor
Departamentu
Hodowli i Ochrony
Roślin

Grudzień
2016 r.
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6

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

poz. 17, z późn. zm.), podmiotów
wytwarzających sok z określonych
owoców cytrusowych,
- sposób zgłaszania przesyłek
zawierających określone owoce
cytrusowe do granicznej kontroli
fitosanitarnej oraz sposób
prowadzenia tej kontroli.
Celem projektowanego
Wyniki najnowszych badań
rozporządzenia jest wdrożenie wskazały, że organizm szkodliwy
postanowień decyzji
Epitrix similaris (Gentner) został
wykonawczej Komisji (UE)
błędnie zidentyfikowany, a także
2016/1359 z dnia 8 sierpnia
nigdy nie występował na terenie
2016 r. zmieniającej decyzję
Unii Europejskiej. W związku z
wykonawczą 2012/270/UE
tym, w projektowanym
w odniesieniu do środków
rozporządzeniu nazwę gatunkową
nadzwyczajnych
tego organizmu zmieniono na
zapobiegających wprowadzaniu Epitrix papa sp. n. Jednocześnie po
do Unii i rozprzestrzenianiu się analizie efektów wdrożenia
w niej organizmów Epitrix
środków zwalczających i
cucumeris (Harris), Epitrix
zapobiegających rozprzestrzenianiu
similaris (Gentner), Epitrix
się organizmów regulowanych tą
subcrinita (Lec.) i Epitrix
decyzją uznano, że strefa buforowa
tuberis (Gentner) (Dz. Urz. UE o szerokości 100 m jest
L 215 z 10.08.2016, str. 29).
niewystarczająca aby nie dopuścić
do zadomowienia się lub
rozprzestrzenienia regulowanych
organizmów szkodliwych i
poszerzono ją do 500 m. W związku
z tym w projektowanym
rozporządzeniu wprowadzono
odpowiednią zmianę.
Projekt rozporządzenia Ministra Projekt rozporządzenia w zakresie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
materiału roślin sadowniczych
sprawie szczegółowego sposobu stanowi transpozycję postanowień
etykietowania, plombowania i
dyrektywy wykonawczej Komisji
pakowania materiału roślin
2014/96/UE z dnia15 października
sadowniczych oraz materiału
2014 r. w sprawie wymagań
rozmnożeniowego winorośli
dotyczących etykietowania,
stanowi wykonanie
plombowania i pakowania materiału
upoważnienia zawartego w art. rozmnożeniowego roślin
13.05.2016, str. 16).

33.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
zwalczania i zapobiegania
rozprzestrzenianiu się
organizmów Epitrix
cucumeris (Harris), Epitrix
similaris (Gentner), Epitrix
subcrinita (Lec.) i Epitrix
tuberis (Gentner)

34.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowego sposobu
etykietowania, plombowania
i pakowania materiału
szkółkarskiego oraz
materiału rozmnożeniowego
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Bogusław Rzeźnicki
Dyrektor
Departamentu
Hodowli i Ochrony
Roślin

Styczeń
2017 r.

Wojciech Hałdaś
Naczelnik Wydziału
Hodowli Roślin i
Nasiennictwa

Styczeń
2017 r.

winorośli

35.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych wymagań
dotyczących wytwarzania i
jakości materiału
szkółkarskiego

36.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie cech
charakterystycznych
odmiany roślin sadowniczych
wpisywanej na sadowniczą
listę B

sadowniczych oraz roślin
sadowniczych przeznaczonych do
produkcji owoców, który to materiał
i rośliny są objęte zakresem
dyrektywy Rady 2008/90/WE (Dz.
Urz. UE L 298 z 16.10.2014, str.
12).
Projekt rozporządzenia Ministra Wydanie rozporządzenia jest
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
niezbędne do wdrożenia przepisów
sprawie szczegółowych
dyrektywy wykonawczej Komisji
wymagań dotyczących
2014/98/UE z dnia 15 października
wytwarzania i jakości materiału 2014 r. w sprawie wykonania
szkółkarskiego roślin
dyrektywy Rady 2008/90/WE w
sadowniczych stanowi
odniesieniu do szczegółowych
wykonanie upoważnienia
wymogów dotyczących rodzajów i
zawartego w art. 72 pkt 1–3, 3a i gatunków roślin sadowniczych, o
3b ustawy z dnia 9 listopada
których mowa w załączniku I do tej
2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. dyrektywy, szczegółowych
poz. 1512, z późn. zm.).
wymogów wobec dostawców oraz
szczegółowych zasad dotyczących
inspekcji urzędowych (Dz. Urz. UE
L 298 z 16.10.2014, str. 22).
Projektowane rozporządzenie
zapewni zgodność przepisów
krajowych z przepisami Unii
Europejskiej w zakresie wymagań
dotyczących wytwarzania materiału
szkółkarskiego roślin
sadowniczych.
103c ustawy z dnia 9 listopada
2012 r. o nasiennictwie (Dz. U.
poz. 1512, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
sprawie cech
charakterystycznych odmiany
roślin sadowniczych
wpisywanej na sadowniczą listę
B stanowi wykonanie
upoważnienia zawartego w art.
13 ust. 8 ustawy z dnia 9
listopada 2012 r. o
nasiennictwie (Dz. U. poz.

Wprowadzenie przepisów
dotyczących sporządzania przez
dostawcę opisu odmiany rośliny
sadowniczych wpisywanej na
sadowniczą listę B umożliwi
dyrektorowi Centralnego Ośrodka
Badania Odmian Roślin Uprawnych
wpisywanie do krajowego rejestru
odmian z urzędowo uznanym
opisem sporządzonym według
jednolitych kryteriów.
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Wojciech Hałdaś
Naczelnik Wydziału
Hodowli Roślin i
Nasiennictwa

Styczeń
2017 r.

Wojciech Hałdaś
Naczelnik Wydziału
Hodowli Roślin i
Nasiennictwa

Styczeń
2017 r.

1512, z poźn. zm.).
37.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
danych dotyczących
wyników przeprowadzonych
analiz

38.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
zastosowań
małoobszarowych środka
ochrony roślin

W wyniku audytu Biura ds.
Żywności i Weterynarii Komisji
Europejskiej (Food and
Veterinary Office)
przeprowadzonego w Polsce w
2015 r. sformułowano szereg
zaleceń dla podmiotów
działających na rzecz rolnictwa
ekologicznego. W związku z
powyższym w dniu 1 marca br.
skierowano pismo do
podmiotów działających w
sektorze rolnictwa
ekologicznego z prośbą o ocenę
obowiązującego systemu
funkcjonowania ww.
laboratoriów. Na podstawie
zebranych uwag przygotowano
projekt rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w
sprawie danych dotyczących
wyników przeprowadzonych
analiz.
Projekt ma na celu
wprowadzenie zmian w
rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
22 maja 2013 r. w sprawie
zastosowań małoobszarowych
środka ochrony roślin (Dz. U.
poz. 659) i jest wydawany na
podstawie upoważnienia
zawartego w art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o
środkach ochrony roślin (Dz. U.
z 2015 r. poz. 547, z późn. zm.).
Nowelizacja wykazu
zastosowań małoobszarowych

Wejście w życie projektowanego
rozporządzenia pozwoli na
usprawnienie przepływu informacji
pomiędzy laboratoriami
prowadzącymi badania na rzecz
rolnictwa ekologicznego a
podmiotami sprawującymi nadzór
nad tym sektorem rolnictwa.
Ponadto rozszerzenie zakresu
danych przekazywanych do
GIJHARS znacząco usprawni ich
analizę oraz umożliwi szybsze
podejmowanie działań w przypadku
stwierdzenia przekroczenia
najwyższych dopuszczalnych
poziomów pozostałości w żywności
lub wykrycia obecności substancji
bądź składnika zakazanego w Unii
Europejskiej.

Michał Rzytki
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa
Ekologicznego

Marzec
2017 r.

Zastosowania małoobszarowe
obejmują zastosowania środków
ochrony roślin, które nie są
opłacalne z perspektywy przemysłu
ochrony roślin, ale są ważne dla
producentów rolnych. Zastosowania
te dotyczą istotnych gospodarczo
upraw specjalistycznych m.in.
owoców i warzyw, roślin
ozdobnych, szkółek (roślin
przeznaczonych do sadzenia) i
roślin aromatycznych. Wpływ
niedostatecznej ochrony upraw
małoobszarowych zagraża
zrównoważonej produkcji wysokiej

Bogusław Rzeźnicki
Dyrektor
Departamentu
Hodowli i Ochrony
Roślin

Marzec
2017 r.
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39.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
rodzaju opakowań materiału
siewnego roślin rolniczych i
warzywnych, sposobu ich
zabezpieczania oraz
szczegółowego sposobu
etykietowania i plombowania

40.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych sposobów
postępowania przy
zwalczaniu i zapobieganiu
rozprzestrzenianiu się

środka ochrony roślin stanowi
wykonanie obowiązku państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej w zakresie
ustanowienia i regularnego
aktualizowania wykazu
zastosowań małoobszarowych
dla środków ochrony roślin
przewidzianego w art. 51 ust. 8
rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr
1107/2009 z dnia 21
października 2009 r.
dotyczącego wprowadzania do
obrotu środków ochrony roślin i
uchylającego dyrektywy Rady
79/117/EWG i 91/414/EWG
(Dz. Urz. UE L 309 z
24.11.2009, str. 1, z późn. zm.).
Nowelizacja rozporządzenia
wynika z konieczności
wdrożenia do dnia 31 marca
2017 r. przepisów dyrektywy
wykonawczej Komisji (UE)
2016/317 z dnia 3 marca 2017 r.
zmieniającej dyrektywy Rady
66/401/EWG, 66/402/EWG,
2002/54/WE, 2002/55/WE,
2002/56/WE i 2002/57/WE w
odniesieniu do urzędowej
etykiety na opakowaniach
materiału siewnego (Dz. Urz.
UE L 60 z 5.03.2017, str. 72).
Celem projektowanego
rozporządzenia jest
wprowadzenie rozwiązań
ułatwiających handel polskimi
ziemniakami na rynku
międzynarodowym, w
szczególności rynku Unii
Europejskiej.

jakości bardzo różnorodnych i
wartościowych roślin spożywczych
i użytkowych. Brak rozwiązań w
zakresie ochrony tych upraw może
również negatywnie oddziaływać na
zdrowie ludzi i środowisko ze
względu na ewentualne stosowanie
środków ochrony roślin niezgodnie
z prawem.
W porównaniu do obowiązującego
rozporządzenia procedowany
projekt załącznika nr 1 został
rozszerzony o nowe gatunki roślin
warzywnych, sadowniczych,
rolniczych i przemysłowych oraz
energetycznych. W załączniku nr 2
dodano nowe uprawy w relacji
roślina uprawna patogen.
Uzupełnienie informacji
umieszczanych na dokumencie
towarzyszącym o kolejny numer
seryjny oraz na etykiecie
prowadzącego obrót w przypadku
roślin pastewnych.

Wojciech Hałdaś
Naczelnik Wydziału
Hodowli Roślin i
Nasiennictwa

Marzec
2017 r.

Projektowane rozporządzenie
wprowadza nowe rozwiązania w
celu:
1) zapewnienia łatwiejszego
dostępu polskim producentom
ziemniaków do rynku Unii
Europejskiej;
2) zwiększenia zakresu

Bogusław Rzeźnicki
Dyrektor
Departamentu
Hodowli i Ochrony
Roślin

Kwiecień
2017 r.
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bakterii Clavibacter
michiganensis ssp.
sepedonicus

41.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
rodzajów nieprawidłowości
lub naruszeń przepisów
dotyczących rolnictwa
ekologicznego i minimalnych
środków, jakie jednostki
certyfikujące są obowiązane
zastosować w przypadku
stwierdzenia wystąpienia
tych nieprawidłowości lub
naruszeń w ramach kontroli
w rolnictwie ekologicznym

42.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie
oceny tożsamości i czystości
odmianowej materiału
siewnego

Projekt nowelizacji
rozporządzenia jest wynikiem
bieżących doświadczeń
związanych z obowiązywaniem
rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
11 maja 2016 r. w sprawie
rodzajów nieprawidłowości lub
naruszeń przepisów
dotyczących rolnictwa
ekologicznego i minimalnych
środków, jakie jednostki
certyfikujące są obowiązane
zastosować w przypadku
stwierdzenia wystąpienia tych
nieprawidłowości lub naruszeń
w ramach kontroli w rolnictwie
ekologicznym (Dz. U. poz.
777). Zmiana rozporządzenia
jest także postulowana przez
Radę Rolnictwa Ekologicznego.
Projekt rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w
sprawie oceny tożsamości
i czystości odmianowej
materiału siewnego stanowi
wykonanie upoważnienia
zawartego w art. 56 ustawy
z dnia 9 listopada 2012 r.
o nasiennictwie (Dz. U. poz.
1512, z późn. zm.).

dopuszczalnych metod utylizacji
bulw ziemniaka uznanych za
porażone lub prawdopodobnie
porażone;
3) realizacji rekomendacji audytu
ekspertów Komisji Europejskiej,
przeprowadzonej w Polsce w
dniach 4-14 listopada 2014 r.
Projekt przewiduje:
1) harmonizację działań jednostek
certyfikujących w przypadku
stwierdzenia naruszenia lub
niezgodności z przepisami
dotyczącymi rolnictwa
ekologicznego;
2) realizację zobowiązania
wynikającego z przepisów prawa
UE – zgodnie z przepisami art.
92d rozporządzenia Komisji (WE)
nr 889/2008 z dnia 5 września
2008 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady wdrażania
rozporządzenia Rady (WE) nr
834/2007 w sprawie produkcji
ekologicznej i znakowania
produktów ekologicznych w
odniesieniu do produkcji
ekologicznej, znakowania i
kontroli.
Projekt rozporządzenia w sprawie
oceny tożsamości i czystości
odmianowej materiału siewnego jest
konsekwencją zmiany ustawy z dnia
9 listopada 2012 r. o nasiennictwie,
która spowodowała zmianę
upoważnienia do wydania
niniejszego rozporządzenia poprzez
uchylenie pkt 2 – tj. przepisu
dotyczącego określenia wzoru
informacji o wynikach oceny
tożsamości i czystości odmianowej.
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Krzysztof Kielak
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Hodowli i Ochrony
Roślin

Kwiecień
2017 r.

Wojciech Hałdaś
Naczelnik Wydziału
Hodowli Roślin i
Nasiennictwa

Kwiecień
2017 r.

43.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych sposobów
postępowania przy
zwalczaniu i zapobieganiu
rozprzestrzenianiu się
organizmu Xylella fastidiosa
(Wells et al.)

Celem projektowanego
rozporządzenia jest wdrożenie
postanowień decyzji
wykonawczej Komisji (UE)
2016/764 z dnia 12 maja 2016 r.
zmieniającej decyzję
wykonawczą (UE) 2015/789 w
sprawie środków
zapobiegających wprowadzaniu
do Unii i rozprzestrzenianiu się
w niej organizmu Xylella
fastidiosa (Wells et al.).

44.
Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych sposobów
postępowania przy
zwalczaniu
i zapobieganiu
rozprzestrzenianiu się
organizmu Anoplophora
glabripennis (Motschulsky)

Celem projektowanego
rozporządzenia jest wdrożenie
postanowień decyzji
wykonawczej Komisji (UE)
2015/893 z dnia 9 czerwca 2015
r. w sprawie środków
zapobiegających wprowadzaniu
do Unii i rozprzestrzenianiu się
w Unii organizmu Anoplophora
glabripennis (Motschulsky)
(Dz. Urz. UE L 146 z
11.06.2015, str. 16).

Przepis został uchylony ze względu
na zmniejszenie obciążeń
administracyjnych. Hodowcy
i Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych będą
mogli określić dogodny sposób
przekazywania przez siebie ww.
informacji. Jednocześnie utrzymane
zostają przepisy określające zakres
informacji.
W projektowanym rozporządzeniu
przede wszystkim określono
warunki przemieszczania i
wprowadzania na terytorium Unii
Europejskiej roślin podatnych na
porażenie przez Xylella fastidiosa
wyprodukowanych metodą in vitro
oraz wprowadzono modyfikację
wykazu roślin podatnych na
porażenie przez ten organizm.
Wdrożenie przepisów decyzji
wykonawczej Komisji (UE)
2016/764 ułatwi przedsiębiorcom
obrót i sprzedaż materiału
roślinnego pochodzącego z miejsc
występowania bakterii Xylella
fastidiosa.
W projektowanym rozporządzeniu
określono warunki przemieszczania
i wprowadzania na terytorium Unii
Europejskiej roślin, drewna oraz
drewnianego materiału
opakowaniowego podatnych na
porażenie przez organizm
Anoplophora glabripennis. Główną
przyczyną zawleczenia tego
organizmu w Europie jest rozwój
handlu międzynarodowego.
Niewłaściwie przeprowadzone
zabiegi fitosanitarne lub ich
całkowity brak zwiększają
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Bogusław Rzeźnicki
Dyrektor
Departamentu
Hodowli i Ochrony
Roślin

Maj
2017 r.

Maj
2017 r.
Bogusław Rzeźnicki
Dyrektor
Departamentu
Hodowli i Ochrony
Roślin

45.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
wymagań w zakresie
wytwarzania i jakości
materiału rozmnożeniowego
i materiału nasadzeniowego
roślin warzywnych i
ozdobnych oraz sadzonek
winorośli oraz oznaczania
partii tego materiału

46.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
rodzaju opakowań materiału
siewnego roślin rolniczych i
warzywnych, sposobu ich

możliwość występowania
szkodnika.
Do tej pory nie stwierdzono
występowania Anoplophora
glabripennis w Polsce, jednak na
terenie kraju występują
powszechnie rośliny żywicielskie
organizmu, co stanowi potencjalne
zagrożenie wystąpienia tego
szkodnika.
Projekt rozporządzenia Ministra Konieczność opracowania
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
projektowanego rozporządzenia
sprawie wymagań w zakresie
jest konsekwencją zmiany ustawy z
wytwarzania i jakości materiału dnia 9 listopada 2012 r. o
rozmnożeniowego i materiału
nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512,
nasadzeniowego roślin
późn. zm.), w której art. 72
warzywnych i ozdobnych oraz stanowiący delegację do
sadzonek winorośli oraz
obowiązującego rozporządzenia
oznaczania partii tego materiału został podzielony na dwa przepisy –
stanowi wykonanie
art. 72 oraz art. 72a. Pierwszy
upoważnienia zawartego w art. dotyczy tylko i wyłącznie materiału
72a ustawy z dnia 9 listopada
roślin sadowniczych oraz materiału
2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. szkółkarskiego CAC, natomiast
poz. 1512, z późn. zm.).
nowy art. 72a dotyczy materiału
rozmnożeniowego i materiału
nasadzeniowego roślin warzywnych
i ozdobnych oraz sadzonek
winorośli.
W związku z tym przepisy
projektowanego rozporządzenia są
tożsame z obowiązującymi
przepisami, z wyłączeniem frakcji
ustalanych dla cebuli dymki.
Konieczność podjęcia prac nad
projektem wynika z wpisania
do krajowego rejestru dwóch
odmian gryki jako gatunku
tradycyjnie uprawianego w
Polsce zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 9 listopada

Projektowane rozporządzenie
wprowadza przepisy, które
umożliwiają wprowadzane do
obrotu materiału siewnego gryki.
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Wojciech Hałdaś
Naczelnik Wydziału
Hodowli Roślin i
Nasiennictwa

Maj
2017 r.

Wojciech Hałdaś
Naczelnik Wydziału
Hodowli Roślin i
Nasiennictwa

Maj
2017 r.

47.

zabezpieczania oraz
szczegółowego sposobu
etykietowania i plombowania
Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
terminów składania
wniosków o dokonanie oceny
polowej materiału siewnego
poszczególnych grup roślin
lub gatunków roślin
rolniczych i warzywnych
oraz szczegółowych
wymagań w zakresie
wytwarzania i jakości
materiału siewnego tych
roślin

48.
Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
odstępstwa od obowiązku
zaopatrywania
w świadectwo fitosanitarne
okorowanego, przetartego
wzdłużnie drewna
pozyskanego z roślin rodzaju
Quercus L. pochodzącego ze
Stanów Zjednoczonych
Ameryki

49.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wymagań dla roślin,
produktów roślinnych i

2012 r. o nasiennictwie.
Potrzeba podjęcia prac nad
projektem wynika z wpisania do
krajowego rejestru dwóch
odmian gryki jako gatunku
tradycyjnie uprawianego w
Polsce zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 9 listopada
2012 r. o nasiennictwie.

Celem projektowanego
rozporządzenia jest wdrożenie
decyzji wykonawczej Komisji
(UE) 2016/2004 z dnia 14
listopada 2016 r. zmieniającej
decyzję wykonawczą
2013/780/UE ustanawiającą
odstępstwo od art. 13 ust. 1 ppkt
(ii) dyrektywy Rady
2000/29/WE w odniesieniu do
okorowanej tarcicy gatunków
Quercus L., Platanus L. i Acer
saccharum Marsh. pochodzącej
ze Stanów Zjednoczonych
Ameryki (Dz. Urz. UE L 308 z
16.11.2016, str. 62).
Celem projektowanego
rozporządzenia jest wdrożenie
postanowień decyzji
wykonawczej Komisji (UE)
2016/1967/UE z dnia 8
listopada 2016 r. zmieniającej

Projektowane rozporządzenie
wprowadza przepisy, które
umożliwiają wytwarzanie, ocenę i
wprowadzane do obrotu materiału
siewnego gryki.

Wojciech Hałdaś
Naczelnik Wydziału
Hodowli Roślin i
Nasiennictwa

Maj
2017 r.

Czerwiec
2017 r.
Projektowane rozporządzenie
określa zasady wprowadzania na
obszar Rzeczypospolitej Polskiej
okorowanej tarcicy dębu, platana i
klonu cukrowego pochodzącej ze
Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Projektowane rozporządzenie
określa odstępstwa od wymogu
zaopatrzenia w świadectwo
fitosanitarne dla przetartego
wzdłużnie i okorowanego drewna
klonu wielkolistnego oraz dębu.
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Bogusław Rzeźnicki
Dyrektor
Departamentu
Hodowli i Ochrony
Roślin

Bogusław Rzeźnicki
Dyrektor
Departamentu
Hodowli i Ochrony
Roślin

Czerwiec
2017 r.

przedmiotów
wprowadzanych na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i przemieszczanych
na jej terytorium w celu
zapobiegania
rozprzestrzenianiu się
Phytophtora ramorum

50.

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

51.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowego sposobu
etykietowania, plombowania
i pakowania materiału
szkółkarskiego oraz

art. 3 decyzji 2002/757/WE w
sprawie tymczasowych
nadzwyczajnych środków
fitosanitarnych zapobiegających
wprowadzaniu do Wspólnoty i
rozprzestrzenianiu się we
Wspólnocie Phytophtora
ramorum Werres, De Cock &
Man int’t Veld sp. nov. (Dz.
Urz. UE L 303 z 10.11.2016,
str. 21).
Wydanie projektowanego
rozporządzenia związane jest z
wejściem w życie
rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 12 kwietnia 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.

Projekt rozporządzenia jest
procedowany na wniosek
PIORiN.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu uproszczenie raportowania
oraz ograniczenie zakresu danych
przekazywanych przez jednostki
certyfikujące. Dodatkowo
opracowując nowy wzór
formularza wykazu producentów
ekologicznych uwzględniono
informacje dotyczące
terminów kontroli
przeprowadzonych przez jednostki
certyfikujące u producentów
ekologicznych. Takie informacje
są potrzebne Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa do dokładnego
wyliczenia pogłowia zwierząt w
gospodarstwie ekologicznym
(usprawnienie rozliczania płatności
w tym zakresie).

Michał Rzytki
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa
Ekologicznego

Lipiec
2017 r.

Projektowane rozporządzenie
wprowadza przepisy, które
umożliwiają wprowadzenie
skrótów dla niektórych informacji
umieszczanych na etykiecie co ma
ograniczyć koszty po stronie
PIORiN.

Wojciech Hałdaś
Naczelnik Wydziału
Hodowli Roślin i
Nasiennictwa

Lipiec
2017 r.
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materiału rozmnożeniowego
winorośli
52.

Projekt rozporządzania
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wykazu punktów wwozu,
przez które można
wprowadzać rośliny,
produkty roślinne lub
przedmioty

W celu zapewnienia
prawidłowego przebiegu
granicznej kontroli fitosanitarnej
importowanych towarów punkty
wwozu, przez które dozwolone
jest wprowadzanie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
towarów podlegających
obowiązkowi takiej kontroli,
powinny spełniać wymagania
organizacyjno-techniczne
określone w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 14 kwietnia 2004 r.
w sprawie warunków, jakie
powinny spełniać miejsca, w
których przeprowadza się
graniczną kontrolę fitosanitarną.
Wojewoda WarmińskoMazurski poinformował o
terminie zakończenia prac
mających na celu zapewnienie
w Porcie Morskim Elbląg
warunków wymaganych dla
punktu wwozu, co umożliwi
włączenie tego portu do wykazu
punktów wwozu.

Wykaz punktów wwozu zostanie
rozszerzony o punkt kontroli
fitosanitarnej w Porcie Morskim
Elbląg.

Bogusław Rzeźnicki
Dyrektor
Departamentu
Hodowli i Ochrony
Roślin

Sierpień
2017 r.

Departament RYNKÓW ROLNYCH
1

2

3

4
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7

53.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych wymagań w
zakresie jakości handlowej
dżemów, konfitur, galaretek,
marmolad, powideł
śliwkowych oraz słodzonego
przecieru z kasztanów
jadalnych

Opracowanie projektu wynika
z konieczności wdrożenia do
prawa krajowego zalecenia
Komisji Europejskiej
przedstawionego w piśmie z
dnia 19 lipca 2012 r.
zawierającego uwagi do
notyfikacji nr 2012/246/PL
dotyczącej projektu
rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
zmieniającego rozporządzenie w
sprawie znakowania środków
spożywczych, w którym
proponowany był m.in. przepis
pozwalający na określanie jako
„niskosłodzone”, produktów o
łącznej zawartości cukrów na
poziomie:
1) nie mniej niż 28 g i nie więcej
niż 50 g na 100 g produktu – w
przypadku dżemów;
2) 30 g +/- 2 g na 100 g
produktu – w przypadku
galaretek;
3) nie więcej niż 45 g na 100 g
produktu – w przypadku
konfitur.”.)
Pozostałe proponowane w
projekcie zmiany są wynikiem
zmian przepisów w zakresie
dodatków do żywności oraz
zgłaszanych przez
producentów wątpliwości i
sugestii co do treści
obowiązującego
rozporządzenia.

Projekt ma w szczególności na celu:
1) zastąpienie określenia
„niskosłodzone” (które dotyczy
dżemów i dżemów ekstra o zawartości
ekstraktu ogólnego, oznaczonego
refraktometrycznie na poziomie nie
mniej niż 28% i nie więcej niż 50%;
konfitur i konfitur ekstra o zawartości
ekstraktu ogólnego, oznaczonego
refraktometrycznie na poziomie nie
więcej niż 45% oraz galaretki i
galaretki ekstra o zawartości ekstraktu
ogólnego, oznaczonego
refraktometrycznie na poziomie nie
mniej niż 28% i nie więcej niż 32%),
określeniem „o obniżonej zawartości
cukrów”;
2) odrębne wskazanie zawartości
ekstraktu ogólnego, oznaczonego
refraktometrycznie dla marmolady
miękkiej z owoców innych niż
cytrusowe oraz powideł śliwkowych,
konfitur i konfitur ekstra;
3) uaktualnienie odwołania do
obowiązujących przepisów w sprawie
dodatków do żywności oraz
wprowadzenie przepisu
umożliwiającego dodawanie do
konfitury, konfitury ekstra, marmolady
twardej lub miękkiej z owoców innych
niż cytrusowe, powideł śliwkowych
oraz wszystkich tych wyrobów
określonych przy nazwie jako „o
obniżonej zawartości cukrów”, naturalnych środków aromatyzujących
(aromatów), które nadają produktowi
aromat odpowiadający rodzajowi
użytego składnika owocowego i
przynajmniej częściowo zostały
otrzymane z owoców tego samego
gatunku, co owoce zastosowane do
produkcji danego wyrobu.
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54.

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

55.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie stażu
adaptacyjnego i testu
umiejętności w toku
postępowania o uznanie
kwalifikacji do wykonywania
zawodu regulowanego
rzeczoznawcy w zakresie
jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych

Projekt rozporządzenia stanowi
wykonanie upoważnienia
zawartego w art. 22 ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach
członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 65). Podstawowym celem
powyższej ustawy jest
wdrożenie do polskiego
porządku prawnego zmian i
uzupełnień, jakie do
funkcjonującego obecnie
systemu uznawania
kwalifikacji zawodowych w
zawodach regulowanych w
ramach Unii Europejskiej
wprowadziły przepisy
dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady
2013/55/UE z dnia 20 listopada
2013 r. zmieniającej dyrektywę
2005/36/WE w sprawie
uznawania kwalifikacji
zawodowych i rozporządzenie
(UE) nr 1024/2012 w sprawie
współpracy administracyjnej za
pośrednictwem systemu
wymiany informacji na rynku
wewnętrznym (Dz. Urz. UE L
354 z 28.12.2013, str. 132, z
późn. zm.).

Projekt rozporządzenia określa:
1) warunki, sposób i tryb odbywania
stażu adaptacyjnego,
2) sposób i tryb wykonywania nadzoru
nad odbywaniem stażu adaptacyjnego
oraz oceny nabytych w jego trakcie
umiejętności,
3) sposób ustalania kosztów
odbywania stażu adaptacyjnego oraz
tryb pobierania i zwrotu opłaty za jego
odbywanie,
4) warunki, sposób i tryb
przeprowadzania testu umiejętności
oraz ocen posiadanych przez
wnioskodawcę umiejętności,
5) sposób ustalania kosztów
przeprowadzania testu umiejętności
oraz tryb pobierania i zwrotu opłat
- w toku postępowania w sprawie
uznania nabytych kwalifikacji w
innych niż Rzeczpospolita Polska
państwach członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwach
członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stronach umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym
kwalifikacji do wykonywania zawodu
regulowanego rzeczoznawcy w
zakresie jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych. Organem
prowadzącym postępowanie w
zakresie określonym w projekcie
rozporządzenia jest minister właściwy
do spraw rynków rolnych lub podmiot
upoważniony zgodnie z art. 4a ust. 3
ustawy z dnia 4 września 1997 r. o
działach administracji rządowej (Dz.
U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.) do
wykonywania zadań w sprawach
uznawania kwalifikacji w zawodzie
regulowanym.
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57.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie upoważnienia
Głównego Inspektora Jakości
Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych do
wykonywania zadań w
sprawach uznawania
kwalifikacji w zawodach
regulowanych

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
trybu zgłaszania kandydatów
na członków komisji
zarządzających funduszy
promocji produktów rolnospożywczych oraz sposobu
ich wyboru

Projekt rozporządzenia stanowi
wykonanie upoważnienia
zawartego w art. 4a ust. 3
ustawy z dnia 4 września 1997
r. o działach administracji
rządowej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 543, z późn. zm.).

Minister właściwy do spraw
rynków rolnych, w drodze
rozporządzenia upoważnia
Głównego Inspektora Jakości
Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych do wykonywania
zadań w sprawach uznawania
nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub
państwach członkowskich
Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, kwalifikacji do
wykonywania zawodu
regulowanego „rzeczoznawca”.

Anna Patkowska
Naczelnik
Wydziału Jakości
i Normalizacji

Grudzień
2016 r.

Wydanie projektowanego
rozporządzenia jest
konsekwencją zmiany ustawy o
funduszach promocji
produktów rolno-spożywczych
polegającej na zmianie składu
komisji zarządzających
funduszami promocji, tak aby
umożliwić przedstawicielom
środowiska, z którego wpłaty
na fundusze promocji
pochodzą, większy wpływ na
sposób wydatkowania środków
tych funduszy.

Tryb zgłaszania kandydatów na
członków komisji zarządzających
funduszami promocji produktów
rolno-spożywczych uwzględniający
nowy skład komisji zarządzających
funduszami promocji.

Agnieszka Czubak
Naczelnik Wydziału
Wsparcia
Mechanizmów
Promocji

Styczeń
2017 r.
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58.

59.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie wzoru
imiennego okresowego
upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli
przez pracowników Inspekcji
Jakości Handlowej
Artykułów RolnoSpożywczych
Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu udzielania wsparcia
finansowego z funduszy
promocji produktów rolnospożywczych

Projekt rozporządzenia stanowi
wykonanie upoważnienia
zawartego w art. 25 ust. 7
ustawy z dnia 21 grudnia 2000
r. o jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1604, z
późn. zm.).

Projekt rozporządzenia określa
wzór upoważnienia pozwalającego
na przeprowadzenie kontroli przez
pracowników IJHARS w
przypadkach określonych w art. 25
ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia
2000 r. o jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych.

Anna Patkowska
Naczelnik Wydziału
Przetwórstwa,
Jakości Żywności i
Normalizacji

Styczeń
2017 r.

Wydanie projektowanego
rozporządzenia jest
konsekwencją zmiany ustawy z
dnia 22 maja 2009 r. o
funduszach promocji
produktów rolno-spożywczych
polegającej na tym, że
przeznaczanie środków
funduszy promocji będzie
możliwe na finansowanie lub
współfinansowanie działań
promocyjnych i
informacyjnych, dotyczących
produktów rolno-spożywczych
wytwarzanych przez podmioty,
od których wpłaty na fundusze
promocji pochodzą.

Spełnienie tych wymagań będzie
opierało się na oświadczeniach
podmiotów ubiegających się o
udzielenie wsparcia ze środków
funduszy, które będą weryfikowane
przez podległe Ministrowi
Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostki
w ramach realizowanych przez nie
kontroli.

Agnieszka Czubak
Naczelnik Wydziału
Wsparcia
Mechanizmów
Promocji

Kwiecień
2017 r.
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60.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wzoru znaku graficznego
zawierającego informację
„Produkt polski”

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wzoru znaku graficznego
zawierającego informację
„Produkt polski” ma na celu
uproszczenie zasad
dotyczących wykorzystywania
w oznakowaniu znaku
„Produkt polski”.
Przepisy projektu mają za
zadanie zapobiec
samodzielnemu tworzeniu
znaku przez użytkowników.

Projekt rozporządzenia upraszcza
zasady umieszczania znaku
„Produkt polski”.
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61.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wykazu artykułów rolnospożywczych przywożonych z
zagranicy oraz ich
minimalnych ilości
podlegających kontroli
jakości handlowej

Projekt rozporządzenia stanowi
wykonanie upoważnienia
zawartego w art. 10 ust. 3
ustawy z dnia 21 grudnia 2000
r. o jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1604, z
późn. zm.).
Stosownie do art. 10 ust. 3
ww. ustawy minister właściwy
do spraw rynków rolnych, w
drodze rozporządzenia, określi
wykaz artykułów rolnospożywczych, o których mowa
w art. 10 ust. 1 ww. ustawy,
oraz ich minimalne ilości
podlegające kontroli jakości
handlowej, kierując się
znaczeniem tych artykułów dla
rynku krajowego.

Projekt rozporządzenia określa wykaz
artykułów rolno-spożywczych
przywożonych z zagranicy oraz ich
minimalnych ilości podlegających
kontroli jakości handlowej.
Konieczność nowelizacji
rozporządzenia wynika ze zmian w
prawodawstwie unijnym związanych
nomenklaturą celną oraz z potrzebą
aktualizacji przepisów załącznika do
rozporządzenia odnośnie do
wskazanych kodów celnych (w
szczególności kodu CN 2202 90 10).
W związku z powyższym istnieje
potrzeba zmiany rozporządzenia
polegająca na zastąpieniu kodu CN
2202 90 10, kodami: CN 2202 90 11,
CN 2202 90 15, CN 2202 90 19.
Kolejna zmiana treści załącznika do
rozporządzenia wynika z potrzeby
rozszerzenia wykazu o pozycje
dotyczące skorupiaków i mięczaków
(odpowiednio kody CN 0306 i CN
0307), o co postulował Główny
Inspektorat Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych mając
na uwadze wielkość importu
produktów oznaczonych kodami CN
0306 i CN 0307 (na podstawie danych
przekazanych przez Centrum
Analityczne Administracji Celnej).
Zaproponowano zatem dodanie tych
produktów do wykazu artykułów
rolno-spożywczych przywożonych z
zagranicy oraz ich minimalnych ilości
podlegających kontroli jakości
handlowej wskazanych w
rozporządzeniu, zgodnie z niżej
wskazaną nomenklaturą: CN 0306 –
Skorupiaki, CN 0307 – Mięczaki.
Minimalna ilość podlegająca kontroli
jakości handlowej to odpowiednio 50
kg (0,05 t) dla skorupiaków (kod CN
0306) oraz 500kg (0,5 t) dla
mięczaków (kod CN 0307).
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62.

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

Konieczność zmiany obecnie
obowiązującego rozporządzenia w
zakresie znakowania środków
spożywczych wynika ze zmian w
prawodawstwie krajowym oraz
potrzeby aktualizacji i
doprecyzowania przepisów w
zakresie oznakowania środków
spożywczych. Projektowane
rozporządzenie wprowadza
uregulowania w zakresie
jednolitego stosowania przez
krajowych producentów określeń
„świeży”, i „śmietankowy” w
przypadku przetworów
mlecznych oraz w zakresie
podawania informacji o kraju i
miejscu pochodzenia „mięsa
surowego” (ze świń, owiec, kóz i
drobiu) sprzedawanego bez
opakowań. Ponadto w projekcie
zaproponowano wprowadzenie
krajowych wymagań w zakresie
oznakowania octu w związku ze
zgłoszonym przez Polskie
Zrzeszenie Producentów Octu
problemem dotyczącym
„zrównania pod względem
nazewnictwa syntetycznego
kwasu octowego rozcieńczonego
wodą do 4-30% z octem (wg
normy europejskiej PN-EN
13188) będącym naturalnym
produktem rolniczym otrzymanym
w wyniku podwójnej fermentacji
surowca pochodzenia rolniczego
(…)”.
Zmiana w zakresie sposobu
znakowania jaj wynika ze zmian
w prawodawstwie krajowym.

Proponowane rozwiązania zawarte w
projekcie mają na celu wprowadzenie
do regulacji krajowych przepisów w
zakresie stosowania przez krajowych
producentów określeń „świeży” i
„śmietankowy” w przypadku
wyrobów mlecznych oraz informacji
o kraju pochodzenia „mięsa
surowego” sprzedawanego bez
opakowań. Mają one na celu:
1) w odniesieniu do wyrobów
mlecznych - ujednolicenie stosowania
powyższych określeń przez krajowych
producentów wyrobów mlecznych, co
zapobiegnie wprowadzaniu w błąd
konsumentów i pozwoli rozwiązać
problem wynikający z różnego
rozumienia tych określeń zgłaszany
zarówno przez producentów, jak
również służby kontrolne i
konsumentów;
2) w odniesieniu do „mięsa
surowego” - wprowadzenie
równowagi w informowaniu o kraju
pochodzenia „mięsa surowego”
sprzedawanego w opakowaniach, jak i
bez opakowań.
Ponadto zaproponowane rozwiązania
zapewnią, że nazwa „ocet” (wraz ze
wskazaniem surowca /surowców) na
rynku krajowym może być stosowana
tylko w przypadku produktów
otrzymanych z surowców pochodzenia
rolniczego wyłącznie w procesie
biologicznym fermentacji:
alkoholowej i octowej. Nazwa „ocet”
nie może być stosowana w przypadku
mieszaniny octu i kwasu octowego
spożywczego (E 260).
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Departament ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
1
63.

2

3

4

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

Wprowadzenie korzystnych
zmian dla beneficjentów
poddziałania „Wsparcie na
przystępowanie do systemów
jakości” realizowanego w
ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 (PROW 2014-2020),
przy wykorzystaniu możliwości
jakie daje przepis art. 16
rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
1305/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Funduszu
Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich
(EFRROW) i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr
1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 487, z późn.
zm.).

Projektowane rozporządzenie ma na
celu wprowadzenie wydłużenia
okresu pomocy dla beneficjentów
działania, do maksymalnego
terminu, który jest przewidziany w
art. 16 rozporządzenia nr 1305/2013
oraz zapewnić stworzenie
sprawnego i efektywnego systemu
wdrażania poddziałania „Wsparcie
na przystępowanie do systemów
jakości”, poprzez przeprowadzenie
zmian w zakresie warunków
przyznawania i wypłaty pomocy
finansowej w ramach ww.
poddziałania
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Agnieszka
Październik
Leszczyńska
2016 r.
Naczelnik
Wydziału Transferu
Wiedzy i Innowacji w
Rolnictwie oraz
Konsolidacji
Producentów Rolnych

7

64.

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

Opracowanie projektu ma na
celu dostosowanie przepisów
tego rozporządzenia do
przepisów rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 12 października
2015 r. 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 (Dz. U poz.
1755 oraz z 2016 r. poz. 1719).

W projekcie rozporządzenia
zaproponowano usunięcie przepisu
dotyczącego poinformowania
podmiotu ubiegającego się o
przyznanie pomocy o odmowie jej
przyznania w przypadku gdy
wnioskowana kwota pomocy na
realizację operacji nie mieści się w
limicie środków przewidzianych
na operacje typu „Gospodarka
wodno-ściekowa”, z uwagi na to,
że ostatnia nowelizacja
rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 12
października 2015 r. 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 reguluje horyzontalne
rozwiązanie tej kwestii. W efekcie
termin na odmowę przyznania
pomocy przez samorządy
województw z powodu
niemieszczenia się operacji w
limicie środków przewidzianych
na operacje tego typu, będzie
upływał po 12 miesiącach, a nie po
6 miesiącach, jak to zostało
przewidziane w aktualnie
obowiązującym rozporządzeniu.
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Łukasz Tomczak
Naczelnik Wydziału
Rozwoju
Terytorialnego

Listopad
2016 r.

65.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu konkurencyjnego
wyboru wykonawców zadań
ujętych w zestawieniu
rzeczowo-finansowym
operacji oraz zmniejszeń
kwot pomocy oraz pomocy
technicznej w przypadku
stwierdzenia niezgodności
dotyczącej stosowania tego
trybu albo stosowania
przepisów o zamówieniach
publicznych

Projekt stanowi realizację
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. poz. 349, z późn. zm.)

Projektowane rozporządzenie ma na
celu uregulowanie kwestii
konkurencyjnego trybu wyboru
wykonawców poszczególnych
zadań ujętych w zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji oraz
kar administracyjnych stosowanych
w przypadku stwierdzenia
niezgodności dotyczącej stosowania
tego trybu i w przypadku
stwierdzenia niezgodności
dotyczącej stosowania przepisów
o zamówieniach publicznych.
Obecnie ww. kwestie określają
postanowienia umów o przyznaniu
pomocy w ramach PROW 2014–
2020. Uregulowanie ww. kwestii
w powszechnie obowiązujących
przepisach pozwoli podmiotom
ubiegającym się o przyznanie
pomocy na zapoznanie się
z regulacjami jeszcze przed
zawarciem umowy oraz zmniejszy
ryzyko ponoszenia zmniejszeń kwot
pomocy oraz pomocy technicznej
w skutek niezgodności.
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Dariusz Nieć
Dyrektor
Departamentu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Grudzień
2016 r.

66.

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

Potrzeba nowelizacji
rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 wynika z
procedowanej nowelizacji
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. poz. 349, z
późn. zm.).

Zmiany zaproponowane w
projekcie rozporządzenia
wynikają ze zmiany art. 26 ust. 2
pkt 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 i polegają na
przeniesieniu z biur powiatowych
do oddziałów regionalnych
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa obsługi
spraw związanych z
przyznawaniem, wypłatą oraz
zwrotem pomocy finansowej w
ramach „Restrukturyzacji małych
gospodarstw”, co zapewni lepszą i
sprawniejszą realizację
omawianego instrumentu wsparcia.

46

Dariusz Nieć
Dyrektor
Departamentu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Grudzień
2016 r.

67.

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

Potrzeba nowelizacji
rozporządzenia wynika z
konieczności dostosowania
przepisów rozporządzenia do
przepisów projektowanej
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 niektórych innych ustaw
(projekt skierowany do Sejmu druk nr 972).
Ponadto, konieczne jest
dostosowanie przepisów ww.
rozporządzenia do przepisów
rozporządzenia wykonawczego
Komisji (UE) 2016/669 z dnia
28 kwietnia 2016 r.
zmieniającego rozporządzenie
wykonawcze (UE) nr 808/2014
w odniesieniu do zmiany i
treści programów rozwoju
obszarów wiejskich, reklamy
tych programów i
współczynników
przeliczeniowych na duże
jednostki przeliczeniowe
inwentarza (Dz. Urz. UE L 115
z 29.042016, str. 33).

Zmiany zaproponowane w projekcie
rozporządzenia są konsekwencją zmiany
art. 26 ust. 2 pkt 2, zaproponowanej w
projekcie 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 niektórych
innych ustaw i polegają na
przeniesieniu z biur powiatowych do
oddziałów regionalnych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa obsługi spraw związanych z
przyznawaniem, wypłatą oraz zwrotem
pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu
działalności gospodarczej na rzecz
młodych rolników”.
Ponadto, konieczne jest dostosowanie
przepisów rozporządzenia w sprawie
instrumentu „Premie dla młodych
rolników” do przepisów rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) 2016/669
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
zmieniającego rozporządzenie
wykonawcze (UE) nr 808/2014. Zgodnie
z przepisami ww. rozporządzenia
2016/669, obowiązkowi
informacyjnemu podlegają operacje
przekraczające 50 000 euro. Z uwagi na
to, że wysokość premii w ramach
omawianego instrumentu wsparcia
wynosi 100 tys. zł, beneficjenci „Premii
dla młodych rolników” nie podlegają
ww. obowiązkowi informacyjnemu. W
związku z tym, w projekcie
rozporządzenia proponuje się usunięcie
obowiązku informacyjnego beneficjenta
wraz z przewidzianą sankcją za jego
niewypełnienie, tj. określonym
poziomem zwrotu pomocy z tytułu
niespełnienia przez beneficjenta
zobowiązania w zakresie obowiązku
informacyjnego.
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Dariusz Nieć
Dyrektor
Departamentu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Styczeń
2017 r.

68.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi 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

Wykonanie 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. poz. 349, z późn. zm.).

Projektowane rozporządzenie ma na
celu uregulowanie kwestii
przyznania 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 PROW
2014–2020.

Dariusz Nieć
Dyrektor
Departamentu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Marzec
2017 r.

69.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi 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

Wykonanie 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. poz. 349, z późn. zm.).

Projektowane rozporządzenie ma na
celu uregulowanie kwestii
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.

Dariusz Nieć
Dyrektor
Departamentu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Marzec
2017 r.
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70.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi 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

Wykonanie 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. poz. 349 i 1888 oraz
z 2016 r. poz. 337 i 1579).

Projektowane rozporządzenie ma na
celu uregulowanie kwestii
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

71.

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 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. poz. 349, z
późn. zm.).

Projektowane rozporządzenie ma
na celu przede wszystkim
wprowadzenie szczegółowych
przepisów dotyczących oceny
racjonalności kosztów operacji na
etapie składania wniosku o
przyznanie pomocy w ramach
poddziałania 4.2 „Wsparcie
inwestycji w przetwarzanie
produktów rolnych, obrót nimi lub
ich rozwój” objętego PROW na
lata 2014–2020.
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Dariusz Nieć
Dyrektor
Departamentu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Marzec
2017 r.

Dariusz Nieć
Dyrektor
Departamentu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Marzec
2017 r.

72.

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

Dostosowanie przepisów
rozporządzenia do aktualnego
brzmienia 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
(Dz. U. z 2015 r. poz. 349, z
późn. zm.), które zostały
znowelizowane ustawą z dnia 15
grudnia 2016 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 niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2017 r.
poz. 5).

Projektowane rozporządzenie ma na
celu zrealizowanie upoważnienia
ustawowego, tj. powierzenia
wdrażania działania „Współpraca”
objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014
–2020 Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
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Agnieszka
Marzec
Leszczyńska
2017 r.
Naczelnik Wydziału
Transferu Wiedzy i
Innowacji w
Rolnictwie oraz
Konsolidacji
Producentów Rolnych

73.

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
20142020

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
(Dz. U. poz. 349, z późn. zm.).

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 20142020 ma
na celu realizację programu
wsparcia producentów świń z
uwagi na występowanie
afrykańskiego pomoru świń (ASF)
w Polsce.
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Dariusz Nieć
Dyrektor
Departamentu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Marzec
2017 r.

74.

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

Zmiany zaproponowane w
projekcie rozporządzenia mają
na celu przede wszystkim
umożliwienie przyznawania,
wypłaty oraz zwrotu pomocy
na operacje polegające na
zaprzestaniu chowu i hodowli
świń, realizowane w
gospodarstwach, w których jest
prowadzony chów lub hodowla
świń, na obszarach
wyznaczonych w związku ze
zwalczaniem ASF oraz na
pozostałe operacje.

W projekcie rozporządzenia
zaproponowano kryteria wyboru dla
operacji zapobiegających
rozprzestrzenianiu się ASF, które
zostały opracowane na podstawie
kryteriów wyboru operacji
określonych w obowiązującym
rozporządzeniu dla tego instrumentu
wsparcia, z tym że kryterium wyboru
dotyczące kwalifikacji zawodowych
zostało zastąpione kryterium liczby
świń w gospodarstwie. Kryteria
wyboru dla pozostałych operacji
realizowanych w ramach instrumentu
wsparcia „Restrukturyzacja małych
gospodarstw” to kryteria wyboru
operacji określone w obecnie
obowiązującym rozporządzeniu.
Z uwagi na to, że dla operacji
zapobiegających rozprzestrzenianiu
się ASF został wydzielony budżet,
jeden dla całego kraju, w projekcie
rozporządzenia proponuje się, aby
kolejność przysługiwania pomocy w
województwie mazowieckim i łącznie
w pozostałych województwach była
ustalana przez Prezesa Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. W projekcie
rozporządzenia proponuje się
uzupełnienie obowiązującego
rozporządzenia o warunek dotyczący
zobowiązania się beneficjenta
realizującego operację zapobiegającą
rozprzestrzenianiu się ASF do
niepodejmowania chowu i hodowli
świń, co najmniej do dnia upływu 5 lat
od dnia wypłaty pierwszej raty
pomocy, a także przepisy dotyczące
przewidzianych sankcji w przypadku
niedotrzymania przez beneficjenta,
realizującego ww. operację,
zobowiązania do niepodejmowania
chowu i hodowli świń w okresie
związania celem.
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Dariusz Nieć
Dyrektor
Departamentu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Kwiecień
2017 r.

75.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej
na operacje typu „Inwestycje
w gospodarstwach
położonych na obszarach
Natura 2000” w ramach
poddziałania „Wsparcie
inwestycji w gospodarstwach
rolnych” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020

Projekt rozporządzenia stanowi
realizację upoważnienia
ustawowego 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 20142020,
w odniesieniu do operacji typu
„Inwestycje w gospodarstwach
położonych na obszarach
Natura 2000 ” w ramach
poddziałania „Wsparcie
inwestycji w gospodarstwach
rolnych” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Projektowane rozporządzenie
określa warunki i tryb
przyznawania oraz wypłaty
pomocy na operacje typu
„Inwestycje w gospodarstwach
położonych na obszarach Natura
2000” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w
gospodarstwach rolnych” PROW
2014-2020.
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Dariusz Nieć
Dyrektor
Departamentu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Kwiecień
2017 r.

76.

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:
- udostępnienia kopert
finansowych na potrzeby
kolejnych naborów wniosków w
szeregu działań PROW 20142020,
- korekty wysokości niektórych
limitów w związku ze zmianą
programu zaakceptowaną przez
KE w grudniu 2016 r.,
- zmniejszenia dostępnego w 2017
r. limitu dla operacji w ramach
poddziałania Wsparcie inwestycji
w przetwarzanie produktów
rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
z przeznaczeniem na
przetwarzanie i wprowadzanie do
obrotu produktów rolnych przez
podmiot, który działa jako
przedsiębiorca wykonujący
działalność gospodarczą w
zakresie przetwarzania lub
wprowadzania do obrotu
produktów rolnych objętych
załącznikiem I do Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
- zastosowania w praktyce art. 19
ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem
Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020, dotyczącego
przyznawania pomocy dla operacji
objętych postępowaniami
odwoławczymi od decyzji o
odmowie przyznania pomocy w
przypadku wyczerpania limitu
określonego w rozporządzeniu dla
konkretnego roku.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu zarządzanie dystrybucją
środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020, m.in. zgodnie z
harmonogramem naboru
wniosków.
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Dariusz Nieć
Dyrektor
Departamentu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Kwiecień 2017
r.

77.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi 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
(Dz. U. z 2017 r. poz. 562 i
624).

Regulacje zawarte w projekcie
dotyczą określenia 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
PROW 2014-2020. Wejście w
życie projektowanego
rozporządzenia pozwoli na
przyznawanie pomocy na
realizacje inwestycji z zakresu
budowy, przebudowy lub
wyposażenia obiektów pełniących
funkcje kulturalne, kształtowania
przestrzeni publicznej, odnawiania
lub poprawy stanu zabytkowych
obiektów budowlanych służących
zachowaniu dziedzictwa
kulturowego, zakupu obiektów
budowlanych charakterystycznych
dla tradycji budownictwa w danym
regionie.
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Dariusz Nieć
Dyrektor
Departamentu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Maj
2017 r.

78.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi 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

Projekt rozporządzenia stanowi
realizację upoważnienia
ustawowego 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 20142020,
w odniesieniu do operacji 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 PROW na
lata 2014–2020.

Projektowane rozporządzenie
określa warunki i tryb
przyznawania oraz wypłaty
pomocy 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 PROW na lata 2014–
2020.
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Dariusz Nieć
Dyrektor
Departamentu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Czerwiec
2017 r.

79.

80.

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
Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzanie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej
w ramach działania
„Uczestnictwo rolników w
systemach jakości żywności”
objętego Programem
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013

Projektowane rozporządzenie
ma na celu rozpatrzenie
większej liczby wniosków.
Zmianę wprowadza się na
wniosek ARiMR. W opinii
ARiMR wydłużenie terminu na
rozpatrzenie wniosków o 1
miesiąc pozwoli na objęcie
pomocą większej liczby
wnioskodawców oraz
zakontraktowanie środków
dostępnych w limicie.

Projektowana nowelizacja
wprowadza zmianę, polegającą na
wydłużeniu terminu na
rozpatrzenie wniosków złożonych
w 2016 r. z 10 miesięcy do 11
miesięcy od dnia podania do
publicznej wiadomości informacji,
o kolejności przysługiwania
pomocy.

Dariusz Nieć
Dyrektor
Departamentu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Zmiana przepisów
wykonawczych dla działania
„Uczestnictwo rolników w
systemach jakości żywności”
objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013, wynika z potrzeby
wprowadzenia uproszczeń dla
producentów rolnych,
uczestniczących w wybranym
systemie jakości żywności, w
zakresie spełniania wymogów,
dotyczących wnioskowania
o płatność w ramach tego
działania.

Projektowane rozporządzenie ma na
celu wprowadzenie uproszczenia
dla beneficjentów tego działania,
które polega na odstąpieniu od
obowiązku załączania do
składanych wniosków o płatność,
kopii dokumentów,
potwierdzających uczestnictwo w
wybranym systemie jakości,
ważnych na etapie składania
wniosków o płatność i zastąpieniu
ich kopiami tych dokumentów,
które były ważne w okresie za który
składany jest wniosek o płatność.
Zmiana ta przyczyni się także do
zwiększenia efektywności tego
działania.

Agnieszka
Sierpień
Leszczyńska
2017 r.
Naczelnik
Wydziału Transferu
Wiedzy i Innowacji w
Rolnictwie oraz
Konsolidacji
Producentów Rolnych
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Czerwiec
2017 r.

81.

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 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
(Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624
i 892)

Projektowane rozporządzenie ma
na celu przede wszystkim
dostosowanie przepisów
rozporządzenia do zaakceptowanej
przez służby Komisji Europejskiej
w dniu 18 kwietnia 2017 r.,
zmienionej Uchwałą NR 56
Komitetu Monitorującego PROW
2014-20220, treści Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020, dotyczącej
zwiększenia maksymalnej
wysokości pomocy z 3 000 000 do
10 000 000 zł, przyznawanej w
okresie realizacji Programu
jednemu beneficjentowi.

Dariusz Nieć
Dyrektor
Departamentu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Sierpień
2017 r.

Departament PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH
1

2

82. 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

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
pierwo-

kupu w
stosunku
do
gruntów
zalesionych
również w
ramach
PROW
2007-2013
83.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wielkości zmniejszenia
(redukcji) stawki płatności
dodatkowej za 2015 r.

84. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach
działania „Płatności dla
obszarów z ograniczeniami
naturalnymi lub innymi
szczególnymi
ograniczeniami” objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020
85. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych wymagań,

Styczeń
2017 r.

Opracowanie projektu wynika z
obowiązku zastosowania
zmniejszenia stawki płatności
dodatkowej, o którym mowa w
art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5
lutego 2015 r. o płatnościach w
ramach systemów wsparcia
bezpośredniego (Dz. U. poz.
1551, z późn. zm.).
Projekt nowelizacji
rozporządzenia jest wynikiem
bieżących doświadczeń
związanych z wdrażaniem
działania „Płatności dla
obszarów z ograniczeniami
naturalnymi lub innymi
szczególnymi ograniczeniami”
i ma na celu doprecyzowanie
przepisów rozporządzenia w
zakresie przyznawania płatności
ONW dla rolników
realizujących 5-letnie
zobowiązanie do prowadzenia
działalności rolniczej podjęte w
ramach PROW 2007-2013.

Projekt ma na celu skorygowanie
stawki płatności dodatkowej za
2015 r., w związku z
przekazanymi przez ARiMR
nowymi danymi.

Tomasz Figurski
Naczelnik
Wydziału
Realizacji
Płatności
Bezpośrednich

Projekt rozporządzenia zawiera
rozwiązania służące
doprecyzowaniu przepisów
rozporządzenia w zakresie
maksymalnej powierzchni, do
której możliwe jest przyznanie
płatności ONW w ramach PROW
2014-2020, dla rolników
realizujących 5- letnie
zobowiązanie, do powierzchni
wynoszącej nie więcej niż 300
ha.

Elżbieta Budka
Marzec
Naczelnik Wydziału 2017 r.
Płatności ONW,
Środowiska i
Leśnictwa

Zmiany zaproponowane w
projekcie rozporządzenia mają
na celu:
 uproszczenie zasad
logowania oraz nadawania

Proponuje się, aby od 2017 r.
wnioskowanie o nadanie kodu
dostępu do systemu
teleinformatycznego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji

Anna Domaracka
Marzec
Główny specjalista 2017 r.
kierujący Zespołem
Zintegrowanego
Systemu
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jakie powinien spełniać
formularz wniosku
umieszczany na stronie
internetowej Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

86. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
składania wniosków za
pomocą formularza
umieszczonego na stronie
internetowej

87. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie działań, w ramach
których wnioski o
przyznanie pomocy lub o

kodu dostępu do systemu
informatycznego ARiMR,
 dostosowanie do zmian
wprowadzonych ustawą z
dnia 21 października 2016 r.
o zmianie ustawy o
płatnościach w ramach
systemów wsparcia
bezpośredniego (Dz. U. poz.
2037), w której
zmodyfikowane zostały
instrumenty wsparcia
związanego z produkcją.
Opracowanie projektu
rozporządzenia związane jest:
1) ze zmianą brzmienia
upoważnienia ustawowego;
2) z koniecznością
dostosowania przepisów do
przepisów zawartych w
projektowanym
rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającym rozporządzenie
w sprawie szczegółowych
wymagań, jakie powinien
spełniać formularz wniosku
umieszczany na stronie
internetowej Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.

Rolnictwa odbywało się jedynie
drogą elektroniczną poprzez
rejestrację na stronie internetowej
Agencji.

Zarządzania i
Kontroli

Proponuje się aby od 2017 r.
wnioskowanie o nadanie loginu
i kodu dostępu do systemu
teleinformatycznego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa odbywało się jedynie
drogą elektroniczną poprzez
rejestrację na stronie internetowej
Agencji. Propozycje w
projektowanym rozporządzeniu
w pozostałym zakresie są, co do
zasady, tożsame z dotychczas
obowiązującymi w
rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
14 maja 2015 r. w sprawie
składania wniosków za pomocą
formularza umieszczonego na
stronie internetowej (Dz. U. poz.
727).

Anna Domaracka
Marzec
Główny specjalista 2017 r.
kierujący Zespołem
Zintegrowanego
Systemu
Zarządzania i
Kontroli

Opracowanie projektu
rozporządzenia ma na celu
uproszczenie zasad logowania
oraz nadawania kodu dostępu
do systemu informatycznego
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, w

W projekcie rozporządzenia
zaproponowano aby od 2017 r.
wnioskowanie o nadanie kodu
dostępu odbywało się jedynie
drogą elektroniczną poprzez
rejestrację na stronie internetowej
Agencji Restrukturyzacji i

Elżbieta Budka
Marzec
Naczelnik Wydziału 2017 r.
Płatności ONW,
Środowiska i
Leśnictwa
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płatność mogą być składane
za pomocą formularza
umieszczonego na stronie
internetowej Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa,
wymagań, jakie powinien
spełniać ten formularz, oraz
warunków i trybu składania
wniosków za pomocą tego
formularza

88.

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

przypadku ubiegania się o
pomoc (płatności
kontynuacyjnych) w ramach
działań obszarowych PROW
2007-2013. Celem uproszczeń
w powyższym zakresie jest
zachęcenie rolników do
składania wniosków za
pośrednictwem aplikacji eWniosek na stronie internetowej
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
Analogiczne zmiany są
wprowadzone dla płatności
bezpośrednich i działań
obszarowych PROW 20142020.
Projekt nowelizacji
rozporządzenia 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 doprecyzowanie
przepisów rozporządzenia w
zakresie przyznawania pomocy
w celu umożliwienia ubiegania
się o pomoc większej liczbie
rolników.

Modernizacji Rolnictwa.

Projekt rozporządzenia zawiera
rozwiązania służące:
1) umożliwieniu ubiegania się o
pomoc do gruntów położonych
na obszarach Natura 2000, w
oparciu o opinię regionalnego
dyrektora ochrony środowiska;
2) doprecyzowaniu w zakresie
kryteriów wyboru operacji
(zgodnie z przyjętą 18.01.2017 r.
uchwałą Komitetu
Monitorującego PROW 20142020) preferujących zalesienia
gruntów przylegających do
lasów i wód powierzchniowych
oraz dodanie nowego kryterium,
w ramach którego premiowane
będą grunty do zalesienia na
glebach najsłabszych;
3) dostosowaniu obecnie
obowiązujących przepisów do
nowych regulacji krajowych w
zakresie leśnego materiału
rozmnożeniowego.
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Elżbieta Budka
Naczelnik
Wydziału Płatności
ONW, Środowiska
i Leśnictwa

Marzec
2017 r.

89. 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

Zmiany proponowane w
niniejszej nowelizacji wynikają
z:
I. Uchwały nr 87 Komitetu
Monitorującego Program
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
z dnia 24 czerwca 2016 r. tj.
rezygnacji z wymogu
dotyczącego uprawiania
gatunków drzew owocowych
jedynie w okresie
owocowania lub jedynie
krzewów owocujących.
II. Potrzeby wprowadzenia
zmian uproszczeniowych,
ułatwiających realizację
działania, będących
wynikiem dotychczasowych
doświadczeń z wdrażania
działania „Rolnictwo
ekologiczne”, a także
postulatów zgłaszanych przez
branżowe związki rolników,
organizacje ekologiczne oraz
doradców
rolnośrodowiskowych.

Ad I.
W dniu 24 czerwca 2016 r.
Komitet Monitorujący PROW
2014-2020 przyjął Uchwałę nr 87
dotyczącą odejścia od wymogu
wymogu dotyczącego uprawiania
gatunków drzew owocowych
jedynie w okresie owocowania
lub jedynie krzewów
owocujących. Jeśli KE
zaakceptuje proponowaną
zmianę, możliwość otrzymania
płatności ekologicznej do upraw
sadowniczych zostanie
rozszerzona o nowe nasadzenia.
Mając jednak na względzie
przedstawione przez KE w trybie
roboczym zastrzeżenia do
omawianej modyfikacji PROW
2014-2020 (wynikające z obawy,
że efektem zmiany będzie
wsparcie plantacji niskiej jakości
i nieproduktywnych), proponuje
się wprowadzić w załączniku nr
2 do rozporządzenia dodatkowe
wymogi dotyczące jakości
materiału roślinnego używanego
do zakładania nowych plantacji.
Ad II.
1) przeniesienie niektórych
gatunków krzewów do grupy
upraw jagodowych;
2) ułatwienia w zakresie
podejmowania przez
rolników zobowiązań
ekologicznych;
3) przekształcenie jednego z
warunków przyznania
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Agnieszka
Kucharska
Naczelnik
Wydziału Działań
Rolnośrodowiskowych i Płatności
Ekologicznych

Kwiecień
2017 r.

płatności ekologicznej na
analogiczny wymóg;
4) modyfikacja sposobu
wyliczania obsady zwierząt
w gospodarstwach
ekologicznych;
5) przyznawanie płatności
ekologicznej w ramach
Pakietu 5. i Pakietu 11.
(Uprawy paszowe na
gruntach ornych), w
przypadku uprawy na części
gruntów ornych roślin z
przeznaczeniem na nawóz
zielony;
6) rozszerzenie listy roślin
wspieranych w ramach
działania Rolnictwo
ekologiczne.
90.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania
płatności bezpośrednich i
płatności niezwiązanej do
tytoniu

Projektowane przepisy, poza
wprowadzeniem zmian
dostosowawczych w związku z
nowelizacją ustawy o
płatnościach w ramach
systemów wsparcia
bezpośredniego oraz w związku
ze zmianą regulacji unijnych,
mają na celu:

1) lepsze wykorzystanie
potencjału płatności do
powierzchni upraw roślin
wysokobiałkowych w
tworzeniu bardziej
konkurencyjnej krajowej
bazy surowcowej do
produkcji pasz;

2) odejście od
automatycznego

Projektowane przepisy
przewidują:

1) zawężenie listy gatunków
roślin wysokobiałkowych
objętych wsparciem
związanym z produkcją – tak,
aby obejmowała ona
wyłącznie gatunki roślin
przyczyniających się do
poprawy bilansu białkowego
w produkcji pasz dla zwierząt
(odejście od wspierania
upraw roślin warzywnych);

2) objęcie płatnościami również
gruntów rolnych położonych
na terenach lotnisk, boisk
sportowych i pól golfowych,
o ile są one wykorzystywane
głównie do prowadzenia
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Tomasz Figurski
Naczelnik
Wydziału
Realizacji
Płatności
Bezpośrednich

Marzec
2017 r.

wykluczania z płatności
wszystkich gruntów
rolnych położonych na
terenach lotnisk, boisk
sportowych i pól
golfowych.
91.

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

92. 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

działalności rolniczej.

Przyczyną wprowadzenia
rozwiązań planowanych w
projekcie są zmiany w systemie
wsparcia bezpośredniego
wprowadzone ze skutkiem od
2017 r., mające wpływ na
kształt wniosku o przyznanie
płatności.

Projekt dostosowuje wymagania,
jakie powinny spełniać wnioski
w sprawach dotyczących
płatności w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego, do
zmian wprowadzonych ustawą z
dnia 21 października 2016 r. o
zmianie ustawy o płatnościach w
ramach systemów wsparcia
bezpośredniego (Dz. U. poz.
2037) oraz rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia …….. 2017 r.
zmieniającym rozporządzenie w
sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania
płatności bezpośrednich i
płatności niezwiązanej do
tytoniu.

Tomasz Figurski
Naczelnik
Wydziału
Realizacji
Płatności
Bezpośrednich

Zmiany proponowane w
niniejszej nowelizacji wynikają
z:
I. Uchwał nr 79 i nr 81
Komitetu Monitorującego
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 z
dnia 24 czerwca 2016 r.,
będących obecnie w toku
negocjacji z Komisją
Europejską.

Ad I.
1. Zmiana wynikająca z uchwały
nr 79 Komitetu Monitorującego
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 z
dnia 24 czerwca 2016 r. tj.
zwiększenie stawki płatności w
ramach wariantu 7.2.
Zachowanie lokalnych ras koni z
1 500 zł/szt. do 1 900 zł/szt.
(konie małopolskie i konie
wielkopolskie) oraz 1700 zł/szt.
(pozostałe rasy koni).
2. Zmiana wynikająca z uchwały

Anna
Jobda
Naczelnik
Wydziału Działań
Rolnośrodowiskowych

II. Potrzeby wprowadzenia
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Marzec
2017 r.

Kwiecień
2017 r.

zmian uproszczeniowych,
które znacznie ułatwią
realizację działania, a które
wynikają z dotychczasowych
doświadczeń z wdrażania
działania „Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne”,
a także postulatów
zgłaszanych przez branżowe
związki rolników oraz
doradców
rolnośrodowiskowych.

nr 81 Komitetu Monitorującego
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 z
dnia 24 czerwca 2016 r., tj.
usunięcie wymogu dotyczącego
rozstawy drzew w ramach
Pakietu 3. Zachowanie sadów
tradycyjnych odmian drzew
owocowych.
Ad II.
1. Ułatwienie w zakresie
podejmowania przez rolników
zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych.
2. Przekształcenie wybranych
warunków przyznania płatności
rolno-środowiskowoklimatycznej na analogiczne
wymogi.
3.Doprecyzowanie przepisów w
zakresie dostarczenia do ARiMR
wyników analizy gleby w
Pakiecie 1. Rolnictwo
zrównoważone.
4. Doprecyzowanie przepisów w
zakresie uwzględniania zasięgu,
dotkliwości i trwałości
stwierdzonych uchybień, w
przypadku konieczności
zastosowania tzw. „sankcji
wstecznych” wynikających z
przepisów UE.
5. Wskazanie, że obowiązek
informacyjny nie dotyczy
rolników lub zarządców
realizujących zobowiązania w
ramach działania „Działanie
rolno-środowiskowo-
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klimatyczne”.
6. Doprecyzowanie przepisów
dotyczących przejmowania
gruntów objętych zobowiązaniem
rolno-środowiskowoklimatycznym w kontekście ich
kontynuowania.
7. Dostosowanie listy roślin w
ramach Pakietu 1. Rolnictwo
zrównoważone do listy upraw w
rozumieniu art. 44
rozporządzenia nr 1307/2013
stosowanych w dywersyfikacji
upraw w ramach zazielenienia.
8. Modyfikacja wymagań
podstawowych tzw. „baseline”
dla zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych.
9. Doprecyzowanie zakresu
rejestru działalności
rolnośrodowiskowej w ramach
działania „Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne”.
10. Doprecyzowanie przepisów
dotyczących stwierdzenia
uchybienia w przestrzeganiu
przez rolnika wymogów w
ramach poszczególnych pakietów
lub ich wariantów.
11. Doprecyzowanie przepisów
w zakresie obowiązku posiadania
planu działalności
rolnośrodowiskowej.
93. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy

Zmiany proponowane w
nowelizacji wynikają przede
wszystkim z potrzeby
wprowadzenia zmian
uproszczeniowych, które
znacznie ułatwią realizację
działania, a które wynikają z

1. Przekształcenie wybranych
warunków przyznania płatności
rolnośrodowiskowej na
analogiczne wymogi.
Proponowana zmiana dotyczy
uznania, że uprawa roślin
wskazanych w załączniku nr 4
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Anna Jobda
Naczelnik
Wydziału Działań
Rolnośrodowiskowych

Kwiecień
2017 r.

finansowej w ramach
działania „Program
rolnośrodowiskowy”
objętego Programem
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013

dotychczasowych doświadczeń
z wdrażania „Programu
rolnośrodowiskowego”, a także
postulatów zgłaszanych przez
branżowe związki rolników
oraz doradców
rolnośrodowiskowych.

ust. 1 i 1a do rozporządzenia
zmienianego w ramach Pakietu 1.
i Pakietu 2. nie będzie tak jak
dotychczas warunkiem, a
wymogiem. Ponadto, proponuje
się, aby utrzymywanie
minimalnej obsady drzew i
krzewów w ramach wariantów
2.9.-2.12. Pakietu 2. również
było wymogiem.
2. Rozszerzenie katalogu roślin,
w przypadku uprawy których
możliwa będzie zmiana
zobowiązania
rolnośrodowiskowego w zakresie
określonym w § 6 ust. 1 pkt 4 lit.
b i c rozporządzenia
rolnośrodowiskowego (zmiana
uprawianej rośliny i zmiana
wielkości obszaru na którym
uprawiane są rośliny). Dotyczy to
wybranych gatunków
uprawianych w ramach wariantu
2.9. i 2.10. tj. agrestu (porzeczka
agrest), borówki wysokiej i
średniej, jeżyny i porzeczki.
3. Rozszerzenie wykazu upraw w
ramach Pakietu 1. i Pakietu 2. o
groch siewny tzw. peluszkę z
rośliną podporową oraz babkę
płesznik.
4. Doprecyzowanie przepisów w
zakresie stosowania tzw. „sankcji
wstecznych” wynikających z
przepisów UE (art. 35 ust. 4
rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) nr 640/2014).
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94. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
okresu obliczania udziału
różnych upraw
w celu dywersyfikacji upraw

95. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
przedłużenia terminu
składania wniosków o
przyznanie płatności
bezpośrednich lub płatności
niezwiązanej do tytoniu w
2017 r.

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

Opracowanie projektu
rozporządzenia związane jest z
wydaniem przez KE
rozporządzenia wykonawczego
nr 2107/807 z dnia 11 maja
2017 r. 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
2017 r. (Dz. Urz. UE L 121 z
12.05.2017, str. 35).

Projekt rozporządzenia ma na
celu zmianę, w odniesieniu do
2017 r., przepisów wdrażających
na poziomie krajowym płatność z
tytułu praktyk rolniczych
korzystnych dla klimatu i
środowiska, czyli płatność za
zazielenienie, będącej
obowiązkowym do wdrożenia
przez państwo członkowskie
elementem zreformowanego
systemu płatności bezpośrednich
na lata 2015-2020.

Kamila
Błachowicz
Naczelnik
Wydziału
Wymogów
Wzajemnej
Zgodności i

Proponuje się, aby w 2017 r.
wnioski o przyznanie płatności
bezpośrednich lub płatności
niezwiązanej do tytoniu składane
były w terminie do dnia 31 maja.

Anna Domaracka
Maj
Główny specjalista 2017 r.
kierujący Zespołem
Zintegrowanego
Systemu
Zarządzania i
Kontroli
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Maj
2017 r.

Zazielenienia WPR

Departament SPRAW SPOŁECZNYCH I OŚWIATY ROLNICZEJ
1
96.

2

3

4

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
sposobu prowadzenia
gospodarki finansowej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego

Potrzeba dostosowania
przepisów dotyczących
sposobu prowadzenia
gospodarki finansowej KRUS
do przepisów o rachunkowości
i finansach publicznych

Zmiana polega na uregulowaniu
kwestii związanych z
przygotowywaniem przez Prezesa
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego rocznego
sprawozdania finansowego oraz
jego badania i zatwierdzania,
zgodnie z przepisami o
rachunkowości. Dodatkowo w
projektowanym rozporządzeniu
uregulowana została kwestia
rocznych sprawozdań finansowych
za lata 2014 i 2015 oraz obsługa
bankowa państwowych funduszy
celowych zarządzanych przez
Prezesa KRUS.
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5
Justyna Adamska
Naczelnik Wydziału
Zabezpieczenia
Społecznego

6
Marzec
2017 r.

7

97.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
bezpieczeństwa
i higieny pracy przy obsłudze
zwierząt gospodarskich

Potrzeba dostosowania
przepisów do nowych
technologii produkcji zwierząt
gospodarskich.

Projekt rozporządzenia ma na
celu uregulowanie warunków
bezpiecznej i higienicznej
pracy przy obsłudze zwierząt
gospodarskich.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 28 września
2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy
obsłudze zwierząt
gospodarskich, dotyczy warunków
bezpiecznej obsługi
koni, bydła, trzody chlewnej, owiec,
kóz oraz pszczół.
Projektowane rozporządzenie
będzie natomiast regulowało
również warunki bezpiecznej
i higienicznej pracy przy obsłudze
zwierząt futerkowych,
jeleniowatych oraz strusi
utrzymywanych
w warunkach fermowych.
W projekcie uwzględniono również
nowych technologii produkcji.
Dotyczy to w
szczególności gospodarstw
ekologicznych
prowadzących hodowlę wolno
wybiegową lub chowu
bydła mięsnego w dużych stadach
na terenach
otwartych, nie reguluje również,
kwestii bezpieczeństwa
pracowników obsługujących
zwierzęta wewnątrz
zagród, przy bezpośrednim
kontakcie ze zwierzętami.
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Justyna Adamska
Naczelnik Wydziału
Zabezpieczenia
Społecznego

Maj
2017 r.

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.
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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.

Biuro DYREKTORA GENERALNEGO

1

2

3

4

101. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
nadania statutu Krajowemu
Ośrodkowi Wsparcia
Rolnictwa

W związku z utworzeniem
Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa z dniem 1 września
2017 r. konieczne jest nadanie
statutu temu podmiotowi.

Statut określa organizację
wewnętrzną Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa,
system kontroli wewnętrznej i
audytu wewnętrznego, sposób
postępowania z mieniem
niezagospodarowanym,
wchodzącym w skład Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa
w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 19 października 1991 r. o
gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa, a także siedziby
oddziałów terenowych Krajowego
Ośrodka.

Rafał Michał Tomasik Maj
Dyrektor Biura
2017 r.
Dyrektora
Generalnego

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

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

Rozwiązania organizacyjne
wprowadzane projektowanym
rozporządzeniem polegają na
utworzeniu:
- Biura Projektów i Procesów,
- Departamentu Rynków Rolnych.
Ponadto uchyla się w § 3 ust. 3,
zgodnie z którym Biurem
Prasowym kieruje Rzecznik
Prasowy Agencji.

Rafał Michał Tomasik Maj
Dyrektor Biura
2017 r.
Dyrektora
Generalnego

75

5

6

7

103. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
nadania statutu Krajowemu
Ośrodkowi Wsparcia
Rolnictwa

Zmiana zasięgu terytorialnego
oddziałów terenowych
Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa w Koszalinie i
Szczecinie w celu
równomiernego rozłożenia
zadań realizowanych przez te
oddziały.

Zmiana zasięgu terytorialnego
oddziałów terenowych Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w Koszalinie i Szczecinie, poprzez
włączenie powiatu wałeckiego do
zasięgu terytorialnego Oddziału
Terenowego Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie.

Rafał Michał Tomasik Czerwiec
Dyrektor Biura
2017 r.
Dyrektora
Generalnego

Biuro POMOCY TECHNICZNEJ

1
104.

2
Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy technicznej
w ramach Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–
2020

3

4

5

Projekt rozporządzenia ma
na celu dostosowanie
przepisów rozporządzenia do
przepisów procedowanej
obecnie zmiany 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 niektórych
innych ustaw w zakresie
konkurencyjnego trybu
wyboru wykonawcy.

Projekt rozporządzenia zawiera
przepisy dostosowujące przepisy
rozporządzenia w zakresie
konkurencyjnego trybu wyboru
wykonawcy oraz załączników
określających wskaźniki
procentowe przypisane do
stwierdzonych niezgodności w
stosowaniu przepisów o
zamówieniach publicznych lub
konkurencyjnego trybu wyboru
wykonawcy w związku ze zmianą
przepisów 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.

Krzysztof Rodzik
Dyrektor Biura
Pomocy Technicznej
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6
Grudzień
2016 r.

7

105.

Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie
krajowej sieci obszarów
wiejskich w ramach
Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020

Projektowane rozporządzenie
stanowi wykonanie
upoważnienia ustawowego
zawartego w
znowelizowanym art. 58
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 2015 r.
poz. 349, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia określa:
1) szczegółowy zakres zadań
jednostki centralnej, jednostek
regionalnych, Centrum Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w
Brwinowie i wojewódzkich
ośrodków doradztwa rolniczego
oraz sposób wykonywania tych
zadań;
2) tryb opracowywania i zmiany:
a) planu działania, a także jego
zakres i sposób jego realizacji,
b) dwuletniego planu
operacyjnego, a także jego zakres;
3) szczegółowe warunki, kryteria i
tryb wyboru operacji partnerów
KSOW.
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Ryszard Kogut
Naczelnik Wydziału
zarządzania KSOW

Styczeń
2017 r.

106. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
określenia wysokości limitów
środków dostępnych w
ramach schematów pomocy
technicznej Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020

1. Projektowana ustawa 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,
zgodnie z którą realizacja przez
Fundację Programów Pomocy
dla Rolnictwa FAPA zadań
jednostki centralnej KSOW w
latach 2016–2017 będzie
finansowana ze środków pomocy
technicznej, o której przyznanie
ta Fundacja będzie mogła
ubiegać się w agencji płatniczej.
2. Niewystarczający limit dla
Fundacji na wsparcie
funkcjonowania jednostki
centralnej – pomoc techniczna
jest przyznawana do wysokości
limitów określonych dla
beneficjentów w rozporządzeniu.
3. Obowiązek przeznaczania
części limitu Ministra na
realizację w ramach planu
działania operacji dotyczących
planu komunikacyjnego oraz
części limitu Fundacji na
realizację w ramach planu
działania operacji własnych,
partnerów KSOW i dotyczących
planu komunikacyjnego – w
Schemacie II pomocy
technicznej PROW 2014–2020
środki na realizację operacji w
ramach planu działania w
zakresie dotyczącym jednostki
centralnej są dostępne przede
wszystkim w limicie
Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.

1. Limit określony dla Ministra
przeznacza się na wsparcie
funkcjonowania jednostki
centralnej lub realizację operacji
w ramach planu działania, z
wyłączeniem operacji
dotyczących planu
komunikacyjnego, nie
wskazując ile procent tego
limitu przypada na wsparcie
funkcjonowania, operacje
własne lub partnerów KSOW.
2. Limit określony dla FAPA
przeznacza się wyłącznie na
wsparcie funkcjonowania
jednostki centralnej.
3. Limit określony dla Ministra
zmniejsza się o kwotę 887 492
EUR i po zmianach wynosi
412 508 EUR.
4. Limit określony dla FAPA
zwiększa się o kwotę 887 492
EUR i po zmianach wynosi
893 792 EUR.
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Ryszard Kogut
Naczelnik Wydziału
zarządzania KSOW

Maj
2017 r.

Biuro KONTROLI

1

2

107. Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
wykazu międzynarodowych
organów kontroli
i nadzoru uprawnionych do
wystawiania dokumentów
potwierdzających przywóz
towarów rolno-spożywczych
do krajów trzecich

3

4

5

Jedno z przedsiębiorstw
określonych w
rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 3 listopada 2004 r.
w sprawie wykazu
międzynarodowych organów
kontroli i nadzoru
uprawnionych do
wystawiania dokumentów
potwierdzających przywóz
towarów rolno-spożywczych
do krajów trzecich (Dz. U.
poz. 2480 oraz z 2013 r.
poz.1664) poinformowało, że
nie zamierza pełnić dalej
zadań przewidzianych
dla międzynarodowych
organów kontroli i nadzoru
uprawnionych do
wystawiania dokumentów
potwierdzających przywóz
towarów rolno –
spożywczych do krajów
trzecich.

Wykreślenie przedsiębiorstwa z
wykazu określonego w
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada
2004 w sprawie wykazu
międzynarodowych organów
kontroli i nadzoru uprawnionych do
wystawiania dokumentów
potwierdzających przywóz towarów
rolno-spożywczych do krajów
trzecich.

Grzegorz Skowroński
Główny specjalista
kierujący Zespołem
Kontroli Ex-Post
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6
Luty
2017 r.

7

