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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa wraz z projektami 
aktów wykonawczych. 

 
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. 

 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt 

 

U S T A W A 

z dnia                                         

o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa1) 

 

Art. 1. Ustawa określa: 

1) zadania i organizację Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”; 

2) zasady umarzania w całości lub w części, rozkładania na 

raty, odraczania terminu spłat oraz sprzedaży wierzytelności 

Agencji. 

Art. 2. 1.  Agencja jest państwową osobą prawną. 

2. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa. 

3. Agencja nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa, 

a Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania Agencji. 

Art. 3. 1. Nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw 

rozwoju wsi, a w zakresie gospodarki finansowej – minister właściwy do spraw 

finansów publicznych. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres, sposób i tryb sprawowania nadzoru w zakresie gospodarki 

finansowej Agencji, w tym przeprowadzania kontroli finansowej w zakresie 

gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej oraz 

krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na współfinansowanie 

wydatków realizowanych z  tych funduszy, a także krajowymi środkami 

publicznymi przeznaczonymi na funkcjonowanie Agencji i realizację jej zadań, 

mając na względzie zapewnienie prawidłowego i efektywnego wykorzystania 

środków. 
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Art. 4. 1.  Zadaniem Agencji jest wspieranie: 

1) inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych; 

2) przedsięwzięć związanych ze wznowieniem produkcji 

w  gospodarstwach rolnych i działach specjalnych pro-

dukcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane 

przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki 

przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, 

piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w  rozumieniu 

przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich; 

3) poprawy struktury agrarnej, w tym zwłaszcza tworzenia 

i  powiększania gospodarstw rodzinnych w rozumieniu 

przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego; 

4) powstawania i rozwoju grup producentów rolnych i ich 

związków; 

5) rozwoju rolnictwa ekologicznego i edukacji w zakresie 

ekologii; 

6) kształcenia mieszkańców wsi uprawnionych do otrzy-

mania pożyczek i kredytów na zasadach określonych 

w  przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich; 

7) zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt 

gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub 

konie; 

8) realizacji innych zadań wynikających z polityki państwa 

w  zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i przetwórstwa 

produktów rolnych lub ze Wspólnej Polityki Rolnej. 

2.  Agencja realizuje zadania wymienione w ust. 1 zwłaszcza 

przez: 

1) dopłatę do odsetek od kredytów bankowych; 

2) częściową spłatę kapitału kredytu bankowego; 
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3) udzielanie gwarancji i poręczeń kredytowych, określonych 

w  planie finansowym; 

4) udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich zaciąga-

nych na podstawie przepisów o pożyczkach i kredytach 

studenckich – w przypadku zadania, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 6; 

5) finansowanie lub udział w finansowaniu – w przypadku 

zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8. 

3.  Agencja realizuje zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 

w zakresie dotyczącym tworzenia i powiększania gospodarstw rodzinnych, 

w  szczególności przez dopłatę do odsetek od kredytów bankowych lub 

częściową spłatę kapitału kredytu udzielonego na zakup nieruchomości rolnych, 

które utworzą takie gospodarstwo albo wejdą w jego skład, z tym że kwota 

kredytu nie może przekraczać 90% wartości nabywanej nieruchomości, a okres 

spłaty kredytu nie może przekraczać 20 lat. 

4.  Dopłata do odsetek od kredytów bankowych i częściowa 

spłata kapitału kredytu bankowego, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, są 

realizowane przez Agencję za pośrednictwem banków na podstawie zawartych 

z nimi umów. 

5.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegóło-

wy zakres i sposoby realizacji zadań wymienionych w ust. 1, w tym warunki 

i  tryb udzielania wsparcia w ramach tych zadań, mając na względzie priorytety 

polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz 

efektywne wykorzystanie środków finansowych. 

6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, Rada Ministrów 

uzależnia udzielenie wsparcia na przedsięwzięcia określone w ust. 1 pkt 2 od 

wysokości i zakresu szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez 

wojewodę właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia, ujętych w pro-

tokole sporządzonym przez tę komisję, określając jednocześnie wymagania, 

jakim powinien odpowiadać skład takiej komisji, oraz zakres protokołu osza-

cowania szkód. 
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Art. 5. 1. Zadaniem Agencji jest również udzielanie pomocy finansowej 

na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń 

geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności pierwotnych 

produktów rolnych, zwanej dalej „pomocą finansową na przygotowanie wniosku 

o rejestrację nazw i  oznaczeń geograficznych”. 

2. O pomoc finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację 

nazw i oznaczeń geograficznych mogą ubiegać się wnioskodawcy w rozumieniu 

art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw 

i  oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produk-

tach  tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68) będący małymi lub średnimi 

przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 2 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) 

nr  70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 

Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich 

przedsiębiorstw  (Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33, z późn. zm.; Dz.Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141, z późn. zm.). 

3.  W ramach pomocy finansowej na przygotowanie wniosku 

o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych mogą być finansowane wydatki 

poniesione na uzyskanie informacji niezbędnych do przygotowania wniosku 

o  rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub gwaranto-

wanych tradycyjnych specjalności pierwotnych produktów rolnych. 

4.  Pomoc finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację 

nazw i oznaczeń geograficznych przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, 

Prezes Agencji. 

5.  Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres, warunki i tryb udzielania pomocy finan-

sowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych, 

mając na względzie prawidłowe wykorzystanie środków finansowych prze-

znaczonych na ten cel. 

Art. 6. Agencja prowadzi szkolenia w zakresie związanym z realizacją 

jej zadań, a także informuje o swoich działaniach i promuje je. 

 



 5

Art. 7.  Agencja realizuje również zadania: 

1) określone w odrębnych przepisach, w szczególności 

dotyczące płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej, 

regulacji rynków rolnych, rozwoju obszarów wiejskich oraz 

prowadzenia rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych 

i siedzib stad tych zwierząt, a także wykonywania innych 

czynności związanych z oznakowaniem bydła, owiec, kóz 

i świń; 

2) powierzone jej zgodnie z odrębnymi przepisami, w szcze-

gólności na podstawie umów lub porozumień z instytucją 

zarządzającą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. 

Nr 116, poz.  1206, z późn. zm.2)), w tym związane z reali-

zacją sektorowego programu operacyjnego, zwłaszcza 

w zakresie dokonywania płatności na rzecz beneficjenta oraz 

dochodzenia należności z tytułu wypłaconych środków. 

Art. 8. 1.  Agencja działa na podstawie ustawy i statutu. 

2.  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporzą-

dzenia, nadaje Agencji statut, w którym określa jej organizację, w tym siedziby 

jej oddziałów regionalnych i biur powiatowych, uwzględniając zakres zadań 

realizowanych przez Agencję i potrzebę ich sprawnego wykonywania. 

Art. 9. 1.  Organem Agencji jest Prezes. 

2. Prezes Rady Ministrów powołuje Prezesa Agencji, na wniosek 

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, spośród osób należących do państwowego zasobu 

kadrowego. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji. 

3. Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji i reprezentuje ją 

na zewnątrz. Prezes Agencji wykonuje zadania przy pomocy zastępców 

Prezesa Agencji, dyrektorów oddziałów regionalnych oraz kierowników biur 

powiatowych. 
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4. Zastępców Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów, 

na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, spośród osób 

należących do państwowego zasobu kadrowego. Prezes Rady Ministrów 

odwołuje zastępców Prezesa Agencji. 

5. Prezes Agencji składa Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju wsi i ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych roczne sprawozdanie z działalności Agencji do dnia 15 maja 

każdego roku. 

Art. 10. 1. W ramach Agencji wyodrębnia się: 

1) Centralę Agencji; 

2) oddziały regionalne działające w każdym województwie; 

3)  biura powiatowe działające w każdym powiecie, z tym że 

w  miastach na prawach powiatu nie tworzy się biur powia-

towych. 

2. Oddziałem regionalnym kieruje dyrektor, a biurem powia-

towym kierownik. 

3. Dyrektorów komórek organizacyjnych w Centrali Agencji i ich 

zastępców oraz dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców powołuje 

i  odwołuje Prezes Agencji, a kierowników biur powiatowych – dyrektor oddziału 

regionalnego. 

Art. 11. 1. Prezes Agencji, dyrektorzy oddziałów regionalnych i kie-

rownicy biur powiatowych wydają decyzje administracyjne w zakresie okre-

ślonym w odrębnych przepisach. 

2.  W postępowaniu administracyjnym organem wyższego 

stopnia w  rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do 

dyrektorów oddziałów regionalnych jest Prezes Agencji, a w stosunku do 

kierowników biur powiatowych – dyrektor oddziału regionalnego. 

3. Kierownik biura powiatowego jest właściwy miejscowo 

również w  sprawach dotyczących nieruchomości położonych w miastach na 

prawach powiatu i w innych sprawach, w których stroną jest podmiot mający 
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miejsce zamieszkania (siedzibę), miejsce pobytu albo ostatnie miejsce 

zamieszkania w  mieście na prawach powiatu, jeżeli właściwość miejscową 

w  tych sprawach ustala się odpowiednio według miejsca zamieszkania 

(siedziby), miejsca pobytu albo ostatniego miejsca zamieszkania tego pod-

miotu. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze 

rozporządzenia, właściwość miejscową kierowników biur powiatowych w spra-

wach, o których mowa w ust. 3, mając na względzie konieczność objęcia tą 

właściwością obszarów wszystkich miast na prawach powiatów, a także 

zapewnienie sprawnego funkcjonowania biur powiatowych. 

Art. 12. 1.  Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska 

pracy w  Agencji, zwany dalej „naborem”, jest otwarty i konkurencyjny. 

2.  Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji 

Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.3)), i umieszcza się   

w jednostce organizacyjnej Agencji, w  której jest prowadzony nabór, w  miejscu 

powszechnie dostępnym. 

3.  Ogłoszenie o naborze zawiera wskazanie: 

1) wymagań, jakie powinni spełniać kandydaci do zatrud-

nienia na wolne stanowisko pracy w Agencji; 

2) dokumentów, jakie powinni złożyć kandydaci, o których 

mowa w pkt 1; 

3) terminu złożenia wymaganych dokumentów. 

Art. 13. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią 

informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogło-

szeniu o naborze. 

Art. 14. Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o na-

borze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia tego ogłoszenia 

w  Biuletynie Informacji Publicznej. 
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Art. 15. 1. Po upływie terminu do składania dokumentów, określonego 

w  ogłoszeniu o naborze, listę kandydatów, którzy spełniają wymagania 

określone w tym ogłoszeniu, niezwłocznie zamieszcza się w Biuletynie 

Informacji Publicznej i umieszcza się w jednostce organizacyjnej Agencji, 

w której jest prowadzony nabór, w miejscu powszechnie dostępnym. 

2.  Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko 

kandydata oraz jego miejsce zamieszkania. 

Art. 16. Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół, który 

zawiera w szczególności: 

1) wskazanie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, 

liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej 

niż 5 najlepszych kandydatów; 

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

3) uzasadnienie dokonanego wyboru. 

Art. 17.  1. Informację o wyniku naboru zamieszcza się w Biuletynie 

Informacji Publicznej i umieszcza się w  jednostce organizacyjnej Agencji, 

w  której był prowadzony nabór, w miejscu powszechnie dostępnym, w terminie 

14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia naboru, 

jeżeli w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego z kandydatów. 

2.  Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1) nazwę i adres jednostki organizacyjnej Agencji, w której 

był prowadzony nabór; 

2) wskazanie stanowiska pracy, na które był prowadzony 

nabór; 

3) imię i nazwisko kandydata oraz miejsce jego zamiesz-

kania; 

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo 

uzasadnienie niezatrudnienia żadnego z kandydatów. 
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Art. 18. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał 

przed upływem 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można 

zatrudnić na tym samym stanowisku osobę, która została umieszczona na 

kolejnym miejscu w  protokole sporządzonym z przeprowadzonego naboru. 

Przepisy art. 17 stosuje się odpowiednio. 

Art. 19. 1. Dyrektor oddziału regionalnego może, w imieniu i na rzecz 

Agencji, udzielać zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi, 

dostawy lub roboty budowlane, związane wyłącznie z działalnością oddziału 

regionalnego i  biur powiatowych położonych na obszarze działania tego 

oddziału. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do dyrektora oddziału 

regionalnego stosuje się odpowiednio przepisy prawa zamówień publicznych 

dotyczące kierownika zamawiającego. 

Art. 20. 1.  Agencja może być wyposażana w nieruchomości Skarbu 

Państwa, niezbędne do wykonywania przez nią zadań, na zasadach 

określonych w  przepisach o gospodarce nieruchomościami w zakresie 

dotyczącym przekazywania nieruchomości na cele szczególne. 

2. Agencja może nabywać nieruchomości z zasobów nierucho-

mości, o których mowa w przepisach o gospodarce nieruchomościami, na 

zasadach określonych w tych przepisach w zakresie zbywania tych nie-

ruchomości na cele publiczne. 

Art. 21.  1.  Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. 

2.  Przychodami Agencji są: 

1) środki  budżetowe  określone  corocznie  w  ustawie   

budżetowej w formie dotacji podmiotowych i dotacji 

celowych; 

2) odsetki od lokat bankowych; 

3) inne przychody. 
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3.  Prezes Agencji ustala projekt rocznego planu finansowego 

Agencji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi i prze-

kazuje go ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie 

określonym w  przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej. 

4.  W rocznym planie finansowym Agencji może być utworzona 

rezerwa obejmująca środki na pokrycie: 

1) nadpłat lub 

2) niedoboru środków finansowych wynikającego z niemoż-

ności ich odzyskania 

– powstałych przy realizacji płatności do gruntów rolnych, 

płatności cukrowej lub programów realizowanych z funduszy 

Unii Europejskiej. 

5.  Koszty działalności Agencji, w tym wynagrodzenia jej pracow-

ników, są pokrywane z przychodów Agencji. 

6.  Zasady wynagradzania pracowników Agencji są określone 

w  regulaminie wynagradzania, ustalonym przez Prezesa Agencji za zgodą 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do 

spraw rozwoju wsi. Wysokość wynagrodzenia Prezesa Agencji ustala Prezes 

Rady Ministrów, a zastępców Prezesa Agencji i głównego księgowego Agencji 

– minister właściwy do spraw rozwoju wsi. 

7. Agencja prowadzi rachunkowość zgodnie z odrębnymi przepi-

sami, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

8. Agencja tworzy fundusz statutowy, a inne fundusze może 

tworzyć zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozu-

mieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, 

określi szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji, mając na względzie 

przepisy o finansach publicznych obowiązujące w tym zakresie. 
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Art. 22.  Do zaciągania przez Agencję kredytów długoterminowych lub 

emisji obligacji jest wymagana zgoda ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. 

Art. 23. 1.  W przypadku istnienia obowiązku, określonego w przepisach 

Unii Europejskiej, ustanowienia zabezpieczenia kwot wynikających z realizacji 

mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej albo Wspólnej Polityki Rybackiej 

w  formie gwarancji, gwarantem może być wyłącznie instytucja finansowa 

upoważniona do gwarantowania długu celnego. 

2.  Do współpracy między instytucjami finansowymi, o których 

mowa w ust. 1, a Agencją oraz wzorów formularzy gwarancji w celu za-

bezpieczenia prawidłowej realizacji zadań określonych w ust. 1 stosuje się 

odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków 

rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702). 

Art. 24. Prezes Agencji może umarzać, w całości lub w części, rozkładać 

na raty lub odraczać termin spłat wierzytelności Agencji przypadających jej 

w związku z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych wyłącznie 

z krajowych środków publicznych, zwanych dalej „wierzytelnościami Agencji”. 

Art. 25. 1. Wierzytelność Agencji może być umorzona, jeżeli wystąpi co 

najmniej jedna z następujących przesłanek: 

1)  nie odzyskano jej w wyniku przeprowadzonego postępo-

wania likwidacyjnego albo upadłościowego lub 

2)  zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu 

egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów 

dochodzenia i egzekucji wierzytelności Agencji lub 

postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, lub 

3)  nie można ustalić miejsca zamieszkania lub pobytu dłuż-

nika będącego osobą fizyczną albo dłużnik zmarł, nie pozo-

stawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie-

podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów 

albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domo-
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wego, których łączna wartość nie przekracza kwoty sta-

nowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wyna-

grodzenia w  roku poprzedzającym umorzenie, ogłasza-

nego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

w  Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Moni-

tor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fun-

dusz świadczeń socjalnych, lub 

4)  jej egzekucja zagraża egzystencji dłużnika, w przypadku 

gdy dłużnik: 

a) poniósł szkody spowodowane przez suszę, grad, 

deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przy-

mrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie 

się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpie-

czeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, 

z  wyłączeniem szkód powstałych w budynkach, 

b) stał się niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym, lub 

5) dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z Kra-

jowego Rejestru Sądowego i jednocześnie nie ma majątku, 

z którego można by egzekwować wierzytelność Agencji, 

a  odpowiedzialność z tytułu wierzytelności Agencji nie 

przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie. 

2.  Umorzenie wierzytelności Agencji, za którą dłużnicy są odpo-

wiedzialni solidarnie, może nastąpić, jeżeli okoliczności uzasadniające umo-

rzenie zachodzą co do wszystkich dłużników. 

3.  Do umorzenia wierzytelności Agencji, której kwota prze-

kracza 15 000 zł, jest wymagana zgoda ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. 

4.  Umorzenie wierzytelności Agencji następuje na wniosek dłuż-

nika, z tym że w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, Prezes Agencji 

może umorzyć wierzytelność Agencji bez wniosku dłużnika. 
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5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, informacja o umo-

rzeniu wierzytelności Agencji, zawierająca imię, nazwisko i miejsce zamiesz-

kania albo nazwę i siedzibę dłużnika, cel udzielonej pomocy, przesłankę 

umorzenia wierzytelności Agencji oraz kwotę umorzenia tej wierzytelności, jest 

informacją publiczną w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji 

publicznej i jest niezwłocznie zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Art. 26. 1.  Wniosek o umorzenie wierzytelności Agencji zawiera w szcze-

gólności: 

1)  imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, 

siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) kwotę zadłużenia, z wyodrębnieniem odsetek; 

3) podanie przyczyn ubiegania się o umorzenie zadłużenia 

w  całości lub w części; 

4) informację o aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika; 

5)  informację, czy wnioskodawcy już umarzano lub roz-

kładano na raty wierzytelność Agencji, lub odraczano 

termin spłaty wierzytelności Agencji. 

2. Wniosek o umorzenie wierzytelności Agencji w części zawiera 

ponadto: 

1)  proponowane terminy i kwoty spłaty zadłużenia; 

2)  wskazanie źródeł pokrycia spłaty zadłużenia w terminach, 

o  których mowa w pkt 1. 

3. Do wniosku o umorzenie wierzytelności Agencji wniosko-

dawca dołącza dokumenty potwierdzające lub uzasadniające okoliczności, 

o  których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, 2 i 4. 

4. W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. a, 

dłużnik składa wniosek o umorzenie wierzytelności Agencji za pośrednictwem 

wojewody właściwego ze względu na miejsce powstania szkody, który 

potwierdza wysokość i  zakres szkód poniesionych przez dłużnika, osza-

cowanych przez komisję, o której mowa w art. 4 ust. 6. Wojewoda przesyła 
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Prezesowi Agencji wniosek dłużnika wraz z protokołem określającym wysokość 

i zakres oszacowanych szkód, sporządzonym przez tę komisję. 

5.  W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b, 

dłużnik do wniosku o umorzenie wierzytelności Agencji dołącza, potwierdzające 

niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym: 

1) prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub orzeczenie 

komisji lekarskiej tej Kasy o trwałej lub okresowej 

całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, 

wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 

20  grudnia 1990 r. o  ubezpieczeniu społecznym rolników 

(Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.4)), albo 

2) orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono 

sprzeciwu lub co do którego nie zgłoszono zarzutu wadli-

wości, albo orzeczenie komisji lekarskiej o całkowitej 

niezdolności do pracy, wydane na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. 

Nr  39, poz. 353, z późn. zm.5)). 

6.  Jeżeli do złożonego wniosku o umorzenie wierzytelności 

Agencji nie dołączono wszystkich wymaganych dokumentów, Prezes Agencji 

zwraca się do wnioskodawcy o ich uzupełnienie w terminie 14 dni. 

7.  Jeżeli wnioskodawca nie złoży w terminie, o którym mowa 

w  ust.  6, brakujących dokumentów, wniosek o umorzenie wierzytelności 

Agencji nie podlega rozpatrzeniu i jest zwracany wnioskodawcy. 

Art. 27. 1.  Wierzytelność Agencji może być rozłożona na raty lub termin 

spłaty wierzytelności Agencji może być odroczony, jeżeli jest to uzasadnione 

względami społecznymi lub gospodarczymi. 

2.  Rozłożenie na raty wierzytelności Agencji lub odroczenie ter-

minu spłaty wierzytelności Agencji następuje na wniosek dłużnika. 
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3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać 

w szczególności: 

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, 

siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) kwotę zadłużenia, z wyodrębnieniem odsetek; 

3) podanie przyczyn ubiegania się o rozłożenie na raty 

wierzytelności Agencji lub odroczenie terminu spłaty wie-

rzytelności Agencji; 

4) informację o aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika; 

5) informację, czy wnioskodawcy już rozkładano na raty lub 

odraczano termin spłaty wierzytelności Agencji, lub uma-

rzano wierzytelność Agencji; 

6) proponowane terminy i kwoty spłaty zadłużenia; 

7) wskazanie źródeł pokrycia spłaty zadłużenia w terminach, 

o  których mowa w pkt 6. 

4.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca dołącza 

dokumenty potwierdzające lub uzasadniające okoliczności, o których mowa 

w ust. 1. 

5.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpo-

wiednio przepisy art. 26 ust. 6 i 7. 

Art. 28. 1.  Umorzenie wierzytelności Agencji albo rozłożenie na raty lub 

odroczenie terminu spłaty wierzytelności Agencji następuje na podstawie 

umowy. 

2.  Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności: 

1) strony umowy; 

2) przedmiot umowy; 

3) termin realizacji umowy; 

4) kwotę wierzytelności; 



 16

5) warunki spłaty pozostałej części wierzytelności Agencji          

– w  przypadku umorzenia tej wierzytelności w części; 

6) warunki i terminy spłaty wierzytelności Agencji – w przy-

padku rozłożenia na raty tej wierzytelności lub odroczenia 

jej spłaty. 

3.  W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 i 5, 

umorzenie wierzytelności Agencji albo rozłożenie na raty lub odroczenie 

terminu spłaty wierzytelności Agencji następuje na podstawie oświadczenia 

Prezesa Agencji. Do oświadczenia Prezesa Agencji stosuje się odpowiednio 

przepis ust. 2. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się 

przepisy prawa cywilnego. 

Art. 29.  1.  Prezes Agencji ustala, w drodze decyzji administracyjnej, 

kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych: 

1) pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; 

2) krajowych, przeznaczonych na: 

a) współfinansowanie wydatków realizowanych z fun-

duszy Unii Europejskiej, 

b) finansowanie przez Agencję pomocy przyznawanej 

w  drodze decyzji administracyjnej. 

2.  Do należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpo-

wiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.6)), z wyjątkiem 

przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności, roz-

kładania płatności na raty oraz zaokrąglania należności. 

3.  Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, 

o  której mowa w ust. 2, przysługują Prezesowi Agencji jako organowi pierwszej 

instancji. Prezes Agencji może upoważnić pracowników Agencji do wydawania 

decyzji administracyjnych w sprawach, o których mowa w ust. 1. 
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4.  Od decyzji, o której mowa w ust. 1, wydanej w pierwszej 

instancji przez Prezesa Agencji nie służy odwołanie, jednakże strona 

niezadowolona z tej decyzji może zwrócić się z wnioskiem o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

odwołań od decyzji administracyjnych, z tym że załatwienie sprawy powinno 

nastąpić w terminie 2 miesięcy. 

5.  Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się 

przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Art. 30. 1.  W sprawach dotyczących ustalenia nienależnie lub nad-

miernie pobranych środków publicznych, które zostały przekazane przez 

Agencję na podstawie umowy w związku z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej, 

Wspólnej Polityki Rybackiej lub sektorowego programu operacyjnego: 

1) pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 

2) krajowych, przeznaczonych na współfinansowanie wy-

datków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej 

–  stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

2.  Do egzekucji wierzytelności, o których mowa w ust. 1, stosuje 

się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Art. 31. 1.  Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej przez 

Prezesa Agencji z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków, 

o  których mowa w art. 29 ust. 1, oraz wierzytelności wynikające z umów 

z  tytułu płatności określonych w odrębnych przepisach, realizowanych przez 

Agencję ze środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej 

oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie 

wydatków realizowanych z  tych funduszy, podlegają potrąceniu z bezspornej 

i  wymagalnej wierzytelności lub należności dłużnika z tytułu realizowanych 

przez Agencję płatności w ramach poszczególnych funduszy Unii Europejskiej 

oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie 

wydatków realizowanych z tych funduszy. 
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2. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie Prezesa Agencji 

złożone dłużnikowi w formie pisemnej, jeżeli dłużnik, na warunkach określonych 

w  decyzji lub umowie, o których mowa w ust. 1, nie zwrócił na rachunek 

bankowy Agencji nienależnie lub nadmiernie pobranych środków. Oświadczenie 

ma moc wsteczną od dnia, w którym potrącenie stało się możliwe. 

3. Koszty powstałe w wyniku dochodzenia należności i wierzy-

telności, w tym koszty postępowania administracyjnego, koszty postępowania 

sądowego i koszty egzekucyjne, podlegają potrąceniu z bezspornej i wy-

magalnej wierzytelności lub należności dłużnika finansowanej z części krajowej 

z tytułu realizowanych przez Agencję płatności w ramach poszczególnych 

funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych przezna-

czonych na współfinansowanie wydatków realizowanych w ramach tych 

funduszy. Do potrącenia kosztów powstałych w wyniku dochodzenia należności 

i wierzytelności stosuje się odpowiednio przepis ust. 2. 

Art. 32. Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej lub 

wierzytelności wynikające z umów z tytułów płatności określonych w odrębnych 

przepisach, realizowanych przez Agencję ze środków publicznych pocho-

dzących z  funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych 

przeznaczonych na ich współfinansowanie, nie podlegają zajęciu na podstawie 

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

Art. 33. 1.  Agencja może dokonywać sprzedaży wymagalnych wierzytel-

ności Agencji w przypadku trwałej utraty przez dłużników Agencji zdolności do 

spłaty zadłużenia.  

2.  Wierzytelności Agencji są sprzedawane: 

1) w drodze przetargu; 

2) na podstawie oferty ogłoszonej publicznie; 

3) w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego 

zaproszenia. 
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3.  Przy sprzedaży wierzytelności Agencji stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego o zmianie wierzyciela z następującymi wyjątkami: 

1) nie jest wymagana zgoda dłużnika; 

2) sprzedaż nie może być dokonana na rzecz dłużnika, jego 

zstępnych i wstępnych, podmiotu będącego w stosunku 

do dłużnika podmiotem dominującym lub zależnym 

w  rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i  warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o  spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 oraz 

z  2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 235, poz. 

1734). 

4.  Przy sprzedaży wierzytelności Agencji nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 72, poz.  665, z późn. zm.7)) o przestrzeganiu tajemnicy bankowej w zakresie 

wierzytelności oferowanych do sprzedaży. 

5.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegóło-

wy tryb sprzedaży wierzytelności Agencji, mając na względzie prawidłowe 

gospodarowanie środkami finansowymi. 

Art. 34. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów 

rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, 

z  późn. zm.8)) uchyla się art. 23 i 24. 

Art. 35. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.9)) 

w art. 5 uchyla się ust. 3. 

Art. 36. 1.  Agencja prowadzi sprawy przejęte od Funduszu Restruk-

turyzacji i Oddłużenia Rolnictwa w zakresie zobowiązań i wierzytelności 

finansowych tego Funduszu. 
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2. Agencja prowadzi sprawy w zakresie zobowiązań i wierzy-

telności z tytułu zwrotnej pomocy budżetowej udzielonej przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju wsi na restrukturyzację i modernizację rolnictwa 

oraz jego otoczenia przed utworzeniem Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia 

Rolnictwa. 

Art. 37. 1. Objęte przez Agencję na podstawie dotychczasowych prze-

pisów, w ramach zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw 

rozwoju wsi programu budowy rolniczych rynków hurtowych i giełd rolnych, 

akcje w spółkach akcyjnych i udziały w spółkach z ograniczoną odpo-

wiedzialnością Agencja zbywa w pierwszej kolejności producentom rolnym, 

grupom producentów rolnych oraz związkom producentów rolnych. Przepisu 

art. 239 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr  249, poz. 2104, z późn. zm.10)) nie stosuje się. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegóło-

wy sposób zbycia akcji w spółkach akcyjnych lub udziałów w spółkach 

z ograniczoną odpowiedzialnością rolniczych rynków hurtowych lub giełd 

rolnych, mając na względzie realizację celów programu budowy rolniczych 

rynków hurtowych i giełd rolnych oraz zapewnienie wpływu producentów 

rolnych, grup producentów rolnych oraz związków producentów rolnych na 

funkcjonowanie tych rynków i giełd. 

Art. 38.  Sprawy dotyczące udzielania pomocy, wszczęte na podstawie 

dotychczasowych przepisów i niezakończone przed dniem wejścia w życie 

ustawy, są rozpatrywane zgodnie z przepisami ustawy. 

Art. 39.  Do stosunków prawnych powstałych na podstawie umów 

zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, w tym w ramach Specjalnego 

Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, 

stosuje się przepisy dotychczasowe . 

Art. 40. 1. W sprawach dotyczących ustalenia nienależnie lub nadmiernie 

pobranych środków publicznych, które zostały przekazane przez Agencję na 

podstawie umowy w związku z realizacją Specjalnego Programu Akcesyjnego 

na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich: 
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1) pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 

2) krajowych, przeznaczonych na współfinansowanie wydat-

ków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej 

–  stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Do egzekucji wierzytelności pochodzących ze Specjalnego 

Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 

stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

Art. 41. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może odwołać zastęp-

ców Prezesa Agencji powołanych przed dniem wejścia w życie ustawy. 

Art. 42. Stosunki pracy dyrektorów komórek organizacyjnych w Centrali 

Agencji i ich zastępców oraz zastępców dyrektorów oddziałów regionalnych, 

nawiązane na mocy dotychczasowych przepisów, stają się stosunkami pracy na 

podstawie powołania z dniem wejścia w życie ustawy. 

Art. 43. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 5, art. 3a 

ust. 5 pkt 2, art. 4 ust. 2, art. 7 ust. 7 i art. 10b ust. 6 ustawy wymienionej 

w art. 45 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 6,  art. 8 ust. 2, art. 21 ust. 9 

i art. 33 ust. 5 ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia jej 

wejścia w życie. 

Art. 44. Ilekroć w przepisach jest przywołana ustawa, o której mowa 

w  art. 45, należy przez to rozumieć niniejszą ustawę. 

Art. 45. Traci moc ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, 

z późn. zm.11)). 

Art. 46. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
_________________ 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów 

rolnych i  ich związkach oraz o zmianie innych ustaw i ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. 
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności. 
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2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, 
poz.  2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. 
Nr  240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. 
Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 
i Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355, 
z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1248 i Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. 
Nr 75, poz. 519, Nr 134, poz. 947, Nr 170, poz. 1217 i Nr 195, poz. 1437 oraz z 2007 r. Nr 64, 
poz. 427 i Nr 115, poz. 791. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, 
poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, 
poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, 
poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534 oraz z 2007 r. Nr 17, 
poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1369 i Nr 200, poz. 1445. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, 
poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, 
Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, 
Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414 i Nr 225, poz. 1671.   

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, 
poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 
i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, 
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, 
Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, 
poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, 
Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 
i Nr 112, poz. 769. 

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. 
Nr 162, poz. 1694,  z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 251, poz. 1847. 

   9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, 
poz. 1045 i Nr 187, poz. 1381 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 49, poz. 328 i Nr 64, 
poz. 427. 

  10)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, 
poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, 
poz. 984. 

  11)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, 
poz. 1110, Nr 150, poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 92, 
poz. 638, Nr 144, poz. 1040, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 208, poz. 1541 
i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217. 
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U Z A S A D N I E N I E 

  

Na mocy obecnie obowiązującej ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, 

poz.  264, z późn. zm.) została utworzona Agencja Restrukturyzacji i Moder-

nizacji Rolnictwa (Agencja), będąca państwową osobą prawną, która realizuje 

zadania określone w  tej ustawie i w innych przepisach. Do jej zadań należy 

m.in. wspieranie rozwoju rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz usług 

na rzecz rolnictwa ze środków krajowych oraz funduszy unijnych. 

Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym Rzeczpospolita Polska uzyskała prawo sto-

sowania w okresie 3 lat od dnia akcesji, tj. do dnia 30 kwietnia 2007 r., form 

pomocy, które zostały zgłoszone Komisji Europejskiej jako pomoc istniejąca, 

w  tym określonych w przepisach ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

W grudniu 2006 r. Komisja Europejska przyjęła nowe akty dotyczące 

przyznawania pomocy państwa w sektorze rolnym: 

1) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

w  sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy 

państwa dla małych i  średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność 

związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozpo-

rządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz.Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3), 

2) Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym 

i  leśnym na lata 2007-2013 (Dz.Urz. UE C 319 z 27.12.2006, str. 1). 

W związku ze zmianą zasad udzielania pomocy państwa wprowadzoną w prze-

pisach wspólnotowych jest konieczne dostosowanie przepisów krajowych regu-

lujących te zagadnienia. Z tego względu istnieje potrzeba  określenia na nowo 

zadań wykonywanych przez Agencję polegających na udzielaniu pomocy 

państwa. Jednocześnie liczba zmian, jakie zostały dotychczas wprowadzone 

w  obowiązującej ustawie, powoduje, że podjęto decyzję o przygotowaniu 

projektu nowej ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
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W stosunku do obecnie obowiązujących regulacji w projektowanej ustawie pro-

ponuje się, aby zrezygnować z tych form pomocy, które już nie są stosowane 

przez tę  Agencję i nie zostały zgłoszone do notyfikacji przez  Komisję  

Europejską. Dotyczy to: 

1) pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć warunkujących wyko-

rzystanie posiadanej bazy produkcyjnej gospodarstw rolnych i działów 

specjalnych produkcji rolnej w celu rozpoczęcia lub zwiększenia produkcji, 

2) pomocy na realizację przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy dla 

mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, a także 

miast do 20 tysięcy mieszkańców, 

3) pomocy finansowej w zakresie rozwoju infrastruktury techniczno-pro-

dukcyjnej na terenach wiejskich (w tym na budowę wodociągów, kanalizacji, 

oczyszczalni ścieków, budowę i modernizację dróg gminnych i dróg 

powiatowych, inwestycje z zakresu gospodarki odpadami stałymi); te formy 

pomocy są aktualnie udzielane z funduszy unijnych, 

4) pomocy finansowej na restrukturyzację jednostek badawczo-rozwojowych, 

prowadzących prace na rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej, 

5) przedsięwzięć w zakresie podnoszenia  lub zmiany kwalifikacji zawodowych 

mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, do-

radztwa rolniczego i informacji rolniczej oraz wdrażania i upowszechniania 

rachunkowości w gospodarstwach rolnych, realizowanych przez organizacje 

rządowe, samorządowe i pozarządowe, 

6) powstawania i rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w rolnictwie, 

7) rozwoju infrastruktury informatycznej banków spółdzielczych, 

8) zakupu obligacji banków regionalnych, emitowanych w celu restrukturyzacji 

należności kredytowych zrzeszonych w nich banków spółdzielczych, 

9) finansowania wydatków związanych z rejestracją i wyposażeniem w środki 

techniczne grup producentów owoców i warzyw, 

 10) udzielanie pomocy na tworzenie funduszu operacyjnego dla wpisanych do 

rejestru uznanych grup producentów owoców i warzyw, 
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 11) wypłacania rekompensat finansowych z tytułu niewprowadzania do obrotu 

owoców i warzyw, 

 12) udzielania dopłat do powierzchni upraw roślin wykorzystywanych na cele 

energetyczne. 

Jednocześnie w projektowanej ustawie proponuje się, aby Agencja udzielała 

wsparcia w zakresie: 

1) inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych, 

2) przedsięwzięć warunkujących wznowienie produkcji  w gospodarstwach 

rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej po szkodach spowodowanych 

niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, 

3) poprawy struktury agrarnej, w tym zwłaszcza tworzenia i powiększania 

gospodarstw rodzinnych w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju 

rolnego, 

4) powstawania i rozwoju grup producentów rolnych i ich związków, 

5) rozwoju rolnictwa ekologicznego i edukacji w zakresie ekologii, 

6) kształcenia mieszkańców wsi uprawnionych do otrzymania pożyczek 

i  kredytów na zasadach określonych w przepisach o pożyczkach i kredytach 

studenckich, 

7) realizacji innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa 

i przetwórstwa produktów rolnych lub ze Wspólnej Polityki Rolnej, 

8) przygotowania wniosku o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geogra-

ficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności pierwotnych pro-

duktów rolnych. 

Proponuje się, aby wymienione wyżej wsparcie było realizowane przez Agencję 

w takich formach jak obecnie, a mianowicie w formie dopłat do odsetek od 

kredytów bankowych, częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego, gwarancji 

lub poręczeń spłaty kredytów bankowych, finansowania lub udziału w finan-

sowaniu poszczególnych przedsięwzięć. Stosownie do Wytycznych Wspólnoty 

w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 

państwa członkowskie mogą udzielać pomocy na wspieranie rozwoju rolnictwa 



 4

ekologicznego i edukacji w zakresie ekologii, tj. w zakresie innym niż wynika 

to  z zakresu zadań ustawowych realizowanych przez izby rolnicze i ośrodki 

doradztwa rolniczego. Natomiast do szacowania szkód w gospodarstwach 

rolnych przyjmuje się jedynie szkody powstałe w wyniku działania danego 

niekorzystnego zjawiska klimatycznego, wynoszące co najmniej 30% upraw 

rolnych w skali gospodarstwa. Zgodnie z tymi wytycznymi niekorzystne warunki 

atmosferyczne, takie jak: mróz, grad, lód, deszcz czy susza, nie mogą być 

uznane za klęskę żywiołową. Natomiast z uwagi na szkody, jakie mogą 

wyrządzić w produkcji rolnej czy środkach do produkcji rolnej, zdarzenia takie 

można porównać z klęskami żywiołowymi, w przypadku gdy poziom szkód 

sięga określonego progu normalnej produkcji. Komisja Europejska w decyzji 

K(92006) 732 z dnia 3 marca 2006 r. zaakceptowała program pomocy państwa 

dla polskich producentów w formie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od skutków zdarzeń losowych  

(nr N 260/2005), z wyłączeniem ryzyka ognia i eksplozji. Komisja uznała, że 

pomoc państwa nie może być udzielana na zrekompensowanie szkód 

spowodowanych przez pożar. Pomoc w formie dopłat do oprocentowania 

kredytów na wznowienie produkcji będzie natomiast udzielana producentom 

rolnym, którzy ponieśli szkody w wyniku pożaru powstałego w wyniku uderzenia 

piorunu. Natomiast dodanie zadania określonego w art. 4 pkt 8 projektowanej 

ustawy, polegającego m.in. na realizacji innych zadań wynikających ze 

Wspólnej Polityki Rolnej, ma na celu zapewnienie podstaw prawnych do 

sprawnej realizacji zadań wynikających z tej polityki, w tym uczestniczenia 

przez Agencję w realizacji takich zadań w przypadku określenia przez Komisję 

Europejską nowych form pomocy finansowej dla sektora owoców i warzyw 

w  związku z wprowadzaną reformą wsparcia tego sektora. W ramach realizacji 

swoich zadań Agencja będzie miała możliwość prowadzenia szkoleń, finan-

sowania programów informacyjnych i promocyjnych (jako programy krajowe), 

uzupełniających programy realizowane z udziałem środków unijnych. Programy 

realizowane ze środków unijnych z uwagi na ich finansowanie z pomocy 

technicznej mają ograniczony zasięg. Realizacja tych działań jest niezbędna 

w  celu dotarcia z informacją o możliwych źródłach finansowania inwestycji 
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w  sektorze rolnym do jak największej liczby potencjalnych beneficjentów 

pomocy, w szczególności do pomocy z funduszy Unii Europejskiej. 

Pomoc krajowa, która będzie udzielana na podstawie projektowanej ustawy, nie 

podlega kumulacji z pomocą udzielaną w ramach programów pomocowych 

współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

w  tym w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, 

Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006” i  Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, natomiast będzie podlegała 

kumulacji w przypadku krajowych programów pomocy dotyczących finanso-

wania tej samej inwestycji lub przedsięwzięcia, w tym w formie dopłat do 

odsetek od kredytów inwestycyjnych oraz częściowej spłaty kapitału kredytów 

z  ulgą w podatku rolnym stosowaną na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.). 

Jednakże intensywność pomocy w takim przypadku nie będzie mogła 

przekroczyć intensywności pomocy, o której mowa w rozporządzeniu Komisji 

(WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 

Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przed-

siębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów 

rolnych oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001, tj.: 

1) 40% kwoty kosztów kwalifikowanych inwestycji, 

2) 50% kwoty kosztów, jeżeli inwestycja jest realizowana przez osobę, która 

w  dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu nie ukończyła 40. roku życia, 

3) 50% kwoty kosztów, jeżeli inwestycja jest realizowana w gospodarstwie 

rolnym położonym na: 

a) obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, lub 

b) obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej 

Dyrektywy Wodnej, określonych w przepisach odrębnych, 
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4)  60% kwoty kosztów, jeżeli inwestycja jest realizowana przez osobę, która 

w  dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu nie ukończyła 40. roku życia, 

w gospodarstwie rolnym położonym na: 

a) obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rol-

nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, lub 

b) obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej 

Dyrektywy Wodnej, określonych w przepisach odrębnych, 

5) 75% kwoty kosztów, jeżeli inwestycja jest realizowana w gospodarstwie 

rolnym do dnia 31 grudnia 2008 r. w związku z wdrażaniem dyrektywy Rady 

91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed 

zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego 

(Dz.Urz. WE L 375 z 31.12.1991, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 68). 

Projektowana ustawa, podobnie jak obecnie obowiązująca ustawa, reguluje 

ponadto kwestie związane z funkcjonowaniem Agencji, tj. jej status prawny, 

organizację, tryb i zasady zatrudniania pracowników w Agencji oraz zasady 

gospodarki finansowej, a także właściwość i instrumenty nadzoru  nad Agencją. 

Zgodnie z tymi propozycjami nadzór nad Agencją będzie sprawował minister 

właściwy do spraw rozwoju wsi, natomiast w zakresie całej gospodarki finan-

sowej – minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

Ze względu na to, że regulacje ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym 

zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U.  Nr 170,  

poz. 1217, z późn. zm.) obejmują swoim zakresem również zastępców Prezesa 

Agencji, w projektowanej ustawie było konieczne wskazanie organu 

uprawnionego do powoływania i odwoływania zastępców Prezesa Agencji. 

Proponuje się, aby był nim Prezes Rady Ministrów. Na mocy obecnie obo-

wiązujących przepisów dyrektorzy oddziałów regionalnych oraz kierownicy biur 

powiatowych nawiązywali stosunek pracy na podstawie powołania. Biorąc pod 

uwagę znaczną rolę w funkcjonowaniu Agencji dyrektorów komórek organi-

zacyjnych w Centrali Agencji i ich zastępców, a także zastępców dyrektorów 
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oddziałów regionalnych, proponuje się, aby również ich stosunki pracy powsta-

wały na podstawie powołania. Z tego względu było niezbędne rozstrzygnięcie 

kwestii stosunków pracy osób pełniących te funkcje, które zostały nawiązane na 

mocy dotychczasowych przepisów. Aby zachować ciągłość tych stosunków 

pracy, proponuje się, aby stosunki pracy tych osób stały się z dniem wejścia 

w  życie projektowanej ustawy stosunkami pracy na podstawie powołania. 

Natomiast stosunki pracy innych pracowników Agencji zatrudnionych w komór-

kach organizacyjnych w Centrali Agencji, oddziałach regionalnych oraz biurach 

powiatowych nawiązane na mocy dotychczasowych przepisów po wejściu 

w  życie projektowanej ustawy nie ulegną zmianie, gdyż uchylenie dotychczas 

obowiązującej ustawy, na mocy której została utworzona Agencja, nie wpływa 

na jej istnienie, a jedynie na zakres jej zadań, sposób ich wykonywania oraz na 

jej organizację. W związku z tym nie zachodzą okoliczności określone w art. 231 

Kodeksu pracy. 

Przedmiotem regulacji projektowanej ustawy jest również upoważnienie 

Prezesa Agencji oraz dyrektorów oddziałów regionalnych i kierowników biur 

powiatowych do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie określonym 

w  odrębnych przepisach. W tym zakresie Prezes, dyrektorzy oddziałów 

regionalnych i kierownicy biur powiatowych Agencji stosują przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego i są organami administracji publicznej. 

Jednakże biorąc pod uwagę, że w miastach na prawach powiatów nie zostały 

utworzone biura powiatowe Agencji, budzi wątpliwości ustalenie zgodnie 

z  przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, który kierownik biura 

powiatowego Agencji jest właściwy miejscowo w sprawach dotyczących 

nieruchomości położonych w takich miastach. Podobnie jest w przypadku 

innych spraw, w których stroną postępowania jest osoba mająca miejsce 

zamieszkania, miejsce pobytu lub ostatnie miejsce zamieszkania w takim 

mieście, jeżeli w tych sprawach właściwość miejscową organu ustala się ze 

względu na miejsce zamieszkania, miejsce pobytu lub ostatnie miejsce 

zamieszkania tej strony. Z tego względu w projektowanej ustawie zapro-

ponowano, aby właściwość miejscową we wskazanym wyżej zakresie określił 

minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia. Taka 
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regulacja pozwoli uniknąć sytuacji, gdy w danej sprawie nie można ustalić 

właściwego miejscowo kierownika biura powiatowego Agencji. 

Pozostałe przepisy merytoryczne zawarte w projektowanej ustawie, a mia-

nowicie dotyczące umarzania w całości lub w części, rozkładania na raty lub 

odraczania terminu spłat wierzytelności Agencji oraz sprzedaży wymagalnych 

wierzytelności Agencji w związku z realizacją jej zadań ustawowych, w przy-

padku trwałej utraty przez dłużników Agencji zdolności do spłaty zadłużenia, nie 

odbiegają w zasadzie od dotychczasowych regulacji w tym zakresie.  

Projektowane przepisy w zakresie umarzania, rozkładania na raty i odraczania 

terminu spłaty wierzytelności Agencji dotyczą wyłącznie wierzytelności Agencji 

z tytułu wykonywania przez nią zadań finansowanych wyłącznie z krajowych 

środków publicznych, zwłaszcza pomocy krajowej. Dotychczasowe przepisy 

w  tym zakresie obejmowały jedynie wierzytelności Agencji pochodzące ze 

środków Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa. Natomiast prze-

pisów tych nie stosuje się do umarzania, rozkładania na raty lub odraczania 

terminu płatności wierzytelności przypadających Agencji z tytułu pomocy 

udzielonej w ramach programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. 

Zaproponowane w art. 29 ust. 2 wyłączenie stosowania art. 63 ustawy z dnia 

29  sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, 

z  późn. zm.) regulującego kwestie zaokrąglania kwot do pełnych złotych 

wynika z przepisów Unii Europejskiej, które nie przewidują takiej możliwości. 

Ponadto w projektowanej ustawie proponuje się wprowadzenie zmian do 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich 

związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.) 

polegających na uchyleniu art. 23 i 24, regulujących zasady udzielania grupom 

producentów preferencyjnych kredytów z dopłatami ze  środków Agencji oraz 

udzielania przez Agencję poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych. Inwestycje 

realizowane przez grupy producentów rolnych będą wspierane przez Agencję 

w  ramach zadania polegającego na wspieraniu  powstawania i rozwoju grup 

producentów rolnych i ich związków, realizowanego na podstawie przepisów 

projektowanej ustawy. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostaną zawarte 
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w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 4 ust. 5 pro-

jektowanej ustawy. 

Zaproponowana zmiana w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności ma na celu umożliwienie uzyskania od Agencji 

przez niektóre instytucje (np. ABW, UKS, CBA, Prokuraturę) informacji 

niezbędnych w prowadzonych postępowaniach. 

Mając na względzie to, że na gruncie dotychczasowych przepisów Agencja 

wykonywała szereg zadań, których zgodnie z projektowaną ustawą już nie 

będzie wykonywać, zachodzi konieczność umocowania Agencji do wystę-

powania w stosunkach prawnych, które powstały na mocy dotychczasowych 

przepisów. Dotyczy to zwłaszcza zadań wykonywanych przez Agencję 

w  zakresie udzielania pomocy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego 

na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Obecnie Agencja już nie 

udziela pomocy ze środków tego Programu, ale nadal występuje jako strona 

umów, na podstawie których udzieliła takiej pomocy. 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  

Projekt ustawy nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozpo-

rządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 

Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega 

notyfikacji.  

Zgodnie z pkt 195 Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa 

w  sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 programy pomocowe oraz 

pomoc indywidualna, zgłoszone na podstawie Traktatu Akcesyjnego jako 

pomoc istniejąca, mogą być stosowane do dnia 31 grudnia 2007 r., pod 

warunkiem ich dostosowania do dnia 30 kwietnia 2007 r. do Wytycznych 

Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym obowiązujących 

w  dniu 31 grudnia 2006 r. Natomiast stosownie do pkt 196 Wytycznych 

Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 

2007-2013 państwa członkowskie zostały zobowiązane do dostosowania do 

dnia 31 grudnia 2007 r. stosowanych form pomocy na podstawie Wytycznych 
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Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolniczym do nowych 

wytycznych, z tym że: 

1) istniejące programy pomocowe na inwestycje związane z przetwarzaniem 

i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych muszą być zakończone 

w dniu 31 grudnia 2008 r., 

2) istniejące programy pomocowe na inwestycje w zakresie zakupu ziemi 

w gospodarstwach rolnych muszą być dostosowane do nowych wytycznych 

do dnia 31 grudnia 2009 r.  

Kwestie, o których mowa w pkt 1 i 2, zostaną uregulowane w rozporządzeniu, 

o którym mowa w art. 4 ust. 5 projektowanej ustawy. 

Jedynie pomoc polegająca na całkowitym lub częściowym umorzeniu 

wierzytelności Agencji zostanie notyfikowana Komisji Europejskiej jako program 

pomocy państwa, po przyjęciu projektu ustawy przez Radę Ministrów, 

stosownie do postanowień art. 88 ust. 3 Traktatu Wspólnot Europejskich. 

Projektowane rozwiązania w zakresie umarzania wierzytelności Agencji 

w  ramach programu pomocy nie będą mogły wejść w życie, zanim procedura 

stosowana na podstawie art. 88 ust. 3 Traktatu Wspólnot Europejskich 

nie  doprowadzi do wydania przez Komisję Europejską decyzji końcowej. 

Do  czasu notyfikacji ww. programu wierzytelności Agencji będą mogły być 

umarzane w  ramach pomocy de minimis, tj. do kwoty stanowiącej równo-

wartość 3 000 euro.  

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt ustawy wraz 

z  dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem został zamieszczony na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Projekt ustawy został również objęty programem prac legislacyjnych Rady 

Ministrów. 

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem ustawy 

stosownie do art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w  procesie stanowienia prawa. 



OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana ustawa 

 Projektowana ustawa obejmuje swoim zakresem ministra właściwego do 

spraw rozwoju wsi, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

wojewodów, Agencję, banki, producentów rolnych, zakłady przetwórstwa 

produktów rolnych, podmioty zajmujące się unieszkodliwianiem zwłok 

padłych zwierząt, studentów z rodzin wiejskich oraz podmioty rejestrujące 

nazwy pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych 

tradycyjnych specjalności pierwotnych produktów rolnych.  

2.  Wpływ projektowanej ustawy na sektor finansów publicznych, w tym budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

 Zadania określone w projektowanej ustawie będą realizowane w ramach 

dotacji podmiotowej określanej corocznie w ustawie budżetowej dla Agencji 

oraz przychodów z tytułu przejętej przez Agencję pomocy udzielonej 

w  latach poprzednich. Zgodnie z załącznikiem 13 do ustawy budżetowej na 

rok 2007 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 653) Agencja w 2007 r. otrzyma dotację 

z  budżetu państwa w wysokości 1 499 753 tys. zł. Dotychczas zawarto 

1.053 umowy na umorzenie wierzytelności Agencji z tytułu pomocy 

udzielonej ze środków Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, 

na podstawie których zostały umorzone wierzytelności w kwocie  

152 639 tys. zł, w tym należności główne w łącznej kwocie  

48 343 tys. zł. Pozostało jeszcze 1.248 dłużników z tytułu pomocy udzielonej 

z Funduszu Restrukturyzacji i  Oddłużenia Rolnictwa, których łączne 

zadłużenie z tytułu należności głównej wynosi 65,5 mln zł.  Ponadto z  tytułu 

pomocy udzielonej ze środków budżetu państwa przed powstaniem 

Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa wierzytelności Agencji 

wynoszą   5,3 mln zł. 
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3.  Wpływ projektowanej ustawy na rynek pracy 

 Wejście w życie projektowanej ustawy przez wspieranie rozwoju i moder-

nizacji gospodarstw rolnych i zakładów przetwórstwa produktów rolnych 

powinno przyczynić się do wzrostu liczby miejsc pracy dla mieszkańców wsi. 

W  związku z  udzielaniem pomocy finansowej przez Agencję na zakup 

gruntów rolnych nastąpi dalsza poprawa struktury obszarowej gospodarstw 

rolnych, w których zostaną stworzone miejsca pracy nie tylko dla rodzin 

rolników, ale także dla innych mieszkańców wsi. Do tworzenia nowych 

miejsc pracy na obszarach wiejskich powinno przyczynić się także wsparcie 

dla grup producentów rolnych, integrujących rolników w ramach danego 

rodzaju produkcji rolnej i umożliwiających lepsze negocjowanie warunków 

zbytu produktów rolnych oraz zakupu środków do produkcji rolnej. Podobnie 

pomoc ukierunkowana na rozwój i modernizację zakładów przetwórstwa 

produktów rolnych powinna przyczynić się zarówno do poprawy 

konkurencyjności tych zakładów, jak i rozszerzenia ich zakresu działalności, 

tworząc nowe miejsca pracy.  

4. Wpływ projektowanej ustawy na konkurencyjność gospodarki i przedsię-

biorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 Wejście w życie projektowanej ustawy podniesie konkurencyjność polskich 

gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i zakładów prze-

twórstwa produktów rolnych. Kontynuowanie udzielania preferencyjnych 

kredytów z dopłatami do oprocentowania lub z częściową spłatą kapitału ze 

środków będących w dyspozycji Agencji na realizację inwestycji przyczyni 

się do dalszej modernizacji i rozwoju gospodarstw rolnych oraz zakładów 

przetwórstwa rolno-spożywczego, w szczególności w zakresie wprowa-

dzania nowych technologii produkcji. Niektóre gospodarstwa rolne i zakłady 

przetwórstwa rolno-spożywczego posiadają stare maszyny i urządzenia, 

które wymagają ciągłych remontów i napraw, a także uniemożliwiają 

efektywne prowadzenie produkcji. Wymiana tych maszyn i urządzeń za 

środki kredytu preferencyjnego znacząco obniży koszty produkcji, a tym 

samym podniesie konkurencyjność podmiotów korzystających z tych 

kredytów.  
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5. Wpływ projektowanej ustawy na sytuację i rozwój regionalny 

 Wejście w życie projektowanej ustawy wpłynie na poprawę sytuacji i rozwój 

regionalny. Szczególnie powinno to być odczuwalne na terenach wschodniej 

Polski, gdzie wskutek dużego rozdrobnienia gospodarstw rolnych produkcja 

rolna jest nieopłacalna, a dochody uzyskiwane przez rolników uniemożli-

wiają zarówno zakup gruntów rolnych na powiększenie gospodarstwa, jak 

i  jego modernizację. Niektóre gospodarstwa rolne posiadają budynki 

gospodarcze w  bardzo złym stanie, co przy nasilających się niekorzystnych 

zjawiskach atmosferycznych pogarsza ich sytuację. Zwiększenie liczby 

zmodernizowanych i nowoczesnych gospodarstw rolnych oraz zakładów 

przetwórstwa rolnego na obszarze całej Polski powinno przyczynić się do 

rozwoju obszarów wiejskich we wszystkich województwach.  

6.  Konsultacje społeczne 

 Projekt ustawy, w ramach konsultacji społecznych, został przesłany m.in. 

do: Krajowej Rady Izb Rolniczych, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

NSZZ „Solidarność 80”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

Federacji Związków Producentów Rolnych, Federacji Związków 

Pracodawców Rolnych, Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”, 

Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”. W projekcie nie została 

uwzględniona  uwaga  zgłoszona  przez  Federację Związków 

Pracodawców-Dzierżawców i  Właścicieli Rolnych dotycząca zmiany w art. 4 

ust. 1 pkt 1, polegająca na ograniczeniu wspierania przez Agencję wyłącznie 

towarowych i efektywnych gospodarstw rolnych bez względu na wielkość 

i  formę własności, ze względu na potrzebę wspierania inwestycji w                       

gospodarstwach rolnych, które w wyniku ich realizacji staną się 

gospodarstwami towarowymi. 

 

 

12-17-iw 







Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY  MINISTRÓW 

 

z dnia ........................  

w sprawie sprawowania nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w zakresie gospodarki finansowej 

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia ............. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz. U. Nr ....., poz. ......) zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, sposób i tryb sprawowania nadzoru nad 

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, w zakresie 

gospodarki finansowej: 

1) środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowymi środkami 

publicznymi przeznaczonymi na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych 

funduszy; 

2) krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na funkcjonowanie Agencji 

i realizację jej zadań, w tym pomocy krajowej ze środków budżetowych realizowanej 

w ramach pomocy publicznej w rolnictwie. 

 

 

§ 2. 

 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, zwany dalej „ministrem”, 

w ramach nadzoru nad gospodarowaniem środkami, o których mowa w § 1 pkt 1: 

1) sprawdza stan przygotowania Agencji do wydatkowania środków zgodnie 

z wymogami określonymi w przepisach Unii Europejskiej; 
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2) monitoruje spełnianie kryteriów akredytacyjnych wynikających z przepisów Unii 

Europejskiej; 

3) sprawdza prawidłowość wydatkowania tych środków. 

2. Czynności związane z nadzorem, o którym mowa w ust. 1, oraz ich zakres, są 

wykonywane zgodnie z wymogami i zasadami określonymi w odrębnych przepisach. 

 

 

§ 3. 

 

1. W ramach nadzoru nad środkami, o których mowa w § 1 pkt 2, minister jest 

uprawniony w szczególności do: 

1) żądania wyjaśnień i informacji, dotyczących bieżącej działalności Agencji; 

2) zlecania Agencji wykonywania zestawień wpływów i wydatków obejmujących 

określony okres; 

3) żądania informacji o wyjaśnieniach udzielanych przez Agencję organom kontroli 

skarbowej; 

4) żądania informacji o wyjaśnieniach udzielanych przez Agencję Najwyższej Izbie 

Kontroli; 

5) żądania informacji o działaniach podjętych w celu eliminacji nieprawidłowości 

wskazanych w toku przeprowadzonych w Agencji kontroli; 

6) żądania informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych przez Agencję; 

7) żądania informacji o planach zawarcia przez Agencję umów wraz z uzasadnieniem 

ich zawarcia oraz procedur w sprawie ich zawierania, dotyczących 

funkcjonowania Agencji i zadań z zakresu pomocy krajowej ze środków 

budżetowych realizowanej w ramach pomocy publicznej w rolnictwie; 

8) żądania okresowych informacji o aktualnym stanie wykonania poszczególnych 

pozycji planu finansowego za dany rok obrachunkowy. 

2. Minister przedstawiając pisemne żądania, o których mowa w ust. 1, wskazuje termin 

ich wykonania. 

3. Prezes Agencji jest obowiązany do terminowego przedstawiania odpowiedzi na 

żądania, o których mowa w ust. 1. 
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§ 4. 

 

Prezes Agencji jest obowiązany do przekazywania ministrowi: 

1) informacji o uchybieniach wskazanych w wynikach audytu wewnętrznego i kontroli 

finansowej oraz wyjaśnień dotyczących tych uchybień – w terminie jednego miesiąca 

od daty sporządzenia wyników audytu wewnętrznego i kontroli finansowej; 

2) informacji o sposobie i skutkach usunięcia uchybień, o których mowa w pkt 1 – 

w terminie dwóch miesięcy od dnia przekazania informacji do ministra. 

 

 

§ 5. 

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

                                                                                        
                                                                         PREZES RADY MINISTRÓW
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UZASADNIENIE 
 
 
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów stanowi wykonanie upoważnienia zawartego 
w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia ........................ o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (Dz. U. Nr ..., poz. ...).  
 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, sposób i tryb sprawowania nadzoru nad 
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarki finansowej 
środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowymi środkami 
publicznymi przeznaczonymi na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych 
funduszy, a także krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na funkcjonowanie 
Agencji i realizację jej zadań, w tym pomocy krajowej ze środków budżetowych 
realizowanej w ramach pomocy publicznej w rolnictwie, z uwzględnieniem zapewnienia 
prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków. 
 
Przepis § 2 dotyczy pełnienia przez Ministra Finansów nadzoru finansowego nad Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencją płatniczą. Sprawdzenie stanu 
przygotowania Agencji do pełnienia funkcji agencji płatniczej, monitorowanie spełniania 
kryteriów akredytacyjnych oraz prawidłowości gospodarowania powierzonymi Agencji 
środkami, dokonywane jest zgodnie z wymogami i zasadami określonymi w odrębnych 
przepisach. 
Ponadto, proponuje się – w ramach nadzoru finansowego - wprowadzenie do treści 
rozporządzenia wykazu czynności, których może żądać Minister Finansów. Między 
innymi są to: 
- udzielanie wyjaśnień, dotyczących bieżącej działalności, 
- wykonywanie zestawień wpływów i wydatków, 
- udzielanie informacji o wyjaśnieniach składanych przez Agencję organom kontroli 

skarbowej i Najwyższej Izbie Kontroli, 
- udzielanie informacji o działaniach podjętych w celu eliminacji nieprawidłowości 

i informowanie o wykonaniu zaleceń pokontrolnych, 
- udzielanie informacji o planach zawarcia przez Agencję umów wraz z uzasadnieniem 

ich zawarcia oraz procedurach w sprawie ich zawierania, dotyczących funkcjonowania 
Agencji i zadań z zakresu pomocy krajowej ze środków budżetowych realizowanej 
w ramach pomocy publicznej w rolnictwie, 

- udzielanie informacji o aktualnym stanie wykonania planu finansowego za dany rok 
obrachunkowy. 

Projekt przewiduje również przekazywanie Ministrowi Finansów informacji 
o uchybieniach wskazanych w wynikach audytu wewnętrznego i kontroli finansowej oraz 
wyjaśnień dotyczących tych uchybień – w terminie jednego miesiąca od daty sporządzenia 
wyników audytu wewnętrznego i kontroli finansowej, a także informacji o sposobie 
i skutkach usunięcia tych uchybień – w terminie dwóch miesięcy od dnia przekazania 
informacji do ministra. 
 
Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002  r. w sprawie funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz 
z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z tym nie wymaga notyfikacji.  
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Projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej, zatem nie 
podlega konsultacjom z instytucjami i organami Unii Europejskiej oraz Europejskim 
Bankiem Centralnym. 

 
Uwzględniając art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), projekt rozporządzenia wraz 
z uzasadnieniem i OSR zostanie opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa 
Finansów, w części obejmującej Biuletyn Informacji Publicznej . 
 

 

OCENA  SKUTKÓW  REGULACJI (OSR) 

 
1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 
Projektowane rozporządzenie dotyczy Ministra Finansów i Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 
 
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 
Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do uzgodnień do Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 
 
3.  Wyniki analizy wpływu aktu normatywnego na: 

sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu 
terytorialnego 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na wysokość dochodów 
i wydatków budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 
rynek pracy 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek 
pracy.  
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 
sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację 
i rozwój regionalny. 

 
4.  Źródła finansowania 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie powodować zwiększenia 
wydatków ze środków budżetu państwa ani budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 
jak również zmniejszenia dochodów tych budżetów. 
 
 
 
 
 
 
 
12-19-iw 
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           PROJEKT 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia …….............………….  

 
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 

 Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia …………….o Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr ……….., poz. ……………) zarządza się, co 

następuje: 

 
 § 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i sposoby realizacji zadań 

wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia …………….o Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, w tym warunki i tryb udzielania wsparcia w ramach tych zadań. 

 

§ 2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, 

udziela pomocy finansowej, zwanej dalej „pomocą”, z przeznaczeniem na: 

1) realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji 

rolnej lub przetwórstwie produktów rolnych; 

2) wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych 

produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, 

deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, 

huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o 

ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; 

3) kształcenie mieszkańców wsi uprawnionych do otrzymania pożyczek i kredytów 

na zasadach określonych w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich; 

4) zbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt gospodarskich z gatunku 

bydło, owce, kozy, świnie lub konie. 

  

 § 3. 1. Pomoc, o której mowa w § 2 pkt 1, polega na: 



1) stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, zwanych dalej 

„dopłatami”, udzielonych na sfinansowanie części kosztów inwestycji; 

2) częściowej spłacie kapitału kredytu bankowego przeznaczonego na 

sfinansowanie części kosztów inwestycji; 

3) udzielaniu gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów bankowych udzielonych na 

sfinansowanie części kosztów inwestycji. 

 2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, ma na celu: 

1) poprawę efektywności produkcji polegającej w szczególności na zmniejszeniu 

kosztów wytwarzania; 

2) lepsze wykorzystanie zasobów pracy; 

3) tworzenie bazy surowcowej upraw roślin energetycznych; 

4) poprawę jakości i promocję produktów rolnych; 

5) zwiększenie oferty towarowej i usługowej oraz jej lepsze dostosowanie do 

wymagań rynku; 

6) utrzymanie lub poprawę wymagań w zakresie ochrony środowiska; 

7) poprawę wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt; 

8) poprawę struktury agrarnej. 

 3. Pomoc, o której mowa w § 2 pkt 2, polega na: 

1) stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych na sfinansowanie 

kosztów wznowienia produkcji oraz kosztów odtworzenia środków trwałych w 

przypadku wystąpienia szkód wymienionych w § 2 pkt 2; 

2) udzielaniu gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów bankowych udzielonych na 

sfinansowanie kosztów, o których mowa w pkt 1. 

4. Zakres inwestycji objętych pomocą, o której mowa w ust. 1, jest określony w 

załączniku do rozporządzenia.  

 

§ 4. 1. Pomoc, o której mowa w § 3 ust. 1 i 3, dotyczy jedynie kredytów 

bankowych udzielanych przez banki w ramach przyznanych bankom limitów. 

2. Agencja może zawierać umowy z bankami: 

1) których kapitał własny jest nie mniejszy niż minimum kapitału własnego 

wymaganego przy tworzeniu nowego banku; 
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2) które prowadzą działalność na obszarze co najmniej 3 województw, z 

zastrzeżeniem ust. 6. 

 3. Umowa powinna zawierać w szczególności: 

1) warunki kredytowania, w tym określenie wysokości opłat na rzecz banku z tytułu 

udzielenia kredytu bankowego w wysokości nie przekraczającej 2% kwoty 

wykorzystanego kredytu bankowego lub warunki udzielania gwarancji i poręczeń 

spłaty kredytów bankowych, o których mowa w § 10; 

2) tryb przyjmowania i opracowywania wniosków kredytowych; 

3) zakres i sposób przekazywania Agencji, do dnia 31 października każdego roku, 

informacji stanowiącej podstawę planowania kwoty dopłat na rok następny, w tym 

prognozy liczby i kwot kredytów planowanych do udzielenia w roku następnym;  

4) terminy powiadamiania o limicie dopłat; 

5) sposób i terminy zgłaszania zapotrzebowania i rozliczania dopłat; 

6) warunki monitorowania wykorzystania i spłaty kredytu bankowego; 

7) sposób przeprowadzania przez Agencję i bank kontroli realizacji przez 

kredytobiorcę umów kredytowych objętych dopłatami; 

8) sposób przeprowadzania przez Agencję kontroli realizacji przez bank umów 

kredytowych; 

9) warunki zwrotu Agencji przez: 

a) bank dopłat lub kwot na częściową spłatę kapitału w razie udzielenia kredytu 

bankowego niezgodnie z przepisami rozporządzenia lub umowy albo 

wykorzystania przez kredytobiorcę kredytu bankowego niezgodnie z umową 

kredytową, 

b) kredytobiorcę dopłat lub kwot na częściową spłatę kapitału w razie sprzedaży, 

bez zgody banku, gruntów, gospodarstw rolnych, obiektów lub urządzeń 

nabytych za kredyt bankowy objęty dopłatami Agencji, jeżeli ich sprzedaż 

nastąpiła w okresie pięciu lat od dnia nabycia. 

 4. Bank dokonuje zwrotu całości lub części dopłat albo kwot na częściową spłatę 

kapitału kredytu, z zastrzeżeniem ust. 5, Agencji w terminie 2 dni roboczych od dnia 

stwierdzenia zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 9, lub otrzymania 

należności lub części należności, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości 
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podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania przez Agencję dopłat lub kwot na 

częściową spłatę kapitału do banku do dnia ich zwrotu na rachunek Agencji. 

5. W przypadku odzyskiwania przez bank, w wyniku prowadzonego 

postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego, należności z tytułu wykorzystania 

przez kredytobiorcę kredytu niezgodnie z umową kredytową lub sprzedaży, bez zgody 

banku, gruntów, gospodarstw rolnych, innych obiektów lub urządzeń nabytych za kredyt 

objęty dopłatami Agencji, jeżeli ich sprzedaż nastąpiła w okresie pięciu lat od dnia 

nabycia, bank w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania całości lub części 

należności, zwraca Agencji kwoty otrzymanych dopłat lub kwoty na częściową spłatę 

kapitału wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 4, w wysokości proporcjonalnej do 

odzyskanych należności. 

6. Warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie stosuje się do banków 

zrzeszających i banków spółdzielczych zrzeszonych z bankami zrzeszającymi na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

 § 5. 1. Warunkiem udzielenia pomocy, o której mowa w § 3: 

1) ust. 1 – jest w szczególności dołączenie przez kredytobiorcę do wniosku o 

udzielenie kredytu bankowego planu inwestycji; 

2) ust. 3 – jest w szczególności dołączenie przez kredytobiorcę do wniosku o 

udzielenie kredytu bankowego opinii wojewody zawierającej określenie zakresu i 

wysokości oszacowanych szkód przez komisję powołaną przez wojewodę, 

właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód wymienionych w § 2 pkt 2. 

 2. Komisja, o której mowa w ust. 1 pkt 2 powinna: 

1) składać się z osób mających wykształcenie rolnicze lub ekonomiczno-rolnicze; 

2) złożyć właściwemu wojewodzie protokół z oszacowania szkód wymienionych w  § 

2 pkt 2, zawierający w szczególności: 

a) wskazanie składu komisji, 

b) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

producenta rolnego, 

c) dane o powierzchni gospodarstwa rolnego, z wyodrębnieniem użytków rolnych, 

trwałych użytków zielonych i plantacji wieloletnich, 
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d) dane o liczbie zwierząt gospodarskich w podziale na poszczególne gatunki, 

e) informacje dotyczące ustalenia średniego plonu upraw oraz cen,  

f) datę przeprowadzenia lustracji przez komisję w miejscu wystąpienia szkody 

oraz podanie okoliczności, które spowodowały tą szkodę, 

g) określenie uprawy lub gatunku zwierzęcia, lub środków trwałych, które uległy 

zniszczeniu wskutek wystąpienia okoliczności, które spowodowały szkodę, 

h) określenie powierzchni szkód uprawy, liczby zwierząt padłych lub poddanych 

ubojowi lub wysokości szkód w środkach trwałych, 

i) informacje o zawarciu umowy ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt 

gospodarskich lub budynków i maszyn rolniczych, 

j) podpisy członków komisji i rolnika. 

 3. Opinia wojewody, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest wydawana na formularzu 

opracowanym i udostępnionym przez Agencję. 

 

 § 6. 1. Łączna wysokość pomocy, o której mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem § 

8 – 10, na gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, nie może 

przekroczyć: 

1) 40% wysokości udzielonego kredytu bankowego; 

2) 50% kwoty kredytu bankowego, jeżeli inwestycja jest realizowana przez osobę, 

która w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu nie ukończyła 40 roku życia; 

3) 50% kwoty kredytu bankowego, jeżeli inwestycja jest realizowana w 

gospodarstwie rolnym położonym na: 

a) obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub 

b) obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej 

Dyrektywy Wodnej określonych w przepisach odrębnych; 

4) 60% kwoty kredytu bankowego, jeżeli inwestycja jest realizowana przez osobę, 

która w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu nie ukończyła 40 roku życia, 

w gospodarstwie rolnym położonym na: 

 5



a) obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub 

b) obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej 

Dyrektywy Wodnej określonych w przepisach odrębnych; 

5) 75% kwoty kredytu bankowego, jeżeli inwestycja jest realizowana w 

gospodarstwie rolnym do dnia 31 grudnia 2008 r. w związku z wdrażaniem 

dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód 

przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego 

(Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1991, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 15, t. 2, str. 68).  

 2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, na inwestycje obejmujące zakup używanych 

maszyn i urządzeń rolniczych, w tym ciągników rolniczych, może zostać przyznana 

podmiotom prowadzącym gospodarstwo rolne będące małym lub średnim 

przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu 

Wspólnot Europejskich w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 

70/2001”. 

 3. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 10 ust. 8, jest 

ustalana zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 

2007 r. Nr 59, poz. 404). 

 

 § 7. 1. Łączna wysokość pomocy, o której mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem § 

8 – 10, w przetwórstwie produktów rolnych, nie może przekroczyć 50% wysokości 

udzielonego kredytu bankowego. 

 2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, na inwestycje obejmujące zakup używanych 

maszyn i urządzeń, może zostać przyznana podmiotom prowadzącym małe lub średnie 
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przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 

70/2001. 

 3. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 10 ust. 8, jest 

ustalana zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

 
 § 8. 1. Kwoty kredytów bankowych objęte pomocą, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 

1 i 2, nie mogą: 

1) przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i 

wynosić więcej niż 4 mln zł; 

2) przekroczyć 95% wartości nakładów inwestycyjnych na utworzenie lub 

urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez 

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu 

Państwa i wynosić więcej niż 4 mln zł; 

3) przekroczyć 90% wartości zakupu nieruchomości rolnych przeznaczonych na 

utworzenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu przepisów o kształtowaniu 

ustroju rolnego lub na powiększenie takiego gospodarstwa i wynosić więcej niż 4 

mln zł; 

4) przekroczyć 70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż: 

a) 16 mln zł – w przypadku przetwórstwa produktów rolnych, 

b) 8 mln zł – w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej. 

 2. Kwoty kredytów bankowych, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane 

temu samemu podmiotowi, bez względu na liczbę realizowanych inwestycji, do 

wysokości: 

1) 4 mln zł – w gospodarstwach rolnych; 

2) 8 mln zł – w działach specjalnych produkcji rolnej; 

3) 16 mln zł – w przetwórstwie produktów rolnych.  

 3. Dla podmiotów obowiązanych do sporządzania, na podstawie odrębnych 

przepisów, skonsolidowanych sprawozdań finansowych wysokość kwoty, o której mowa 

w ust. 1 i 2, ustala się łącznie dla jednostki dominującej i jednostek zależnych. 

 7



 
 § 9. 1. Oprocentowanie kredytów bankowych, o których mowa w § 3 ust. 3 oraz § 

8 ust. 1, może być zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej 

weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w 

stosunku rocznym. 

 2. Należne bankowi oprocentowanie, z zastrzeżeniem ust. 3 – 5, jest płacone 

przez: 

1) kredytobiorcę – w wysokości połowy oprocentowania określonego w ust. 1, nie 

mniej jednak niż 2%; 

2) Agencję – w pozostałej części, jednak dopłata nie może być wyższa niż 

wynikająca z § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 i §11 ust. 3, z zastrzeżeniem § 10 ust. 9. 

 3. Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

obniża się o 50 % i zwiększa się dopłaty płacone przez Agencję, jeżeli kredyty bankowe 

zostały udzielone na: 

1) zakup gruntów rolnych mający na celu: 

a) powiększenie gospodarstwa rolnego, 

b) utworzenie nowego gospodarstwa rolnego, o powierzchni nie mniejszej od 

średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w danym 

województwie ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach do gruntów 

rolnych i płatności cukrowej, 

c) utworzenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu przepisów o kształtowaniu 

ustroju rolnego lub powiększenie takiego gospodarstwa; 

2) utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego przez osoby, które nie 

ukończyły 40. roku życia; 

3) sfinansowanie: 

a) części kosztów inwestycji realizowanych przez grupy producentów rolnych 

wpisanych do rejestru grup, w rozumieniu przepisów o grupach producentów 

rolnych i ich związkach, 

b) części kosztów inwestycji wprowadzających nowe technologie produkcji 

zapewniające wysoką jakość produktu, 
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c) części kosztów inwestycji objętych programami branżowymi, 

zaakceptowanymi przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, 

d) kosztów wznowienia produkcji oraz kosztów odtworzenia środków trwałych 

po wystąpieniu okoliczności wymienionych w § 2 pkt 2.  

 4. Dopłaty, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz częściowa spłata kapitału kredytu 

bankowego, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2: 

1) nie przysługują do kredytów bankowych udzielonych na zakup gruntów rolnych, 

budynków lub ich części, maszyn, urządzeń i inwentarza, jeżeli umowa jest 

zawarta między: 

a) małżonkami, 

b) rolnikiem a następcą, którym jest zstępny, przysposobiony lub pasierb rolnika, 

na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników; 

2) nie przysługują w odniesieniu do tej części: 

a) nabywanego gruntu, która spowoduje powiększenie powierzchni 

gospodarstwa rolnego do ponad 300 ha użytków rolnych, 

b) ceny gruntu określonej w umowie, która przewyższa poziom średnich cen 

rynkowych w danym województwie, 

c) nabywanych gruntów Skarbu Państwa, jeżeli płatność jest rozłożona na raty; 

3) nie przysługują do kredytów bankowych udzielonych od dnia: 

a) 1 stycznia 2008 r. – na zakup stada podstawowego, 

b) 1 stycznia 2010 r. – na zakup gruntów rolnych w części przekraczającej 10% 

kwoty kredytu udzielonego na sfinansowanie części kosztów inwestycji, 

c) 1 stycznia 2009 r. – na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów 

rolnych przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwo niebędące małym lub 

średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr 1 do 

rozporządzenia nr 70/2001; 

4) podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości 

podatkowych, a dalsze dopłaty nie przysługują w razie sprzedaży, bez zgody 

banku, gruntów, gospodarstw rolnych, innych obiektów lub urządzeń nabytych za 

kredyt objęty dopłatami Agencji, jeżeli ich sprzedaż nastąpiła w okresie 

kredytowania lub w okresie 5 lat od dnia nabycia. 
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 5. Dopłaty, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz częściowa spłata kapitału kredytu 

bankowego, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, nie przysługują, jeżeli kredytobiorca: 

1) nie zrealizuje planu inwestycji lub nie uruchomi działalności zgodnie z planem 

inwestycji i umową kredytową; 

2) trwale zaprzestanie prowadzenia działalności przed upływem okresu 

kredytowania lub trwale zaprzestanie spłaty kredytu i odsetek; 

3) wykorzysta kredyt bankowy niezgodnie z przeznaczeniem określonym w planie 

inwestycji i umowie kredytowej; 

4) nie udokumentuje, w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych 

z rachunku kredytowego, wydatków poniesionych na cele inwestycyjne fakturą 

VAT, fakturą VAT RR, aktem notarialnym, umową sprzedaży lub rachunkiem 

wystawionymi zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5) nie udokumentuje wniesienia wkładu własnego, zgodnie z regulaminem 

kredytowania obowiązującym w banku; 

6) zmieni kierunek produkcji rolnej lub działu specjalnego w okresie kredytowania 

bez uzyskania zgody banku kredytującego. 

 6. Kwota dopłat lub kwota na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego jest 

określana w umowie zawartej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. 

 
 § 10. 1. Warunkiem udzielenia pomocy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, jest: 

1) złożenie, za pośrednictwem banku, z którym Agencja zawarła umowę, wniosku 

na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję; 

2) przedstawienie planu inwestycji; 

3) zawarcie warunkowej umowy kredytowej; 

4) złożenie zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami podatków oraz składek na 

ubezpieczenie społeczne; 

5) złożenie dokumentów potwierdzających status prawny i sytuację finansową 

podmiotu ubiegającego się o gwarancję lub poręczenie. 

 2. Warunkiem udzielenia pomocy, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2, jest: 

1) złożenie, za pośrednictwem banku, z którym Agencja zawarła umowę, wniosku 

na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję; 
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2) zawarcie warunkowej umowy kredytowej; 

3) złożenie dokumentów potwierdzających status prawny i sytuację finansową 

podmiotu ubiegającego się o gwarancję lub poręczenie. 

 3. Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. 

 4. Gwarancje lub poręczenia, o których mowa w ust. 1, są terminowe i mogą być 

udzielane do wysokości: 

1) 80% wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu bankowego, nie więcej niż do 1 

mln zł – w przypadku gwarancji; 

2) 60% wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu bankowego, nie więcej niż do 1 

mln zł – w przypadku poręczenia. 

 5. Gwarancje lub poręczenia, o których mowa w ust. 2, są terminowe i mogą być 

udzielane do wysokości 80% wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu bankowego, nie 

więcej niż 100 tys. zł.  

 6. Agencja może żądać zabezpieczeń udzielonej gwarancji lub poręczenia, a 

także poddania się egzekucji w trybie art. 777 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. 

 7. Agencja, z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia, pobiera jednorazowo 

prowizję w wysokości do 2% gwarantowanej lub do 1% poręczonej kwoty kredytu 

bankowego. 

 8. Kwotę pomocy z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia ustala się jako 

różnicę pomiędzy iloczynem kwoty zobowiązania i współczynnika ryzyka a kwotą 

pobranej prowizji, przy czym współczynnik ryzyka jest ustalany jako średnia 

arytmetyczna z trzech ostatnich lat poprzedzających okres udzielenia pomocy, z 

podwojonych ilorazów narastających kwot zrealizowanych gwarancji lub poręczeń oraz 

narastających kwot udzielonych gwarancji lub poręczeń.  

 9. Łączna kwota udzielonej gwarancji lub poręczenia spłaty kredytów bankowych, 

ustalona zgodnie z ust. 8, oraz kwota stosowanych dopłat lub kwota częściowej spłaty 

kapitału kredytu bankowego, ustalone zgodnie z § 9 ust. 6, nie może przekroczyć 

wysokości pomocy, o której mowa w § 6 lub § 11 ust. 3.  
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 § 11. 1. Pomoc, o której mowa w § 3 ust. 3, jest udzielana za zgodą ministra 

właściwego do spraw rolnictwa, na wniosek wojewody właściwego ze względu na 

miejsce wystąpienia szkody.  

 2. Kwota pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 

stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością poniesionej szkody, ustaloną przez komisję 

powołaną przez wojewodę, o którym mowa w ust. 1, a kwotą wypłaconego 

odszkodowania z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia 

okoliczności wymienionych w § 2 pkt 2. 

 3. Łączna wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć:  

1) 80% kwoty obniżenia dochodu wyliczonego zgodnie z art. 11 ust. 2 

rozporządzenia nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 

87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich 

przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów 

rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 

z 16.12.2006 str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1857/2006”; 

2) 90% kwoty obniżenia dochodu wyliczonego zgodnie z art. 11 ust. 2 

rozporządzenia nr 1857/2006 – dla gospodarstw rolnych położonych na: 

a) obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub 

b) obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej 

Dyrektywy Wodnej określonych w przepisach odrębnych.  

 

 § 12. 1. Pomoc, o której mowa w § 2 pkt 3, polega na udzielaniu poręczeń spłaty 

kredytów studenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i 

kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z późn. zm.1)).  

 2. Warunkiem przyznania pomocy, o której mowa w ust. 1, jest: 

1) złożenie wniosku o udzielenie poręczenia; 

2) złożenie zaświadczenia o dochodach w rodzinie; 

3) zawarcie warunkowej umowy o kredyt studencki; 
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4) złożenie zaświadczenia z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi. 

 3. Poręczenie spłaty kredytu studenckiego może być udzielone do wysokości: 

1) 80% wykorzystanej kwoty kredytu; 

2) 100% wykorzystanej kwoty kredytu – w przypadku poręczenia spłaty kredytu dla 

studentów o dochodach na osobę w rodzinie uprawniających do świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. 

 4. Pierwszeństwo w uzyskaniu poręczenia kredytu mają studenci o dochodach na 

osobę w rodzinie uprawniających do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w 

rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. 

 
 § 13. 1. Pomoc, o której mowa w § 2 pkt 4, polega na dofinansowaniu 

ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania 

padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie, 

prowadzonego przez zakłady przetwórcze kategorii 1 oraz spalarnie zwłok padłych 

zwierząt, w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne 

dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do 

spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm.). 

 2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na podstawie umowy zawartej 

przez Agencję z zakładami przetwórczymi kategorii 1 oraz spalarniami, które nie 

wprowadzają produktów przetworzonych do obrotu oraz zapewnią, na podstawie 

złożonego wniosku, najbardziej efektywne wykorzystanie pomocy. 

  3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności: 

1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) określenie przewidywanych kosztów związanych z wykonywaniem działalności, o 

której mowa w ust. 1; 

3) wysokość wnioskowanej pomocy; 

4) wskazanie obszaru prowadzenia działalności; 

5) wskazanie przewidywanej liczby padłych zwierząt na obszarze, o którym mowa w 

pkt 4. 
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 4. Umowa, o której mowa w ust. 2, zawiera w szczególności: 

1) warunki udzielania pomocy; 

2) sposób i terminy przekazywania pomocy; 

3) sposób i terminy rozliczania pomocy udzielonej przez Agencję, w tym w 

szczególności przekazywania zbiorczych zestawień faktur wystawianych 

producentom rolnym; 

4) sposób przeprowadzania przez Agencje kontroli, 

5) warunki zwrotu Agencji środków, w przypadku pomocy pobranej niezgodnie z 

przepisami rozporządzenia i umowy. 

 5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć: 

1) 100% kosztów zbioru i transportu wszystkich gatunków padłych zwierząt, jeżeli 

zakłady przetwórcze kategorii 1 lub spalarnie nie wprowadzają tych zwierząt do 

obrotu; 

2) 100% kosztów unieszkodliwiania padłego bydła mającego co najmniej 24 

miesiące życia lub owiec lub kóz mających co najmniej 12 miesiące życia; 

3) 75% kosztów unieszkodliwiania padłego bydła poniżej 24 miesiąca życia, owiec i 

kóz poniżej 12 miesiąca życia lub świń lub koni. 

 § 14. 1. Sprawy dotyczące udzielania pomocy w zakresie określonym w 

rozporządzeniu, wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończone 

przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, są rozpatrywane zgodnie z jego 

przepisami. 

 2. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się 

przepisy dotychczasowe.  

 § 15. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514). 

 § 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2007 r. 

          

                                                                                          PREZES RADY MINISTRÓW 
 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 
152, poz. 1598 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 187 i Nr 164, poz. 1365, Nr 235, poz. 1699. 
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Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia ................…………….  (poz….) 

 

        
 

ZAKRES INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH, DZIAŁACH 
SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ LUB PRZETWÓRSTWIE PRODUKTÓW 

ROLNYCH OBJĘTYCH POMOCĄ FINANSOWĄ 
 

CZĘŚĆ A 
 1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej 

obejmują: 

1) budowę, przebudowę lub remont połączony z: 

a) modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, 

przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do 

sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych 

budynkach pomieszczeniami higienicznosanitarnymi, 

b) zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki 

i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeżeli 

rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji; 

2) zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia do produkcji rolnej, 

przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych 

do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: 

sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki 

rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, 

przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania 

produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania 

pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia 

do pozyskiwania lub przechowywania mleka; 
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3) zakup gruntów rolnych, jeżeli na zakup tych gruntów w okresie ostatnich 10 lat 

nie została przyznana pomoc pochodząca z budżetu państwa lub budżetu Unii 

Europejskiej; 

4) zakup budynków lub budowli, jeżeli na zakup tych budynków lub budowli w 

okresie ostatnich 10 lat nie została przyznana pomoc pochodząca z budżetu 

państwa lub budżetu Unii Europejskiej; w przypadku gdy koszt zakupu budynków 

lub budowli przewyższa poziom średnich cen rynkowych w danym województwie, 

do ustalenia kosztów inwestycji przyjmuje się średnią cenę rynkową takich 

budynków lub budowli w tym województwie; 

5) zakładanie, wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin 

energetycznych; 

6) wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty 

grodzenia lub budowy wiat; 

7) budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania, 

magazynowania wody lub nawodnień ciśnieniowych; 

8) zakup lub budowę budynków lub budowli lub zakup i instalację maszyn lub 

urządzeń służących ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania 

zwierząt, w tym do składowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub 

czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej; w przypadku gdy koszt zakupu 

budynków lub budowli przewyższa poziom średnich cen rynkowych w danym 

województwie, do ustalenia kosztów inwestycji przyjmuje się średnią cenę 

rynkową takich budynków lub budowli w tym województwie; 

9) zakup, instalację lub budowę innych niż wymienione w pkt 7 i 8 elementów 

infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia 

działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, 

w tym urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej lub utwardzanie placów 

manewrowych; 

10) zakup komputerów i oprogramowania służących ułatwieniu prowadzonej 

działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, 

w tym programów księgowych; 

11) zakup stada podstawowego; 
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12) koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją 

inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące:  

a) przygotowanie dokumentacji technicznej projektu,  

b) opłaty za patenty lub licencje, 

c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub 

konserwatorskiego. 

 2. Zakupione lub zainstalowane maszyny i urządzenia, o których mowa w ust. 1 

pkt 2, nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat oraz nie mogą być wcześniej 

nabyte z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu państwa lub budżetu Unii 

Europejskiej. 

 3. Do kosztów zakupu materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 5 – 9, mogą być zaliczone koszty ich transportu do 

miejsca realizacji inwestycji do wysokości 2% ich wartości. 

 

CZĘŚĆ B 
 1. Inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych obejmują: 

1) budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących 

do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych, w tym infrastruktury 

technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub budowli; 

2) zakup lub instalację maszyn lub urządzeń do: 

a) magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, 

zapewniających utrzymanie jakości i bezpieczeństwo żywności, 

b) przetwarzania produktów rolnych, 

c) magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przygotowania do 

sprzedaży; 

3) zakup lub instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania 

procesem produkcji lub magazynowania; 

4) zakup komputerów i oprogramowania służących zarządzaniu przedsiębiorstwem 

oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania; 

5) zakup środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu 

technologicznego lub magazynowania w zakładzie; 
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6) zakup specjalistycznych środków transportu związanych z dostawą surowca lub 

zbytem produktów, zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa 

żywności lub dobrostanu zwierząt; 

7)  wdrażanie procedury systemów zarządzania jakością;  

8) koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w 

wysokości nieprzekraczającej 12 % kwoty kredytu obejmujące: 

a) przygotowanie dokumentacji technicznej projektu i planu inwestycji, 

b) opłaty za patenty lub licencje; 

c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub 

konserwatorskiego. 

 2. Zakupione lub zainstalowane maszyny i urządzenia, o których mowa w ust. 1 

pkt 2 – 6, nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat oraz nie mogą być wcześniej 

nabyte z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu państwa lub budżetu Unii 

Europejskiej. 

 3. Do kosztów zakupu materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji, o których 

mowa w ust. 1 pkt. 1 – 3, mogą zostać zaliczone koszty ich transportu do miejsca 

realizacji inwestycji do wysokości 2% ich wartości. 
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UZASADNIENIE 
 

 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i 

kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich 

realizacji stanowi wykonanie upoważnienia zawartego art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 

…………….o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. ……. Nr ………, 

poz. ……….). Konieczność wydania nowego rozporządzenia w miejsce aktualnie 

obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514.), wynika z potrzeby 

dostosowania przepisów projektowanego rozporządzenia do przepisów ustawy. 

 Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym Rzeczpospolita Polska uzyskała prawo 

stosowania w okresie 3 lat od dnia akcesji, tj. do dnia 30 kwietnia 2007 r., form pomocy, 

które zostały zgłoszone do Komisji Europejskiej jako pomoc istniejąca, w tym określone 

w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie 

szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 

sposobów ich realizacji. 

 W 2006 r. Komisja Europejska przyjęła nowe akty dotyczące przyznawania 

pomocy państwa w sektorze rolnym: 

1) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i 

średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem 

produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. 

UE L 358 z 16.12.2006, str. 3); 

2) Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na 

lata 2007 – 2013 (Dz. Urz. UE C 319 z 27.12.2006, str. 1). 

 Zgodnie z pkt 195 Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze 

rolnym i leśnym na lata 2007 – 2013 programy pomocowe oraz pomoc indywidualna 

zgłoszone na podstawie Traktatu Akcesyjnego, jako pomoc istniejąca, będą mogły być 

stosowane pod warunkiem ich dostosowania do dnia 30 kwietnia 2007 r. do Wytycznych 

Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym obowiązujących w dniu 31 
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grudnia 2006 r. Natomiast stosownie do pkt 196 Wytycznych Wspólnoty w sprawie 

pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007 – 2013 państwa członkowskie 

Unii Europejskiej zostały zobowiązane do dostosowania obecnie stosowanych form 

pomocy do Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i 

leśnym na lata 2007 – 2013 do dnia 31 grudnia 2007 r., z wyjątkiem: 

1) istniejących programów pomocowych na inwestycje związane z przetwarzaniem i 

wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, które mają być zakończone w dniu 

31 grudnia 2008 r.; 

2) istniejących programów pomocowych na inwestycje w zakresie zakupu ziemi w 

gospodarstwach rolnych, które mają być dostosowane do nowych wytycznych do 

dnia 31 grudnia 2009 r.  

 Aby mogła być udzielana pomoc krajowa w formie dopłat do oprocentowania 

kredytów lub w formie częściowej spłaty kapitału kredytów zaciąganych na zakup ziemi, 

na realizację inwestycji w przetwórstwie rolno – żywnościowym, przepisy krajowe w tym 

zakresie muszą być dostosowane do Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy 

państwa w sektorze rolnym obowiązujących w dniu 31 grudnia 2006 r. Państwa 

członkowskie zostały zobowiązane do pisemnego potwierdzenia, najpóźniej do dnia 28 

lutego 2007 r., dostosowania programów pomocy państwa do przepisów Wytycznych 

Wspólnoty na lata 2007 – 2013. 

 Pomoc, która będzie udzielana na podstawie projektowanego rozporządzenia nie 

będzie podlegała kumulacji z pomocą udzielaną w ramach innych programów 

pomocowych, w tym w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, 

SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 

wiejskich na lata 2004 – 2006” i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013.  

 W porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia uzupełnione zostały 

przepisy dotyczące składu Komisji szacującej szkody w gospodarstwach rolnych oraz 

zakres protokołu oszacowania szkód. 

 W projektowanym rozporządzeniu ujęte zostały przepisy regulujące kwestie: 
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1) stosowania dopłat do oprocentowania bankowych kredytów lub częściowej spłaty 

kapitału kredytu na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i 

przetwórstwie produktów rolnych mających na celu: 

a) poprawę efektywności produkcji, polegającą w szczególności na zmniejszeniu 

kosztów wytwarzania, 

b) lepsze wykorzystanie zasobów pracy, 

c) tworzenie bazy surowcowej upraw roślin energetycznych, 

d) poprawę jakości i promocji produkcji produktów rolnych, 

e) zwiększenie oferty towarowej i usługowej oraz jej lepsze dostosowanie do 

potrzeb rynku krajowego i rynków zagranicznych, 

f) poprawę warunków utrzymania zwierząt, 

g) poprawę struktury agrarnej; 

2) stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na wznowienie 

produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, 

znajdujących się na obszarach dotkniętych zdarzeniami losowymi takimi jak: 

huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, 

suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne, z tym że pomoc 

będzie udzielana za zgodą ministra właściwego do spraw rolnictwa na wniosek 

właściwego wojewody; 

3) udzielania gwarancji i poręczeń spłaty bankowych kredytów na realizację 

inwestycji w gospodarstwach rolnych i przetwórstwie produktów rolnych; 

4) udzielania poręczeń spłaty kredytów studenckich; 

5) udzielania pomocy finansowej producentom rolnym na dofinansowanie kosztów 

zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich. 

 W projekcie zawarte są przepisy, które ograniczają intensywność pomocy w 

gospodarstwach rolnych i przetwórstwie produktów rolnych, zgodnie z przepisami prawa 

wspólnotowego (§ 5, 6 i 10). 

 W związku z tym, że dotychczasowe formy pomocy mają zostać dostosowane do 

Wytycznych Wspólnoty najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2007 r. proponuje się, aby 

projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 maja 2007 r. 

 Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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 Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z tym nie podlega notyfikacji. 

 Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia 

zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie 

Projektowane rozporządzenie obejmuje swoim zakresem Agencję Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, banki, producentów rolnych, zakłady przetwórstwa produktów 

rolnych, studentów z rodzin wiejskich oraz zakłady przetwórcze kategorii 1 oraz 

spalarnie w rozumieniu rozporządzenia nr 1774/2002. 

 
2. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym 
budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Zadania określone w projektowanym rozporządzeniu będą realizowane w ramach 

dotacji podmiotowej określanej corocznie w ustawie budżetowej dla Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz przychodów z tytułu przejętej 

przez ARiMR pomocy udzielonej w latach poprzednich.  

 

3. Wpływ projektowanego rozporządzenia na rynek pracy 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia przez wspieranie rozwoju i 

modernizacji gospodarstw rolnych i zakładów przetwórstwa produktów rolnych powinno 

przyczynić się do wzrostu miejsc pracy dla mieszkańców wsi. 
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4. Wpływ projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia podniesie konkurencyjność polskich 

gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej, zakładów przetwórstwa 

produktów rolnych. 

 
5. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia wpłynie na poprawę sytuacji i rozwój 

regionalny.  

 
6. Konsultacje społeczne 
Projekt rozporządzenia, w ramach konsultacji społecznych, został przesłany m.in. do 

Krajowej Rady Izb Rolniczych, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność 

80”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Krajowego Związku 

Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Federacji Związków Producentów Rolnych, 

Federacji Związków Pracodawców Rolnych, Związku Zawodowego Rolnictwa 

„Samoobrona”, Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-22-iw 

 23



 PROJEKT 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia……….....................……..  

w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu udzielania pomocy 
finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń 

geograficznych pierwotnych produktów rolnych  
 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia …………  o Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, warunki i tryb przyznawania oraz 

wypłaty pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw pochodzenia, 

oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności pierwotnych 

produktów rolnych. 

 

§ 2. O pomoc finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw pochodzenia, 

oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności pierwotnych 

produktów rolnych mogą ubiegać się wnioskodawcy w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i 

środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68) 

będący małymi lub średnimi przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 2 lit. b rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 

Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw 

(Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141, z późn. zm.). 

 

§ 3. W ramach pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw 

pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności 

mogą być finansowane wydatki poniesione na uzyskanie informacji niezbędnych do 

przygotowania wniosku w zakresie: 



 1) tradycyjnego charakteru, pochodzenia i historii produktu lub 

 2) związku produktu z regionem pochodzenia, w szczególności wytyczenia obszaru 

geograficznego, badań laboratoryjnych, badań poziomu rozpoznawalności i renomy 

produktu, lub 

 3) metody produkcji oraz opisu produktu, lub 

 4) oznakowania produktu, lub  

5) dowodu pochodzenia. 

 

§ 4. Pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw pochodzenia, 

oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności jest udzielana 

w wysokości 100 % poniesionych wydatków, o których mowa w § 3, nie więcej jednak 

niż 10.000 zł. 

 

§ 5. Wniosek o pomoc finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw 

pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności 

składa się do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanego dalej 

„Prezesem Agencji”, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa. 

 

§ 6. Wniosek o pomoc finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw 

pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności 

zawiera: 

 1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

wnioskodawcy; 

 2) wysokość wnioskowanej pomocy finansowej; 

 3) specyfikację poniesionych wydatków, z uwzględnieniem zakresu, o którym mowa w 

§ 3; 

 4) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana pomoc finansowa. 
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§ 7. Do wniosku o pomoc finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw 

pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności 

dołącza się: 

 1) kopię decyzji ministra właściwego do spraw rynków rolnych, o której mowa w art. 19 

ust. 1 pkt 1, art. 22 ust. 1 pkt 1 lub art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 

r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych 

oraz o produktach tradycyjnych; 

 2) dokumenty potwierdzające poniesione wydatki przez wnioskodawcę; 

   3) oświadczenie o wykorzystaniu do przygotowania wniosku o rejestrację nazw 

pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności 

informacji, o których mowa w § 3. 

 

§ 8. 1. Pomoc jest udzielana według kolejności złożenia wniosków o przyznanie 

pomocy. 
 2. Dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku 

do Prezesa Agencji. 

 3. Wniosek o udzielenie pomocy rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego 

złożenia. 

 4. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie pomocy niezbędne jest 

uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą okoliczności 

budzące wątpliwości co do możliwości udzielenie pomocy, termin określony w ust. 3 

przedłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień, opinii lub wyjaśnienia 

okoliczności budzących wątpliwości co do możliwości udzielenia pomocy. 

 5. Prezes Agencji informuje na piśmie wnioskodawcę o przedłużeniu terminu 

określonego w ust. 3. 

 

§ 9. W terminie 14 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 3 albo 4, Prezes 

Agencji, biorąc pod uwagę wymagania określone w  § 2, 3 i 6, wydaje decyzję o: 

1) udzieleniu pomocy finansowe albo 

2) odmowie udzielenia pomocy finansowej. 
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§ 10. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje wypłaty środków 

finansowych z tytułu pomocy na rachunek bankowy, o którym mowa w § 6 pkt  4, w 

terminie 30 dni od dnia wydania decyzji, o której mowa w § 9 pkt 1. 

 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
    

  

  MINISTER ROLNICTWA 
        I ROZWOJU WSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr  216, poz. 1599). 
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UZASADNIENIE 
 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego 

zakresu, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku 

o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych stanowi 

realizację upoważnienia zawartego w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia …………  o Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

Projektowane rozporządzenie ma na celu stworzenie podstaw prawnych, które 

umożliwią udzielanie pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw ubiegających się o 

rejestrację nazwy pierwotnego produktu rolnego jako chronionej nazwy pochodzenia, 

chronionego oznaczenia geograficznego lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności. 

Uruchomienie systemu pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw ubiegających się 

o rejestrację nazwy pierwotnego produktu rolnego jako chronionej nazwy pochodzenia, 

chronionego oznaczenia geograficznego lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności jest 

szczególnie ważne, ponieważ w Polsce rynek produktów o wysokiej, potwierdzonej 

jakości dopiero się rozwija. W systemach jakości żywności najczęściej uczestniczą 

drobni producenci, dla których wydatki związane ze sporządzeniem specyfikacji 

produktu są często zbyt duże. W takich przypadkach producenci, wyłącznie ze 

względów finansowych, nie rozpoczynają procedury rejestracji. Udział w systemie 

oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia lub gwarantowanych tradycyjnych 

specjalności wymaga jednoczenia się wytwórców poprzez zakładanie różnego typu grup 

producentów oraz bardzo ścisłej współpracy z dostawcami surowców, które 

są wykorzystywane do produkcji. Uczestnictwo w systemie prowadzi zatem 

do zwiększenia siły ekonomicznej podmiotów znajdujących się na rynku.  

Poprzez zmniejszenie kosztów rejestracji i sporządzenia wniosków ułatwia się nie tylko 

zmianę struktury produkcji – przechodzenie od wytwarzania dużej ilości produktów 

homogenicznych do produktów o wysokiej jakości – ale chronione jest również 

dziedzictwo narodowe, gdyż rejestrowane produkty muszą być związane z tradycją lub z 

regionem, z którego pochodzą. 
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W projekcie ustawy przewiduje się, że pomoc będzie udzielana na wydatki poniesione 

na przygotowanie informacji dotyczących: 

 1) tradycyjnego charakteru, pochodzenia i historii produktu lub 

 2) związku produktu z regionem pochodzenia, w szczególności wytyczenia obszaru 

geograficznego, badań laboratoryjnych, badań poziomu rozpoznawalności i renomy 

produktu, lub 

 3) metody produkcji oraz opisu produktu, lub  

 4) oznakowania produktu, lub  

 5) dowodu pochodzenia. 

Pomoc będzie udzielana do wysokości 100% poniesionych wydatków, jednak nie 

będzie ona mogła przekroczyć 10 000 zł. Kwota ta wynika ze średnich szacunkowych 

kosztów sporządzenia ekspertyz potwierdzających tradycyjny charakter produktu, 

dotyczących pochodzenia i historii produktu, opisujących dowód na jego pochodzenie 

oraz przeprowadzenia ewentualnych badań potwierdzających związek produktu z 

regionem pochodzenia, a także uwzględniających poniesione wydatki na szczegółowe 

określenie metody produkcji, opisu produktu czy przygotowanie odpowiedniego 

oznakowania. Szacunki są oparte na średnich kosztach przygotowania wniosków o re-

jestrację, które zostały już wysłane do Komisji Europejskiej. Biorąc pod uwagę koszty 

przygotowania tych wniosków, poziom refinansowania powinien zachęcić producentów 

do rejestracji kolejnych produktów.  

Na podstawie dotychczasowego przebiegu procesu składania wniosków szacuje 

się, że w 2008 r. około 15 wniosków o rejestrację nazw pierwotnych produktów rolnych 

jako chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych lub 

gwarantowanych tradycyjnych specjalności, uzyska pozytywną decyzję ministra 

właściwego do spraw rynków rolnych i zostanie przekazanych do Komisji Europejskiej. 

Zakładając dofinansowanie poniesionych kosztów do wysokości 10 000 zł, roczne 

koszty funkcjonowania systemu nie powinny przekroczyć 150 000 zł (15 x 10 000 zł). 

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
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Utworzenie takiego systemu pomocy w ww. zakresie dopuszcza rozporządzenie 

Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 

Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw 

prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006 r.). 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. rozporządzenia Komisji pomoc z tytułu zachęty do produkcji 

produktów rolnych wysokiej jakości jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu 

art. 87 ust. 3 lit. c Traktatu i jest wyłączona z obowiązku zgłoszenia określonego 

w art. 88 ust. 3 Traktatu.  

Projekt nie wymaga notyfikacji. Państwo członkowskie jest jednak zobowiązane 

do przekazania Komisji Europejskiej informacji zbiorczej dotyczącej systemu pomocy w 

celu opublikowania ich w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie nie podlega obowiązkowi notyfikacji, w rozumieniu rozporzą-

dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz 

z 2004 r. Nr 65, poz. 597), ponieważ nie zawiera norm krajowych, przepisów 

technicznych ani przepisów dotyczących usług. 
 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt niniejszego 

rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
 
Ocena Skutków Regulacji: 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie 

Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływać na małe i średnie przedsiębiorstwa, 

które będą ubiegać się o rejestrację oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia 

lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności pierwotnego produktu rolnego. Proponuje 
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się pokrywanie do 100% kosztów sporządzenia wniosku, ale nie więcej niż 10.000 zł. 

Pomoc finansowa udzielana jest po uzyskaniu decyzji ministra właściwego do spraw 

rynków rolnych, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 22 ust. 1 pkt 1 lub art. 24 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń 

produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych 

2. Konsultacje społeczne 
 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji społecznych do 

Krajowej Rady Izb Rolniczych, Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, 

Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, NSZZ Rolników Indywidualnych 

„Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Zarządu 

Głównego Zawodowego Związku Pracowników Rolnictwa w RP, Związku Zawodowego 

Rolnictwa „Samoobrona”, Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, Krajowego 

Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

Federacji Związków Producentów Rolnych i Polskiej Izby Biznesu Żywnościowego.  

 
3. Wpływ na dochody oraz wydatki sektora finansów publicznych  
Niniejszy projekt rozporządzenia nie zwiększy wydatków budżetu państwa ponad 

wydatki przewidziane dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach 

dotacji podmiotowej. Zakładając przesyłanie do Komisji Europejskiej 15 wniosków w 

przeciągu roku i dofinansowanie poniesionych kosztów do wysokości 10.000 zł, roczne 

koszty funkcjonowania systemu nie powinny przekroczyć 150.000 zł (15x10.000 zł). 

 
4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy.  

 
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Wejście w życie rozporządzenia pozwoli na zwiększenie konkurencyjności polskich 

produktów rolnych. Wprowadzane rozwiązania nie są jednak uważane za działania  

zniekształcające konkurencję w ramach wspólnego rynku, gdyż wysokość 

 8



refinansowanych kosztów nie przekracza pułapów pomocy ustalonych w rozporządzeniu 

Komisji (WE) nr 1857/2006 2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 

i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich 

przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów 

rolnych oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 

z 16.12.2006 r.). 

 

6. Wpływ na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie rozporządzenia może mieć pozytywny wpływ na rozwój regionalny. 

Pomoc finansowa na przygotowanie wniosków o rejestrację nazw pochodzenia, 

oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności pierwotnych 

produktów rolnych powinna przyczynić się do zwiększenia ilości składanych wniosków, 

co w dłuższej perspektywie powinno spowodować wzrost aktywności gospodarczej w 

szczególności w regionach, z których pochodzą rejestrowane produkty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-20-iw   
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ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) 

z dnia…………………………  

w sprawie nadania statutu  
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia …………………… o Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr ……………, poz. …………….) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadaje się statut, 

stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 

MINISTER ROLNICTWA 
              I ROZWOJU WSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie 

§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 

 

 

 

 



Załącznik do rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia               

 

STATUT AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA 

§ 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją", 

działa na podstawie ustawy z dnia ………………….. r. o  Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. ………….., poz. ………….) oraz niniejszego statutu. 

 

§ 2. 1. Prezes Agencji, zwany dalej „Prezesem”, działa przy pomocy: 

1) nie więcej niż pięciu zastępców Prezesa; 

2) głównego księgowego; 

3) dyrektora Gabinetu Prezesa; 

4) dyrektorów departamentów oraz biur w Centrali Agencji; 

5) dyrektorów oddziałów regionalnych; 

6) kierowników biur powiatowych.  

2. W czasie nieobecności Prezesa lub czasowej niemożności wykonywania przez 

niego obowiązków działalnością Agencji kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz 

zastępca wyznaczony przez Prezesa. 
 

§ 3. 1. W skład Centrali Agencji wchodzą: 

1) Gabinet Prezesa; 

2) Departament Analiz i Sprawozdawczości; 

3) Departament Audytu Wewnętrznego; 

4) Departament Działań Społecznych i Środowiskowych; 

5) Departament Eksploatacji Systemów Informatycznych; 

6) Departament Ewidencji Gospodarstw; 

7) Departament Finansowy;  

8) Departament Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt; 

9) Departament Kadr i Szkoleń; 

10) Departament Kontroli na Miejscu; 

11) Departament Kontroli Wewnętrznej; 

12) Departament Księgowości; 

13) Departament Obsługi Wniosków i Odwołań; 
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14) Departament Organizacyjno-Gospodarczy; 

15) Departament Płatności Bezpośrednich; 

16) Departament Pomocy Krajowej; 

17) Departament Prawny i Zamówień Publicznych; 

18) Departament Rybactwa; 

19) Departament Windykacji; 

20) Departament Wsparcia Inwestycyjnego;  

21) Departament Zarządzania Systemami Informatycznymi; 

22) Biuro Prasowe; 

23) Biuro Promocji Instrumentów Wsparcia; 

24) Biuro Zadań Delegowanych; 

25) Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem; 

26) Biuro Zarządzania Procedurami. 

2. W skład komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, wchodzą wydziały, 

sekcje oraz samodzielne stanowiska pracy. 

 

§ 4. 1. W skład oddziałów regionalnych wchodzą: 

1) biura, w których mogą być wydzielone wydziały, sekcje lub samodzielne 

stanowiska pracy; 

2) wydziały; 

3) sekcje; 

4) samodzielne stanowiska pracy. 

2. W skład biur powiatowych wchodzą wydziały, sekcje i samodzielne stanowiska 

pracy. 

 

§ 5. Szczegółową organizację i tryb pracy Agencji, w tym zakres zadań komórek 

organizacyjnych wchodzących w skład Centrali Agencji, a także komórki 

organizacyjne wchodzące w skład oddziałów regionalnych i biur powiatowych oraz 

zakres ich zadań, określa Prezes w regulaminie organizacyjnym. 

§ 6. 1. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do 

pracowników Centrali Agencji oraz dyrektorów oddziałów regionalnych i ich 

zastępców wykonuje Prezes. 
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2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników 

oddziału regionalnego oraz biur powiatowych z danego województwa wykonuje 

dyrektor oddziału regionalnego. 

§ 7. Siedzibami oddziałów regionalnych są dla województw: 

 1) dolnośląskiego - Wrocław; 

 2) kujawsko-pomorskiego - Toruń; 

 3) lubelskiego - Elizówka k. Lublina; 

 4) lubuskiego - Zielona Góra; 

 5) łódzkiego - Łódź; 

 6) małopolskiego - Kraków; 

 7) mazowieckiego - Warszawa; 

 8) opolskiego - Opole; 

 9) podkarpackiego - Rzeszów; 

10) podlaskiego - Łomża; 

11) pomorskiego - Gdynia; 

12) śląskiego - Częstochowa; 

13) świętokrzyskiego - Kielce; 

14) warmińsko-mazurskiego - Olsztyn; 

15) wielkopolskiego - Poznań; 

16) zachodniopomorskiego - Szczecin. 

§ 8. Siedzibami biur powiatowych są: 

 1) w województwie dolnośląskim dla powiatów: 

a) bolesławieckiego - Bolesławiec, 

b) dzierżoniowskiego - Dzierżoniów, 

c) głogowskiego - Głogów, 

d) górowskiego - Góra, 

e) jaworskiego - Jawor, 

f) jeleniogórskiego - Jelenia Góra, 

g) kamiennogórskiego - Kamienna Góra, 

h) kłodzkiego - Kłodzko, 

i) legnickiego - Legnica, 

j) lubańskiego - Lubań, 

k) lubińskiego - Lubin, 
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l) lwóweckiego - Gryfów Śląski, 

m) milickiego - Sławoszowice, 

n) oleśnickiego - Syców, 

o) oławskiego - Oława, 

p) polkowickiego - Polkowice, 

r) strzelińskiego - Strzelin, 

s) średzkiego - Środa Śląska, 

t) świdnickiego - Świdnica, 

u) trzebnickiego - Trzebnica, 

w) wałbrzyskiego - Wałbrzych, 

y) wołowskiego - Wołów, 

z) wrocławskiego - Wrocław, 

za) ząbkowickiego - Ząbkowice Śląskie, 

zb) zgorzeleckiego - Zgorzelec, 

zc) złotoryjskiego - Pielgrzymka; 

 2) w województwie kujawsko-pomorskim dla powiatów: 

a) aleksandrowskiego - Aleksandrów Kujawski, 

b) brodnickiego - Brodnica, 

c) bydgoskiego - Bydgoszcz, 

d) chełmińskiego - Stolno, 

e) golubsko-dobrzyńskiego - Golub-Dobrzyń, 

f) grudziądzkiego - Grudziądz, 

g) inowrocławskiego - Inowrocław, 

h) lipnowskiego - Skępe, 

i) mogileńskiego - Mogilno, 

j) nakielskiego - Nakło nad Notecią, 

k) radziejowskiego - Radziejów, 

l) rypińskiego - Rypin, 

m) sępoleńskiego - Sępólno Krajeńskie, 

n) świeckiego - Świecie, 

o) toruńskiego - Toruń, 

p) tucholskiego - Tuchola, 

r) wąbrzeskiego - Wąbrzeźno, 

s) włocławskiego - Włocławek, 
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t) żnińskiego - Żnin; 

 3) w województwie lubelskim dla powiatów: 

a) bialskiego - Biała Podlaska, 

b) biłgorajskiego - Biłgoraj, 

c) chełmskiego - Chełm, 

d) hrubieszowskiego - Hrubieszów, 

e) janowskiego - Janów Lubelski, 

f) krasnostawskiego - Krasnystaw, 

g) kraśnickiego - Kraśnik, 

h) lubartowskiego - Lubartów, 

i) lubelskiego - Elizówka k. Lublina, 

j) łęczyńskiego - Łęczna, 

k) łukowskiego - Łuków, 

l) opolskiego - Opole Lubelskie, 

m) parczewskiego - Parczew, 

n) puławskiego - Puławy, 

o) radzyńskiego - Radzyń Podlaski, 

p) ryckiego - Ryki, 

r) świdnickiego - Piaski, 

s) tomaszowskiego - Tomaszów Lubelski, 

t) włodawskiego - Włodawa, 

u) zamojskiego - Zamość; 

 4) w województwie lubuskim dla powiatów: 

a) gorzowskiego - Gorzów Wielkopolski, 

b) krośnieńskiego - Krosno Odrzańskie, 

c) międzyrzeckiego - Międzyrzecz, 

d) nowosolskiego - Kożuchów, 

e) słubickiego - Słubice, 

f) strzelecko-drezdeneckiego - Strzelce Krajeńskie, 

g) sulęcińskiego - Sulęcin, 

h) świebodzińskiego - Świebodzin, 

i) wschowskiego - Wschowa, 

j) zielonogórskiego - Zielona Góra, 

k) żagańskiego - Szprotawa, 
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l) żarskiego - Lubsko; 

 5) w województwie łódzkim dla powiatów: 

a) bełchatowskiego - Bełchatów, 

b) brzezińskiego - Rogów, 

c) kutnowskiego - Kutno, 

d) łaskiego - Łask, 

e) łęczyckiego - Łęczyca, 

f) łowickiego - Łowicz, 

g) łódzkiego wschodniego - Koluszki, 

h) opoczyńskiego - Opoczno, 

i) pabianickiego - Pabianice, 

j) pajęczańskiego - Pajęczno, 

k) piotrkowskiego - Piotrków Trybunalski, 

l) poddębickiego - Poddębice, 

m) radomszczańskiego - Radomsko, 

n) rawskiego - Rawa Mazowiecka, 

o) sieradzkiego - Sieradz, 

p) skierniewickiego - Skierniewice, 

r) tomaszowskiego - Tomaszów Mazowiecki, 

s) wieluńskiego - Wieluń, 

t) wieruszowskiego - Wieruszów, 

u) zduńskowolskiego - Zduńska Wola, 

w) zgierskiego - Aleksandrów Łódzki; 

 6) w województwie małopolskim dla powiatów: 

a) bocheńskiego - Bochnia, 

b) brzeskiego - Brzesko, 

c) chrzanowskiego - Chrzanów, 

d) dąbrowskiego - Dąbrowa Tarnowska, 

e) gorlickiego - Gorlice, 

f) krakowskiego - Kraków, 

g) limanowskiego - Limanowa, 

h) miechowskiego - Miechów, 

i) myślenickiego - Dobczyce, 

j) nowosądeckiego - Nawojowa, 
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k) nowotarskiego - Czarny Dunajec, 

l) olkuskiego - Olkusz, 

m) oświęcimskiego - Oświęcim, 

n) proszowickiego - Proszowice, 

o) suskiego - Sucha Beskidzka, 

p) tarnowskiego - Tarnów, 

r) tatrzańskiego - Zakopane, 

s) wadowickiego - Wadowice, 

t) wielickiego - Niepołomice; 

 7) w województwie mazowieckim dla powiatów: 

a) białobrzeskiego - Białobrzegi, 

b) ciechanowskiego - Ciechanów, 

c) garwolińskiego - Miętne, 

d) gostynińskiego - Gostynin, 

e) grodziskiego - Grodzisk Mazowiecki, 

f) grójeckiego - Nowa Wieś, 

g) kozienickiego - Kozienice, 

h) legionowskiego - Legionowo, 

i) lipskiego - Lipsko, 

j) łosickiego - Łosice, 

k) makowskiego - Maków Mazowiecki, 

l) mińskiego - Mińsk Mazowiecki, 

m) mławskiego - Mława, 

n) nowodworskiego - Pomiechówek, 

o) ostrołęckiego - Ostrołęka, 

p) ostrowskiego - Stare Lubiejewo, 

r) otwockiego - Otwock, 

s) piaseczyńskiego - Góra Kalwaria, 

t) płockiego - Płock, 

u) płońskiego - Płońsk, 

w) pruszkowskiego - Brwinów, 

y) przasnyskiego - Przasnysz, 

z) przysuskiego - Przysucha, 

za) pułtuskiego - Winnica, 
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zb) radomskiego - Radom, 

zc) siedleckiego - Siedlce, 

zd) sierpeckiego - Sierpc, 

ze) sochaczewskiego - Sochaczew, 

zf) sokołowskiego - Sokołów Podlaski, 

zg) szydłowieckiego - Szydłowiec, 

zh) warszawskiego zachodniego - Wojcieszyn, 

zi) węgrowskiego - Węgrów, 

zj) wołomińskiego - Radzymin, 

zk) wyszkowskiego - Wyszków, 

zl) zwoleńskiego - Zwoleń, 

zm) żuromińskiego - Zielona, 

zn) żyrardowskiego - Żyrardów; 

 8) w województwie opolskim dla powiatów: 

a) brzeskiego - Lewin Brzeski, 

b) głubczyckiego - Głubczyce, 

c) kędzierzyńsko-kozielskiego - Polska Cerekiew, 

d) kluczborskiego - Kluczbork, 

e) krapkowickiego - Krapkowice, 

f) namysłowskiego - Namysłów, 

g) nyskiego - Nysa, 

h) oleskiego - Olesno, 

i) opolskiego - Opole, 

j) prudnickiego - Prudnik, 

k) strzeleckiego - Strzelce Opolskie; 

 9) w województwie podkarpackim dla powiatów: 

a) bieszczadzkiego - Ustrzyki Dolne, 

b) brzozowskiego - Brzozów, 

c) dębickiego - Dębica, 

d) jarosławskiego - Jarosław, 

e) jasielskiego - Jasło, 

f) kolbuszowskiego - Kolbuszowa, 

g) krośnieńskiego - Krosno, 

h) leskiego - Lesko, 
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i) leżajskiego - Leżajsk, 

j) lubaczowskiego - Lubaczów, 

k) łańcuckiego - Łańcut, 

l) mieleckiego - Mielec, 

m) niżańskiego - Nisko, 

n) przemyskiego - Przemyśl, 

o) przeworskiego - Przeworsk, 

p) ropczycko-sędziszowskiego - Ropczyce, 

r) rzeszowskiego - Rzeszów, 

s) sanockiego - Sanok, 

t) stalowowolskiego - Stalowa Wola, 

u) strzyżowskiego - Strzyżów, 

w) tarnobrzeskiego - Tarnobrzeg; 

10) w województwie podlaskim dla powiatów: 

a) augustowskiego - Augustów, 

b) białostockiego - Białystok, 

c) bielskiego - Bielsk Podlaski, 

d) grajewskiego - Grajewo, 

e) hajnowskiego - Hajnówka, 

f) kolneńskiego - Kolno, 

g) łomżyńskiego - Łomża, 

h) monieckiego - Mońki, 

i) sejneńskiego - Sejny, 

j) siemiatyckiego - Siemiatycze, 

k) sokólskiego - Sokółka, 

l) suwalskiego - Suwałki, 

m) wysokomazowieckiego - Wysokie Mazowieckie, 

n) zambrowskiego - Zambrów; 

11) w województwie pomorskim dla powiatów: 

a) bytowskiego - Tuchomie, 

b) chojnickiego - Chojnice, 

c) człuchowskiego - Człuchów, 

d) gdańskiego - Pruszcz Gdański, 

e) kartuskiego - Kartuzy, 
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f) kościerskiego - Kościerzyna, 

g) kwidzyńskiego - Kwidzyn, 

h) lęborskiego - Lębork, 

i) malborskiego - Stare Pole, 

j) nowodworskiego - Nowy Dwór Gdański, 

k) puckiego - Puck, 

l) słupskiego - Słupsk, 

m) starogardzkiego - Starogard Gdański, 

n) sztumskiego - Sztum, 

o) tczewskiego - Tczew, 

p) wejherowskiego - Wejherowo; 

12) w województwie śląskim dla powiatów: 

a) będzińskiego - Będzin, 

b) bielskiego - Bielsko-Biała, 

c) bieruńsko-lędzińskiego - Bieruń, 

d) cieszyńskiego - Międzyświeć, 

e) częstochowskiego - Częstochowa, 

f) gliwickiego - Pyskowice, 

g) kłobuckiego - Kłobuck, 

h) lublinieckiego - Lubliniec, 

i) mikołowskiego - Mikołów, 

j) myszkowskiego - Myszków, 

k) pszczyńskiego - Pszczyna, 

l) raciborskiego - Racibórz, 

m) rybnickiego - Rybnik, 

n) tarnogórskiego - Nakło Śląskie, 

o) wodzisławskiego - Jastrzębie-Zdrój, 

p) zawierciańskiego - Zawiercie, 

r) żywieckiego - Żywiec; 

13) w województwie świętokrzyskim dla powiatów: 

a) buskiego - Busko-Zdrój, 

b) jędrzejowskiego - Jędrzejów, 

c) kazimierskiego - Cudzynowice, 

d) kieleckiego - Kielce, 
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e) koneckiego - Końskie, 

f) opatowskiego - Opatów, 

g) ostrowieckiego - Ostrowiec Świętokrzyski, 

h) pińczowskiego - Pińczów, 

i) sandomierskiego - Sandomierz, 

j) skarżyskiego - Skarżysko-Kamienna, 

k) starachowickiego - Starachowice, 

l) staszowskiego - Staszów, 

m) włoszczowskiego - Włoszczowa; 

14) w województwie warmińsko-mazurskim dla powiatów: 

a) bartoszyckiego - Bartoszyce, 

b) braniewskiego - Braniewo, 

c) działdowskiego - Działdowo, 

d) elbląskiego - Elbląg, 

e) ełckiego - Ełk, 

f) giżyckiego - Giżycko, 

g) gołdapskiego - Gołdap, 

h) iławskiego - Lubawa, 

i) kętrzyńskiego - Kętrzyn, 

j) lidzbarskiego - Lidzbark Warmiński, 

k) mrągowskiego - Mrągowo, 

l) nidzickiego - Nidzica, 

m) nowomiejskiego - Nowe Miasto Lubawskie, 

n) oleckiego - Olecko, 

o) olsztyńskiego - Olsztyn, 

p) ostródzkiego - Ostróda, 

r) piskiego - Pisz, 

s) szczycieńskiego - Szczytno, 

t) węgorzewskiego - Węgorzewo; 

15) w województwie wielkopolskim dla powiatów: 

a) chodzieskiego - Margonin, 

b) czarnkowsko-trzcianeckiego - Czarnków, 

c) gnieźnieńskiego - Gniezno, 

d) gostyńskiego - Gostyń, 
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e) grodziskiego - Grodzisk Wielkopolski, 

f) jarocińskiego - Jarocin, 

g) kaliskiego - Kalisz, 

h) kępińskiego - Mianowice, 

i) kolskiego - Koło, 

j) konińskiego - Konin, 

k) kościańskiego - Kościan, 

l) krotoszyńskiego - Krotoszyn, 

m) leszczyńskiego - Leszno, 

n) międzychodzkiego - Międzychód, 

o) nowotomyskiego - Nowy Tomyśl, 

p) obornickiego - Rogoźno, 

r) ostrowskiego - Przygodzice, 

s) ostrzeszowskiego - Ostrzeszów, 

t) pilskiego - Piła, 

u) pleszewskiego - Pleszew, 

w) poznańskiego - Poznań, 

y) rawickiego - Miejska Górka, 

z) słupeckiego - Słupca, 

za) szamotulskiego - Szamotuły, 

zb) średzkiego - Środa Wielkopolska, 

zc) śremskiego - Śrem, 

zd) tureckiego - Turek, 

ze) wągrowieckiego - Wągrowiec, 

zf) wolsztyńskiego - Wolsztyn, 

zg) wrzesińskiego - Września, 

zh) złotowskiego - Złotów; 

16) w województwie zachodniopomorskim dla powiatów: 

a) białogardzkiego - Białogard, 

b) choszczeńskiego - Choszczno, 

c) drawskiego - Złocieniec, 

d) goleniowskiego - Nowogard, 

e) gryfickiego - Ościęcin, 

f) gryfińskiego - Banie, 
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g) kamieńskiego - Golczewo, 

h) kołobrzeskiego - Siemyśl, 

i) koszalińskiego - Koszalin, 

j) łobeskiego - Łobez, 

k) myśliborskiego - Dębno, 

l) polickiego - Szczecin, 

m) pyrzyckiego - Pyrzyce, 

n) sławieńskiego - Darłowo, 

o) stargardzkiego - Stargard Szczeciński, 

p) szczecineckiego - Szczecinek, 

r) świdwińskiego - Świdwin, 

s) wałeckiego - Mirosławiec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14



UZASADNIENIE 
 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest wydawane z uwagi na fakt, że 

nastąpiła zmiana upoważnienia do wydania tego rozporządzenia. 

W projekcie powielone zostały przepisy obecnego rozporządzenia z dnia 27 

lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz. U. 146, poz. 1023). Projekt przewiduje utrzymanie realizacji zadań w 

poszczególnych komórkach organizacyjnych Centrali w obecnym zakresie, tj. 

następujące zadania:  

1) Gabinet Prezesa - zadania w zakresie zapewnienia organizacyjnej i technicznej 

obsługi Prezesa oraz Zastępców Prezesa; 

2) Departament Analiz i Sprawozdawczości - zadania związane ze sporządzaniem 

analiz i sprawozdań w całym obszarze funkcjonowania Agencji; 

3) Departament Audytu Wewnętrznego - zadania w zakresie dokonywania oceny 

systemu zarządzania i kontroli funkcjonującego w Agencji i w podmiotach 

wykonujących zadania przez nią delegowane; 

4) Departament Działań Społecznych i Środowiskowych – zadania dotyczące 

wykorzystania środków, przeznaczonych na udzielanie pomocy w ramach: 

a)  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na: 

– ułatwienie startu młodym rolnikom, 

– renty strukturalne, 

– uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności, 

– wspieranie gospodarstw rolnych niskotowarowych w fazie restrukturyzacji, 

– grupy producentów rolnych, 

– korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów, 

– wspieranie gospodarstw na obszarach górskich i innych obszarach o 

niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), 

– płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem 

Ramowej Dyrektywy Wodnej, 

– program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe), 

– zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, 

b) realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006; 
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5) Departament Eksploatacji Systemów Informatycznych - zadania w zakresie 

utrzymania systemów informatycznych; 

6) Departament Ewidencji Gospodarstw - zadania Agencji dotyczące prowadzenia 

i  aktualizacji ewidencji producentów rolnych, przetwórców, organizacji pro-

ducentów, ewidencji wniosków o przyznanie płatności, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz budowy i aktualizacji Systemu Identyfikacji Działek Rolnych; 

7) Departament Finansowy - zadania w zakresie tworzenia i monitoringu realizacji 

planów finansowych, zarządzania środkami pieniężnymi i dokonywania płatności;  

8) Departament Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt - zadania Agencji dotyczące 

zarządzanie Krajowym Systemem Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt; 

9) Departament Kadr i Szkoleń - zadania obejmujące problematykę kadrową, 

płacową, socjalną oraz szkoleniową pracowników Agencji;  

 10) Departament Kontroli na Miejscu - zadania Agencji dotyczące przeprowadzania 

kontroli bezpośrednio u beneficjenta (kontrola na miejscu); 

 11) Departament Kontroli Wewnętrznej - zadania w zakresie wykrywania niepra-

widłowości w funkcjonowaniu Agencji i wskazywania osób za nie odpowie-

dzialnych oraz zapobiegania występowaniu tych nieprawidłowości; 

 12) Departament Księgowości - zadania w zakresie prowadzenia rachunkowości 

Agencji; 

 13) Departament Obsługi Wniosków i Odwołań - niektóre zadania dotyczące oceny 

wniosków o pomoc finansową, autoryzacji płatności, pomoc techniczną oraz 

odwołań w ramach PROW 2007-2013 oraz SPO „Restrukturyzacja i modernizacja 

sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” oraz 

SAPARD; 

 14) Departament Organizacyjno - Gospodarczy - zadania w zakresie planowania i 

obsługi administracyjno – gospodarczej Centrali Agencji, monitoringu oraz 

koordynowania funkcjonowania oddziałów regionalnych w zakresie działań 

administracyjno-organizacyjnych; 

 15) Departament Płatności Bezpośrednich - zadania Agencji dotyczące opracowania i 

aktualizacja zasad udzielania pomocy oraz przygotowania i aktualizacji obsługi 

pomocy w ramach płatności bezpośrednich oraz organizacji rynków owoców i 

warzyw; 

 16) Departament Pomocy Krajowej - zadania Agencji dotyczące opracowania i 

aktualizacji zasad udzielania pomocy oraz przygotowania i aktualizacji obsługi 
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pomocy dla rolnictwa, przetwórstwa i obszarów wiejskich z budżetu krajowego, 

a  także wspierania przedsięwzięć w zakresie aktywizacji terenów wiejskich 

i  rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich; 

 17) Departament Prawny i Zamówień Publicznych - zadania w zakresie obsługi 

prawnej Prezesa i Centrali Agencji oraz, w szczególnie skomplikowanych 

sprawach, oddziałów regionalnych Agencji, a także prowadzenia spraw zamówień 

publicznych; 

 18) Departament Rybactwa - zadania dotyczące opracowania i aktualizacji procedur 

wdrożeniowych dotyczących udzielania pomocy oraz przygotowania i aktualizacji 

obsługi pomocy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i 

przetwórstwo ryb 2004 – 2006”, Wspólnej Organizacji Rynku Rybnego oraz 

Programu Operacyjnego „Rybołówstwo 2007-2013”; 

 19) Departament Windykacji - zadania w zakresie dochodzenia należności i 

wierzytelności Agencji; 

 20) Departament Wsparcia Inwestycyjnego – zadania dotyczące wykorzystania 

środków, przeznaczonych na udzielanie pomocy w ramach: 

a)  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na:  

– modernizację gospodarstw rolnych, 

– zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, 

– odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy 

i  wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych, 

– różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 

– tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; 

b)  realizacji programów SAPARD i SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”; 

 21) Departament Zarządzania Systemami Informatycznymi - realizuje zadania 

w zakresie budowy, rozwoju, modyfikacji i wdrażania systemów informatycznych; 

22) Biuro Prasowe - zadania w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku Agencji 

oraz utrzymywania kontaktów z mediami; 

 23) Biuro Promocji Instrumentów Wsparcia - zadania w zakresie zapewnienia 

podmiotom zewnętrznym dostępu do informacji o działaniach wdrażanych przez 

Agencję; 
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  24) Biuro Zadań Delegowanych - zadania Agencji dotyczące wykorzystania środków 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na działania wdrażane przez 

podmioty zewnętrzne: 

a) szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, 

b) poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i 

dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, 

     c) działania informacyjne i promocyjne, 

     d) podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 

     e) odnowę i rozwój wsi, 

     f) wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, 

     g) wdrażanie projektów współpracy, 

     h) funkcjonowanie lokalnej grupy działania; 

  25) Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem - zadania w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa Agencji oraz ochrony informacji niejawnych, ochrony danych 

osobowych i innych informacji; 

  26) Biuro Zarządzania Procedurami - zadania Agencji w zakresie opracowywania, 

standaryzacji i przedstawiania do zatwierdzania książek procedur. 

Ważnym elementem proponowanych zmian jest również zmodyfikowanie 

struktury organizacyjnej oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji. 

Ponadto, w statucie przewiduje się, że organizację i tryb pracy Agencji, zakres 

zadań komórek organizacyjnych wchodzących w skład Centrali Agencji, a także 

komórki organizacyjne wchodzące w skład oddziałów regionalnych i biur 

powiatowych oraz zakres ich zadań określi Prezes Agencji w regulaminie 

organizacyjnym.  

Rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 

Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym jego projekt 

nie podlegał notyfikacji w trybie tego rozporządzenia. 

Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), 

zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa 
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i  Rozwoju Wsi. Nie zgłoszono zainteresowania pracami nad projektem rozpo-

rządzenia w trybie art. 7 ww. ustawy. 

 
Ocena skutków regulacji (OSR) 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Rozporządzenie dotyczy struktury organizacyjnej Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa oraz jej pracowników. 

2. Konsultacje społeczne 
Projekt rozporządzenia nie podlega konsultacjom społecznym, gdyż dotyczył jedynie 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jednostki nadzorowanej przez 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

3. Wpływ rozporządzenia na sektor finansów publicznych 
Rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu 

państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Wpływ rozporządzenia na rynek pracy 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionów 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

12-24-iw 
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                                         Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA  ROLNICTWA i ROZWOJU WSI1)

z dnia ……………………….     

w sprawie właściwości miejscowej kierowników biur powiatowych w sprawach 
dotyczących nieruchomości położonych w miastach na prawach powiatu 

 

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia ……………. O Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr ……., poz. ……. ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa właściwość miejscową kierowników biur powiatowych 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawach dotyczących nie-

ruchomości położonych w miastach na prawach powiatu oraz w innych sprawach, 

w których stroną jest podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę, miejsce pobytu 

albo ostatnie miejsce zamieszkania w mieście na prawach powiatu. 

 

§ 2. Właściwość miejscową kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa w sprawach wymienionych w § 1 określa załącznik do 

rozporządzenia.  

 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

        MINISTER ROLNICTWA 
        I ROZWOJU WSI 

 

                                                 
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 
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Załącznik do rozporządzenia 

 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia ……………… (poz....) 

 
WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA KIEROWNIKÓW BIUR POWIATOWYCH AGENCJI 

RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA  
 

W sprawach dotyczących nieruchomości położonych w miastach na prawach 

powiatu oraz w innych sprawach, w których stroną jest podmiot mający miejsce 

zamieszkania lub siedzibę, miejsce pobytu albo ostatnie miejsce zamieszkania 

w  mieście na prawach powiatu właściwym jest: 

 

1) w województwie dolnośląskim dla: 

a) Jeleniej Góry – kierownik Jeleniogórskiego Biura Powiatowego, 

b) Legnicy – kierownik Legnickiego Biura Powiatowego, 

c) Wrocławia – kierownik Wrocławskiego Biura Powiatowego; 

 

2) w województwie kujawsko-pomorskim dla: 

a) Bydgoszczy – kierownik Bydgoskiego Biura Powiatowego, 

b) Grudziądza – kierownik Grudziądzkiego Biura Powiatowego, 

c) Torunia – kierownik Toruńskiego Biura Powiatowego, 

d) Włocławka – kierownik Włocławskiego Biura Powiatowego; 

 

3) w województwie lubelskim dla: 

a) Białej Podlaskiej – kierownik Bialskiego Biura Powiatowego, 

b) Chełma – kierownik Chełmskiego Biura Powiatowego, 

c) Lublina – kierownik Lubelskiego Biura Powiatowego, 

d) Zamościa - kierownik Zamojskiego Biura Powiatowego; 

 

4) w województwie lubuskim dla: 

a) Gorzowa Wielkopolskiego – kierownik Gorzowskiego Biura Powiatowego, 

b) Zielonej Góry – kierownik Zielonogórskiego Biura Powiatowego; 
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5) w województwie łódzkim dla: 

a) Łodzi – kierownik Pabianickiego Biura Powiatowego, 

b) Piotrkowa Trybunalskiego – kierownik Piotrkowskiego Biura Powiatowego, 

c) Skierniewic – kierownik Skierniewickiego Biura Powiatowego; 

 

6) w województwie małopolskim dla: 

a) Krakowa – kierownik Krakowskiego Biura Powiatowego, 

b) Nowego Sącza – kierownik Nowosądeckiego Biura Powiatowego, 

c) Tarnowa – kierownik Tarnowskiego Biura Powiatowego; 

 

7) w województwie mazowieckim dla: 

a) Ostrołęki – kierownik Ostrołęckiego Biura Powiatowego, 

b) Płocka – kierownik Płockiego Biura Powiatowego, 

c) Radomia – kierownik Radomskiego Biura Powiatowego, 

d) Siedlec – kierownik Siedleckiego Biura Powiatowego, 

e) Warszawy – kierownik Warszawskiego Zachodniego Biura Powiatowego; 

 

8) w województwie opolskim dla: 

a) Opola – kierownik Opolskiego Biura Powiatowego; 

 

9) w województwie podkarpackim dla: 

a) Krosna – kierownik Krośnieńskiego Biura Powiatowego, 

b) Przemyśla – kierownik Przemyskiego Biura Powiatowego, 

c) Rzeszowa – kierownik Rzeszowskiego Biura Powiatowego, 

d) Tarnobrzega – kierownik Tarnobrzeskiego Biura Powiatowego; 

 

10) w województwie podlaskim dla: 

a) Białegostoku – kierownik Białostockiego Biura Powiatowego, 

b) Łomży – kierownik Łomżyńskiego Biura Powiatowego, 

c) Suwałk – kierownik Suwalskiego Biura Powiatowego; 
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11) w województwie pomorskim dla: 

a) Gdańska – kierownik Gdańskiego Biura Powiatowego, 

b) Sopotu – kierownik Gdańskiego Biura Powiatowego, 

c) Gdyni – kierownik Puckiego Biura Powiatowego, 

d) Słupska – kierownik Słupskiego Biura Powiatowego; 

 

12) w województwie śląskim dla: 

a) Dąbrowy Górniczej – kierownik Będzińskiego Biura Powiatowego, 

b) Sosnowca – kierownik Będzińskiego Biura Powiatowego, 

c) Bielska-Białej – kierownik Bielskiego Biura Powiatowego, 

d) Tych – kierownik Bieruńsko-Lędzińskiego Biura Powiatowego, 

e) Jaworzna – kierownik Bieruńsko-Lędzińskiego Biura Powiatowego,  

f) Mysłowic – kierownik Bieruńsko-Lędzińskiego Biura Powiatowego, 

g) Częstochowy – kierownik Częstochowskiego Biura Powiatowego, 

h) Gliwic – kierownik Gliwickiego Biura Powiatowego, 

i) Chorzowa – kierownik Gliwickiego Biura Powiatowego, 

j) Zabrza – kierownik Gliwickiego Biura Powiatowego, 

k) Świętochłowic – kierownik Gliwickiego Biura Powiatowego, 

l) Katowic – kierownik Mikołowskiego Biura Powiatowego, 

m) Rudy Śląskiej – kierownik Mikołowskiego Biura Powiatowego, 

n) Siemianowic Śląskich – kierownik Mikołowskiego Biura Powiatowego, 

o) Rybnika – kierownik Rybnickiego Biura Powiatowego, 

p) Żor – kierownik Rybnickiego Biura Powiatowego, 

q) Bytomia – kierownik Tarnogórskiego Biura Powiatowego, 

r) Piekar Śląskich – kierownik Tarnogórskiego Biura Powiatowego, 

s) Jastrzębia Zdroju – kierownik Wodzisławskiego Biura Powiatowego; 

 

13) w województwie świętokrzyskim dla: 

a) Kielc – kierownik Kieleckiego Biura Powiatowego; 
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14) w województwie warmińsko-mazurskim dla: 

a) Elbląga – kierownik Elbląskiego Biura Powiatowego, 

b) Olsztyna – kierownik Olsztyńskiego Biura Powiatowego; 

 

15) w województwie wielkopolskim dla: 

a) Kalisza – kierownik Kaliskiego Biura Powiatowego, 

b) Konina – kierownik Konińskiego Biura Powiatowego, 

c) Leszna – kierownik Leszczyńskiego Biura Powiatowego, 

d) Poznania – kierownik Poznańskiego Biura Powiatowego; 

 

16) w województwie zachodniopomorskim dla: 

a) Świnoujścia – kierownik Kamieńskiego Biura Powiatowego, 

b) Koszalina – kierownik Koszalińskiego Biura Powiatowego, 

c) Szczecina – kierownik Polickiego Biura Powiatowego. 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie właściwości 

miejscowej kierowników biur powiatowych w sprawach dotyczących nieruchomości 

położonych w miastach na prawach powiatu jest wykonaniem upoważnienia 

określonego w art. 11 ust. 4 ustawy  z dnia ………….. o utworzeniu Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Określenie właściwości miejscowej kierowników biur powiatowych Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawach dotyczących nieruchomości 

położonych w miastach na prawach powiatu oraz innych sprawach, w których stroną jest 

podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę, miejsce pobytu albo ostatnie 

miejsce zamieszkania w mieście na prawach powiatu pozwoli na wyeliminowanie 

wątpliwości w tym zakresie. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym jego projekt nie podlega 

notyfikacji w trybie tego rozporządzenia. 

Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o 

działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), 

zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi.  

 
Ocena skutków regulacji (OSR) 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Rozporządzenie dotyczy struktury organizacyjnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa.  

2. Konsultacje społeczne 
Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do konsultacji społecznych.  
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3. Wpływ rozporządzenia na sektor finansów publicznych 
Rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa 

i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Wpływ rozporządzenia na rynek pracy 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w 
tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionów 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-23-iw 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW 1)

z dnia ........................................  

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 9 ustawy z dnia ………………… o Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr ………, poz. ………..) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”. 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia ……………. o Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

2) rocznym planie finansowym – należy przez to rozumieć plan finansowy, o którym 

mowa w art. 41a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) oraz w art. 21 ust. 3 ustawy; 

3) wolnych środkach - należy przez to rozumieć środki pieniężne, które w danej 

chwili nie są wykorzystywane przez Agencję na realizację zadań ustawowych. 

§ 2. 1. Agencja prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznych planów 

finansowych, ustalanych na okres roku kalendarzowego. 

2. Roczny plan finansowy nie obejmuje swym zakresem środków finansowych 

związanych z realizacją programów pomocowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 

i Rybackiej, Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i 

Obszarów Wiejskich (SAPARD), Sektorowych Programów Operacyjnych oraz 

krajowych zadań zleconych, które są realizowane na podstawie odrębnych 

przepisów. 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 
2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 
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§ 3. 1. Roczny plan finansowy Agencji sporządzany jest zgodnie z wzorem 

formularza określonym w załączniku do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 

120 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

2. Wraz z rocznym planem finansowym Agencja przygotowuje: 

1) szczegółowe uzasadnienie dla poszczególnych wielkości liczbowych w nim 

zawartych; 

2) zestawienie planowanych wpływów i wydatków, z uwzględnieniem wynikających 

ze sprawozdania finansowego zobowiązań roku poprzedniego, płatnych w roku 

bieżącym oraz zobowiązań roku bieżącego, płatnych w roku następnym. 

§ 4. 1. Prezes Agencji może ustalać plany finansowe oddziałów regionalnych, w 

zakresie finansowania kosztów działalności bieżącej, nakładów związanych z 

realizacją inwestycji dotyczących majątku trwałego oraz innych zadań własnych 

oddziałów regionalnych i podległych im biur powiatowych, mając na uwadze 

zapewnienie właściwej realizacji zadań. 

2. Oddziały regionalne w ramach środków finansowych określonych w planach 

finansowych oddziałów regionalnych, z uwzględnieniem § 5, mogą samodzielnie 

udzielać zamówień publicznych, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, 

których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, związane z ich 

działalnością oraz funkcjonowaniem podległych im biur powiatowych. 

§ 5. Zobowiązania z tytułu umów wieloletnich, których okres realizacji przekracza 

rok,  mogą być zaciągane w wypadku, gdy umowy te są uzasadnione odpowiednimi 

programami prac. Zobowiązania mogą być również zaciągane z tytułu umów 

rocznych i wieloletnich, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania Agencji i prawidłowej realizacji zadań w okresach 

przyszłych, a płatności wynikające z tych umów nastąpią w całości lub w części w 

roku następnym. 

§ 6. 1. Agencja może lokować w bankach okresowo wolne środki, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

uwzględniając, iż lokowanie wolnych środków nie może powodować opóźnień w 

realizacji zadań Agencji. 

2. Wyboru banków, w których Agencja będzie lokować okresowo wolne środki, 

Agencja dokonuje zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. 
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§ 7. Agencja przesyła ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 

oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi, w okresach kwartalnych, w 

terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału, 

informację zawierającą dane o kwotach ulokowanych wolnych środków, terminach 

zapadalności lokat, uzyskanych warunkach oprocentowania dla każdej z lokat w 

poszczególnych bankach w podziale na lokaty długoterminowe i lokaty 

krótkoterminowe oraz warunkach oprocentowania rachunków bieżących w każdym z 

banków. 

§ 8. Fundusz statutowy zwiększa się o wygospodarowany zysk netto, a 

zmniejsza się o stratę netto. 

§ 9. 1. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania 

finansowego Agencji dokonuje Prezes Agencji, zgodnie z przepisami o 

zamówieniach publicznych. 

2. Koszty postępowania o zamówienie publiczne oraz koszty badania rocznego 

sprawozdania finansowego Agencji ponosi Agencja. 

§ 10. 1. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji Prezes Agencji przedkłada, 

wraz z opinią i raportem z przeprowadzonego badania tego sprawozdania, do 

zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. 

2. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji wraz z opinią i raportem 

z przeprowadzonego badania tego sprawozdania oraz opinią ministra właściwego do 

spraw rozwoju wsi, o której mowa w ust. 1, Prezes Agencji przedkłada do 

zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER FINANSÓW 
w porozumieniu: 

MINISTER ROLNICTWA       

      I ROZWOJU WSI 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad 

gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stanowi 

wykonanie upoważnienia zawartego w art. 21 ust. 9 ustawy z dnia …………… o   

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr ……., poz. …………). 

Zgodnie z powołaną powyżej delegacją ustawową, minister właściwy do spraw 

finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, 

w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe zasady gospodarki finansowej 

Agencji, kierując się zasadami określonymi w przepisach o finansach publicznych. 

Projekt rozporządzenia powiela przepisy obecnie obowiązującego rozporządzenia, 

ponieważ nie uległy zmianie regulacje ustawowe w tym zakresie. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002  r. w sprawie funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz 

z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z tym nie wymaga notyfikacji.  

Projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej, zatem nie 

podlega konsultacjom z instytucjami i organami Unii Europejskiej oraz Europejskim 

Bankiem Centralnym. 

 

Uwzględniając art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), projekt rozporządzenia 

wraz z uzasadnieniem i OSR zostanie opublikowany na stronie internetowej 

Ministerstwa Finansów, w części obejmującej Biuletyn Informacji Publicznej.  

 

OCENA  SKUTKÓW  REGULACJI (OSR) 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 
Projektowana regulacja będzie mieć wpływ na Agencję Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa. 

 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 
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Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do uzgodnień do Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów.  

 
3. Wyniki analizy wpływu aktu normatywnego na: 

sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie powodować 

zwiększenia wydatków ze środków budżetu państwa ani budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, jak również zmniejszenia dochodów tych budżetów.  

rynek pracy 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

rynek pracy.  

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 

sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

sytuację i rozwój regionalny. 

 

4. Źródła finansowania 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie powodować 

zwiększenia wydatków ze środków budżetu państwa ani budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, jak również zmniejszenia dochodów tych budżetów.                           

 

 

 

 

 

 

12-21-iw 
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                                                     Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 
RADY MINISTRÓW 

z dnia                         

w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia                      o Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr      ,  poz. ……..) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

1.  Sprzedaży wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej 
dalej "Agencją", dokonuje się w pierwszej kolejności w drodze pisemnego albo 
ustnego przetargu. Wyboru formy przetargu dokonuje Agencja. 

2.  Jeżeli wierzytelność nie zostanie sprzedana w drodze pierwszego przetargu, ogłasza 
się drugi przetarg z obniżoną ceną wywoławczą wierzytelności określoną przez 
Agencję. 

3.  Jeżeli wierzytelność nie zostanie sprzedana w drodze drugiego przetargu, ogłasza 
się publicznie ofertę sprzedaży wierzytelności. 

4.  Jeżeli wierzytelność nie zostanie sprzedana w sposób przewidziany w ust. 2 i 3, 
może zostać sprzedana w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego 
zaproszenia. 

§ 2. 

1.  Czynności związane ze sprzedażą wierzytelności Agencji w drodze przetargu 
dokonuje powołana przez Agencję komisja składająca się co najmniej z trzech 
członków, w tym przewodniczącego. Skład  komisji jest jawny. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba: 
1) która uczestniczy w przetargu jako oferent; 



2) której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia włącznie uczestniczy 
w przetargu jako oferent; 

3) która jest wspólnikiem lub przedstawicielem oferenta; 
4) która jest pracownikiem oferenta albo uczestniczy we władzach osoby prawnej, 

będącej oferentem; 
5) która jest dłużnikiem; 
6) która jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym osoby dłużnika do drugiego 

stopnia włącznie. 
3. Jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w ust. 2, członek komisji jest 

 obowiązany zrezygnować z udziału w komisji. 
4. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do bezstronności członka komisji, w szczególności w 

związku ze stosunkiem osobistym, służbowym lub majątkowym łączącym go z 
uczestnikiem przetargu, bank z własnej inicjatywy lub na wniosek uczestnika odwołuje 
tego członka ze składu komisji. W przetargu ustnym wniosek może być złożony do 
chwili wywołania licytacji. 

§ 3. 

 1. Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności Agencji w drodze przetargu komisja, o której 
mowa w § 2 ust. 1, podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 tygodnie przed 
wyznaczonym terminem przetargu. 

2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się w szczególności: 
1) oznaczenie wierzyciela, dłużnika i prowadzącego przetarg; 
2) kwotę wierzytelności (kapitał i odsetki); 
3) informację o istniejących zabezpieczeniach wierzytelności; 
4) informację o trwałej utracie przez dłużnika Agencji zdolności do spłaty zadłużenia; 
5) określenie terminu i miejsca przetargu; 
6) cenę wywoławczą i wysokość wadium oraz sposób i termin jego wniesienia; 
7) informację, że wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta, a 

który uchyla się od zawarcia umowy, ulega przepadkowi; 
8) informację, że wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, 

zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego 
oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny, z tym że jeżeli wadium 
złożone przez nabywcę było w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po 
zapłaceniu ceny nabycia; 
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9) informację, że umowa sprzedaży wierzytelności powinna być podpisana przez 
kupującego w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu pisemnej informacji o przyjęciu 
oferty, pod rygorem przepadku wadium na rzecz Agencji. 

3. W przypadku przetargu pisemnego ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno 
ponadto zawierać: 
1) określenie warunków, jakie powinna spełniać oferta, w szczególności nazwę i adres 

 oferenta, cenę nabycia wierzytelności, sposób i termin zapłaty; 
2) określenie miejsca i terminu składania oraz miejsca i terminu otwarcia ofert, a także 

 terminu wyboru oferty; 
3) informację, że w przypadku złożenia jednakowych ofert zostanie przeprowadzony 

przetarg ustny. 
4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wywiesza się w siedzibie Agencji, a ponadto 

podaje do publicznej wiadomości w codziennej prasie o zasięgu krajowym. 

§ 4. 

 1. Jeżeli wpłynie jedna oferta, przetarg pisemny może się odbyć, w przypadku gdy 
wartość wierzytelności nie przekracza kwoty 5.000 zł. Komisja może dopuścić jawność 
wykonywania swych czynności. 

2. Komisja: 
1)  ustala liczbę złożonych ofert; 
2)  otwiera koperty z ofertami, złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu 

  o przetargu; 
3)  sprawdza, czy wadia zostały wniesione we wskazanym terminie i miejscu. 

3. Komisja odrzuca oferty złożone po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osoby, 
które nie wniosły w należyty sposób wadium. O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia 
pisemnie oferenta. 

4. Jeżeli oferty są takie same, komisja przeprowadza dodatkowy przetarg ustny, 
zawiadamiając oferentów, którzy złożyli takie oferty, o terminie i miejscu tego 
przetargu. W trakcie dodatkowego przetargu oferenci składają oferty do protokołu. Do 
dodatkowego przetargu ustnego stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 4-7. 

5. Z przetargu pisemnego komisja sporządza protokół, który powinien zawierać 
uzasadnienie decyzji komisji. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. 

6. O wyniku przetargu komisja niezwłocznie zawiadamia na piśmie oferentów. 

 

 3



§ 5. 

 1. W przetargu ustnym uczestniczą osoby, które we wskazanym terminie i w sposób 
określony w ogłoszeniu wniosły wadium. Jeżeli stawi się jeden uczestnik, przetarg 
ustny może się odbyć, w przypadku gdy wartość wierzytelności nie przekracza kwoty 
5.000 zł. 

2. Przewodniczący komisji: 
1)  informuje o przedmiocie przetargu, cenie wywoławczej i minimalnej wysokości 

  postąpienia; 
2)  odczytuje listę uczestników przetargu; 
3)  informuje o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy. 

3. W razie złożenia wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 4, albo rezygnacji członka 
komisji, Agencja zawiesza przetarg i informuje o tym jego uczestników. Agencja 
zawiadamia na piśmie uczestników przetargu o terminie i miejscu podjęcia przetargu. 

4. Przewodniczący komisji wywołuje licytację, ogłaszając cenę wywoławczą, i wzywa 
uczestników do zgłaszania postąpień. Jeżeli mimo trzykrotnego ogłoszenia ceny 
wywoławczej żaden z uczestników nie zgłosił postąpienia, przewodniczący zamyka 
przetarg. 

5. Przewodniczący komisji ogłasza kolejne wyższe ceny, zgłaszane ustnie przez 
uczestników przetargu, dopóki nie ma dalszego postąpienia, mimo trzykrotnego 
ogłoszenia tej samej ceny. 

6. Po ustaniu postąpień przewodniczący komisji informuje uczestników, że po trzecim 
ogłoszeniu ostatnio zgłoszonej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym 
ogłasza tę cenę. Przetarg wygrywa uczestnik, który zgłosił najwyższą cenę, po której 
ogłoszeniu dalsze postąpienie nie może być przyjęte. Przewodniczący komisji ogłasza 
imię i nazwisko albo nazwę (firmę) osoby, która wygrała przetarg. 

7. Z przebiegu przetargu komisja sporządza protokół. Protokół podpisują wszyscy 
członkowie komisji. 

 

§ 6. 

 1. Czynności związane ze sprzedażą wierzytelności Agencji w drodze oferty ogłoszonej 
publicznie dokonuje powołana przez Agencję komisja składająca się co najmniej z 
trzech członków, w tym przewodniczącego. Skład komisji jest jawny. 

2. Do komisji stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 2-4. 
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§ 7. 

1. Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności Agencji w drodze oferty ogłoszonej publicznie 
komisja, o której mowa w § 6 ust. 1, podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 
tygodnie przed wyznaczonym terminem, od którego będzie się oczekiwać odpowiedzi 
na ofertę. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wywiesza się w siedzibie Agencji, a ponadto 
podaje się do publicznej wiadomości w codziennej prasie o zasięgu krajowym. 

3. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się w szczególności: 
1)  dane, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-4; 
2)  cenę sprzedaży wierzytelności (kapitał i odsetki); 
3)  oznaczenie miejsca i terminu, w ciągu którego będzie się oczekiwać odpowiedzi na 

  ofertę, z tym że początek tego terminu nie może być wcześniejszy niż 2 tygodnie od 
  dnia ukazania się ogłoszenia w codziennej prasie o zasięgu krajowym; 

4)  warunki, jakie powinna spełniać odpowiedź na ofertę, oraz sposób jej złożenia; 
5)  treść oświadczenia woli o przyjęciu oferty oraz sposób jego złożenia. 

4. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół, który powinien zawierać 
w szczególności daty, godziny i minuty złożenia oświadczenia woli o przyjęciu oferty. 
Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. 

5. Po upływie terminu obowiązywania oferty, protokół, o którym mowa w ust. 4, 
wywiesza się na okres 7 dni w siedzibie Agencji. 

§ 8. 

1. Czynności związane ze sprzedażą wierzytelności Agencji w wyniku rokowań 
podjętych na podstawie publicznego zaproszenia dokonuje powołana przez Agencję 
komisja składająca się co najmniej z trzech członków, w tym przewodniczącego. Skład 
komisji jest jawny. 

2. Do komisji stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 2-4. 

§ 9. 

 1. Ogłoszenie o publicznym zaproszeniu do rokowań komisja, o której mowa w § 8 ust. 
1, podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym 
terminem składania ofert. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wywiesza się w siedzibie Agencji, a ponadto 
podaje się do publicznej wiadomości w codziennej prasie o zasięgu krajowym. 
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3. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się w szczególności: 
1) dane, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-4; 
2) proponowaną cenę sprzedaży wierzytelności Agencji; 
3) miejsce, termin i sposób składania ofert; 
4) warunki, jakim powinna odpowiadać oferta; 
5) informację, że do rokowań zostaną dopuszczone najkorzystniejsze oferty. 

4. Po wyborze najkorzystniejszych ofert komisja zaprasza oferentów, którzy je złożyli, do 
dalszych rokowań, a pozostałych oferentów zawiadamia o odrzuceniu ich ofert. 

5. W trakcie rokowań komisja ustala z oferentami cenę i sposób płatności, aż do wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

6. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół, który powinien zawierać 
w szczególności uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz opis przebiegu 
rokowań. Protokół z rokowań podpisują wszyscy członkowie komisji. 

§ 10. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
         
         Prezes Rady Ministrów 
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UZASADNIENIE 
 
 
Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów stanowi wykonanie upoważnienia 
zawartego w art. 33 ust. 5 ustawy dnia        o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (Dz. U. Nr       ,  poz.     ) i określa szczegółowy tryb sprzedaży wierzytelności 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zarówno przejętych od byłego 
Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa jak i mogących pojawiać się w 
Agencji w wyniku prowadzonej działalności ustawowej.  
 Konieczność wydania nowego rozporządzenia w miejsce aktualnie 
obowiązującego wynika z uchwalenia przez Sejm RP ustawy o Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa.  
 Przepisy rozporządzenia stwarzają podstawy prawne umożliwiające dochodzenie 
przez Agencję swoich wierzytelności w inny sposób niż egzekucja z majątku tj. poprzez 
sprzedaż, co jest niewątpliwie korzystniejszą formą odzyskiwania długów niż długotrwała 
i kosztowna egzekucja komornicza. Ponadto sprzedaż wierzytelności jest niekiedy 
jedyną szansą na odzyskanie choćby części zaangażowanych środków finansowych 
zwłaszcza w przypadku, gdy wyczerpane zostały inne formy windykacji, a kredytobiorca 
nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Według danych Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa największą grupę umów w windykacji stanowią umowy 
kredytowe zawarte w latach 1994-2001. Dochodzone dopłaty podlegające zwrotowi 
wynoszą  168.511 tys. zł, natomiast odsetki od tych dopłat na dzień 31.01.2006 r. 
wynosiły 176.445 tys. zł.   
 W projektowanym rozporządzeniu przewiduje się, że Agencja będzie dokonywać 
sprzedaży wierzytelności samodzielnie zamiast jak to miało miejsce dotychczas za 
pośrednictwem banków.  Uwzględniając zasadę racjonalnego gospodarowania środkami 
finansowymi będącymi w dyspozycji Agencji, w projekcie rozporządzenia zobowiązuje 
się Agencję do dokonywania sprzedaży jej wierzytelności w pierwszej kolejności w 
drodze przetargu pisemnego lub ustnego w celu uzyskania jak najwyższej ceny. W 
przypadku braku możliwości zbycia wierzytelności Agencji w drodze przetargu, także po 
obniżeniu ceny wywoławczej, w projekcie przewidziano, iż sprzedaż takiej wierzytelności 
może być dokonana na postawie oferty ogłoszonej publicznie. W projekcie 
rozporządzenia została również przewidziana możliwość sprzedaży wierzytelności 
Agencji w drodze rokowań na podstawie publicznego zaproszenia, w przypadku 
wyczerpania możliwości sprzedaży wierzytelności w drodze przetargu lub w drodze 
oferty ogłoszonej publicznie. 
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 W projekcie rozporządzenia przewiduje się również, że sprzedaży wierzytelności 
dokonywać będzie komisja, składająca się z trzech członków, w tym przewodniczącego, 
powoływana przez Agencję. Z czynności związanych ze sprzedażą wierzytelności 
komisja sporządzać będzie każdorazowo protokół, który podpisywany będzie przez 
wszystkich członków komisji. Wymogi co do treści protokółu w zależności od trybu 
sprzedaży wierzytelności regulują szczegółowo projektowane przepisy. 
 W projekcie rozporządzenia szczegółowo określa się także wymogi, jakie 
powinny spełniać ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności Agencji w drodze przetargu, 
oferty ogłoszonej publicznie oraz zaproszenia do rokowań. 
               

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U. Nr 239, 

poz. 2039, z późn. zm.), dlatego nie podlega notyfikacji. 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia 

zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Ocena skutków regulacji 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt prawny 

Projekt rozporządzenia umożliwi skuteczniejsze odzyskiwanie wierzytelności przez 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a tym samym umożliwi bardziej 

prawidłowe zarządzanie środkami finansowymi będącym w jej dyspozycji. A zatem 

projektowane rozporządzenie dotyczy Agencji, która będzie dokonywała sprzedaży 

wierzytelności. 

2. Konsultacje społeczne 

Projekt ww. rozporządzenia zostanie przekazany do zaopiniowania przez 

następujące organizacje: NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Zarząd Główny Zawodowego 

Związku Pracowników Rolnictwa w RP, Związek Zawodowy Rolnictwa 
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„Samoobrona”, Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”, Krajowy Związek 

Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Krajową Radę Izb Rolniczych, Federację 

Związków Producentów Rolnych.  

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego 

Niniejszy projekt rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych po stronie 

wydatków budżetu państwa, natomiast wpłynie na zwiększenie możliwości 

odzyskiwania wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na rynek pracy.  

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i funkcjonowanie przedsiębiorstw.  

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

Przepisy rozporządzenia nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-25-iw 
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Projekt 

 

ROZPORZADZENIE 
RADY MINISTRÓW 

z dnia……................          

w sprawie szczegółowego sposobu zbycia akcji w spółkach akcyjnych 
rolniczych rynków hurtowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa 
 

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia ......o Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr …., poz. ….) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenia określa szczegółowy sposób zbywania akcji rolniczych 

rynków hurtowych należących do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

zwanej dalej „Agencją”, w tym sposób zapłaty za te akcje. 

 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o : 

1) spółce – należy przez to rozumieć spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością, w której Agencja objęła akcje, w ramach zaakcepto-

wanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi programu budowy 

rolniczych rynków hurtowych i giełd rolnych; 

2) osobach uprawnionych – należy przez to rozumieć: 

a) producentów rolnych, grupy producentów rolnych i ich związki utworzone 

na podstawie przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach, 

wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane 

organizacje producentów i ich zrzeszenia utworzone na podstawie 

przepisów o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku 

tytoniu oraz rynku suszu paszowego, prowadzących sprzedaż produktów 

rolnych na terenie spółki co najmniej jeden rok od dnia ogłoszenia oferty 

zbycia akcji, udokumentowaną kopiami umów najmu powierzchni 

handlowej na terenie spółki lub biletami wjazdu dla sprzedających na teren 

spółki, 

b) producentów rolnych, grupy producentów rolnych i ich związki utworzone 

na podstawie przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach, 



wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane  

organizacje producentów i ich zrzeszenia utworzone na podstawie 

przepisów o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku 

tytoniu oraz rynku suszu paszowego, będących akcjonariuszami spółki, 

c) akcjonariuszy spółki prowadzących sprzedaż towarów rolnych na terenie 

spółki udokumentowaną kopiami umów najmu powierzchni handlowej na 

terenie spółki lub biletami wjazdu dla sprzedających na teren spółki, 

d) inne grupy producentów rolnych utworzone na podstawie przepisów o 

grupach producentów rolnych i ich związkach, wstępnie uznane grupy 

producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów 

utworzone na podstawie przepisów o organizacji rynków owoców i warzyw, 

rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. 

 

§ 3. 1. Zbycie akcji Agencji następuje w trybie ograniczonym. 

2. Osoby uprawnione, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a i b, mają prawo do 

nabycia .....% akcji oferowanych do zbycia. 

 

§ 4. Zbycie akcji Agencji w spółce następuje po wyrażeniu zgody przez  

ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do 

spraw rozwoju wsi. 

 

§ 5. 1. W terminie 30 dni od dnia wyrażenia zgody, o której mowa w § 4, 

Prezes Agencji ogłosi ofertę zbycia akcji spółki osobom uprawnionym przez za-

mieszczenie ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, w dziennikach 

o  zasięgu lokalnym oraz przez wywieszenie tego ogłoszenia w siedzibie spółki. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 

1) nazwę, siedzibę i adres oferenta; 

2) podstawę prawną zbycia akcji; 

3) informację o zakresie oferty ograniczonym wyłącznie do osób uprawnionych; 

4) firmę, siedzibę i adres spółki; 

5) miejsce i termin wyłożenia listy osób uprawnionych do nabycia akcji spółki; 

6) pouczenie o sposobie i terminie wnoszenia oraz rozpatrzenia reklamacji, 

w  przypadku niezamieszczenia na liście osób uprawnionych lub wadliwego 

określenia ich danych osobowych; 
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7) informację o skutkach niezłożenia reklamacji w terminie; 

8) łączną liczbę i rodzaj oferowanych akcji; 

9) wartość nominalną jednej akcji; 

10) cenę sprzedaży jednej akcji; 

11) datę rozpoczęcia i zakończenia zapisów na akcje; 

12) zastrzeżenie, że ilość akcji przeznaczonych do nabycia przez poszczególne 

osoby uprawnione może ulec redukcji w stosunku do ilości akcji wskazanej w 

zleceniu; 

13) informację o możliwości rozłożenia płatności ceny na raty oraz o sposobie 

zabezpieczenia ceny za akcje; 

14) nazwę, siedzibę i adres podmiotu, który przeprowadzi zapisy na akcje, oraz 

adresy jego oddziałów; 

15) pouczenie o treści § 17; 

16) miejsce i termin zawarcia umowy zbycia akcji i wręczenia nabywcy akcji lub 

odcinków zbiorowych oraz sposób zapłaty ceny. 

 

§ 6. 1. Zarząd spółki, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia oferty zbycia akcji 

spółki, sporządzi listę osób uprawnionych. 

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1) imię (imiona) i nazwisko oraz imię ojca, numer ewidencyjny PESEL, miejsce 

zamieszkania osoby uprawnionej – w przypadku osób fizycznych; 

2) firmę, siedzibę, numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji 

gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki numer 

posiada, osoby uprawnionej – w przypadku osób prawnych. 

3. Zarząd spółki niezwłocznie po sporządzeniu listy wykłada listę do wglądu w 

siedzibie spółki oraz we wszystkich jej oddziałach i zakładach. Lista osób 

uprawnionych jest wykładana do wglądu na okres 14 dni. 

 

§ 7. 1. Osoby, które zostały pominięte na liście, o której mowa w § 6 ust. 1, lub 

którym wadliwie określono ich dane osobowe, w terminie 14 dni od dnia upływu 

terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3, mogą złożyć pisemną reklamację. 

2. Reklamację składa się w siedzibie spółki. 

3. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające. 

4. Reklamacje rozpatrują w siedzibie spółki trzyosobowe komisje, powołane 
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przez zarząd spółki, w skład których wchodzą: osoba reprezentująca zarząd spółki, 

członek rady nadzorczej wybrany spośród osób wskazanych przez Prezesa Agencji, 

członek rady nadzorczej wybrany spośród osób prowadzących sprzedaż artykułów 

rolnych na terenie spółki. Rozstrzygnięcia komisji zapadają większością głosów. 

5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia złożenia. 

6. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego. 

7. Komisje, o których mowa w ust. 4, na podstawie upoważnienia udzielonego 

przez zarząd spółki, w terminie 14 dni po rozpatrzeniu reklamacji, powiadamiają na 

piśmie wnoszących reklamację o sposobie jej rozpatrzenia. 

 
§ 8. Osoby uprawnione, które zostały pominięte na liście, o której mowa w § 6 

ust. 1, i nie złożyły reklamacji w terminie wskazanym w § 7 ust. 1, nie są 

umieszczane na ostatecznej liście osób uprawnionych. 

 
§ 9. 1. W terminie 14 dni po zakończeniu postępowań reklamacyjnych zarząd 

spółki dokona odpowiedniej korekty danych, które zostaną zamieszczone na 

ostatecznej liście osób uprawnionych. 

2. Zarząd spółki, w terminie 14 dni od dnia korekty danych, przekaże listę, o 

której mowa w ust. 1, w formie pisemnej oraz na nośniku magnetycznym lub 

optycznym Prezesowi Agencji, wraz z oświadczeniem o dochowaniu należytej 

staranności przy jej sporządzaniu. 

 
§ 10. 1. Zapisy na akcje rozpoczyna w terminie trzech miesięcy od dnia 

ogłoszenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, upoważniony przez Prezesa Agencji zarząd 

spółki. 

2. Termin zapisów kończy się po upływie 3 miesięcy od dnia ich rozpoczęcia. 

3. Prezes Agencji przekazuje zarządowi spółki, ostateczną listę osób 

uprawnionych niezwłocznie po otrzymaniu jej od spółki. 

4. Zarząd spółki, o którym mowa w ust. 1, prowadzi rejestr akcji spółki, na 

które złożono zapisy. 

 
§ 11. 1. Osoba uprawniona składa zarządowi spółki, o którym mowa w § 10 

ust. 1, pisemną dyspozycję nabycia akcji spółki, zawierającą: 

1) imię i nazwisko lub firmę; 
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2) liczbę akcji, jaką zamierza nabyć; 

3) sposób i termin zapłaty za akcje - w przypadku gdy zamierza dokonać zapłaty 

w ratach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, do dyspozycji powinno być 

dołączone oświadczenie o wyborze zabezpieczenia, które zostanie ustanowione. 

3. Zgłoszenie zapisu na akcje jest potwierdzane wpisem w rejestrze 

prowadzonym przez zarząd spółki. Na potwierdzenie złożenia zapisu osoba 

zgłaszająca się otrzymuje wyciąg z rejestru. 

 
§ 12. 1. W przypadku gdy liczba zapisów na akcje jest równa lub niższa od 

liczby akcji przeznaczonych do zbycia, wszystkie dyspozycje nabycia akcji są 

realizowane w całości, z uwzględnieniem § 3 ust. 2   

2. W przypadku gdy ze złożonych dyspozycji nabycia akcji wynika nadwyżka 

kupna akcji nad liczbą akcji przeznaczonych do zbycia, dyspozycje realizowane są 

częściowo, z uwzględnieniem § 3 ust. 2,  zgodnie z następującą formułą: 

 

wolumen realizacji dyspozycji kupna = wolumen dyspozycji kupna x stopa alokacji, 

gdzie: 

 

wolumen dyspozycji kupna = liczba akcji wynikająca z dyspozycji złożonej przez 

poszczególną osobę, 

 

liczba akcji przeznaczonych do zbycia 

stopa alokacji =  ----------------------------------------------- x 100 % 

suma liczby akcji w dyspozycji 

 

3. Liczba akcji przeznaczonych do zbycia dla poszczególnej osoby powinna 

wyrażać się liczbą całkowitą, przy czym uzyskana stopa alokacji ulega zaokrągleniu 

w dół do liczby całkowitej akcji. 

 
§ 13. Zarząd spółki, w terminie 14 dni po upływie terminu wskazanego w § 9 

ust. 2, przekazuje Prezesowi Agencji informację o łącznej liczbie akcji, na które 

złożono zapisy, oraz o liczbie akcji przypadającej na każdą osobę uprawnioną. 
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§ 14. 1. Zapłata za akcje może być dokonana w ratach, pod warunkiem że 

kwota pozostała do zapłaty zostanie zabezpieczona. 

2. Pierwsza rata nie może wynosić mniej niż 20 % ceny nabycia akcji. 

Pozostała kwota jest spłacana w ratach przez okres nie dłuższy niż 5 lat. Kwota ta 

jest oprocentowana w wysokości nie niższej niż 0,25 stopy redyskontowej weksli 

przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku 

rocznym. 

 

§ 15. 1. Zabezpieczenie kwoty pozostałej do zapłaty za akcje może polegać w 

szczególności na wystawieniu przez nabywcę weksla niezupełnego wraz z deklaracją 

wekslową, poddaniu się rygorowi egzekucji określonemu w art. 777 § 1 pkt 4 i 5 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, 

poz. 296, z późn. zm.1)) lub cesji wierzytelności. 

2. Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi nabywca akcji. 

 
§ 16. 1. Prezes Agencji przystępuje do zawierania, umów zbycia akcji z 

osobami uprawnionymi w terminie 3 miesięcy od upływu terminu, o którym mowa w § 

10 ust. 2. 

2. Prezes Agencji zawiera umowy zbycia akcji spółki przez okres 4 miesięcy. 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, 
poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 
r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 
1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 
198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 
115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. 
Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, 
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 
882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 
757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, 
Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. 
Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 
125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, 
poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, 
poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 
1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, 
poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, 
poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 
2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 
1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 
1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, 
poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, 
poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, 
poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 
849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287 i Nr 192, poz. 1378. 
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3. Wydanie akcji następuje nie wcześniej niż po zapłacie co najmniej pierwszej 

raty wraz z jednoczesnym ustanowieniem zabezpieczenia płatności. 

 

§ 17. Akcje nabyte na podstawie niniejszego rozporządzenia nie mogą być 

odsprzedane na rzecz osób nie wymienionych w § 2 pkt 2 lit. a-c przez 5 lat od daty 

ich nabycia. 

 
§ 18. W przypadku gdy liczba zbytych akcji jest znacząco niższa niż liczba 

akcji przeznaczonych do zbycia, Prezes Agencji może ponawiać procedurę zapisów 

na akcje, które nie zostały zbyte, nie wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy od 

zakończenia terminu, o którym mowa w § 16 ust. 2. Przepisy § 5 -17 stosuje się 

odpowiednio. 

 
§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 
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Uzasadnienie 

Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie szczegółowego sposobu zbycia 

akcji w spółkach akcyjnych rolniczych rynków hurtowych Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa stanowi wykonanie upoważnienia  zawartego w art. 31 ust. 2 

ustawy z dnia ......o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr   , 

poz.).  

Budowa rolno-spożywczych rynków hurtowych w Polsce została zainicjowana 

w lipcu 1996 roku „Programem organizacji rynków hurtowych i giełd towarowych do 

2000 r.” zatwierdzonym przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 17 lipca 

1996 r.. Kontynuacją tego programu był „Rządowy programu budowy i rozwoju 

rynków hurtowych i Warszawskiej Giełdy Towarowej - I etap” z 1999 r oraz „Rządowy 

program budowy i rozwoju rynków hurtowych - II etap” z 2001 r. 

Wsparcie budowy rynków hurtowych, zgodnie z programami odbywało się za 

pośrednictwem agencji rządowych, które obejmowały akcje za gotówkę (Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego) bądź aport 

gruntów (Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa).  Akcje należące do AWRSP 

(obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) oraz ARR z mocy prawa zostały 

przekazane na rzecz Skarbu Państwa. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest akcjonariuszem w 13 

rynkach hurtowych. Są to : 

1) Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach; 

2) Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku; 

3) Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce k/ Lublina; 

4) Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu; 

5) Łódzki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Ksawerowie (w likwidacji); 

6) Podlaskie Centrum Rolno -Towarowe S.A. w Białymstoku; 

7) Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy "Giełda Elbląska" S.A. w Elblągu; 

8) Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy "Giełda Hurtowa" S.A. w Legnicy; 

9) Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu; 

10) Podkarpackie Centrum Hurtu "AGROHURT" S.A. w Rzeszowie; 

11) Małopolski Rynek Hurtowy S.A. w Tarnowie; 

12) Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. w Wałbrzychu; 
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13) Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. w Zielonej Górze. 

 

Ogólne informacje o zbywaniu akcji należących do agencji rządowych określały 

poszczególne etapy programów i tak: 

 W rządowym programie budowy i rozwoju rynków  hurtowych i   Warszawskiej 

Giełdy Towarowej - I etap przyjętym przez Radę Ministrów 2 marca 1999 r. zapisano: 

“Dotychczasowe uczestnictwo kapitałowe w rynkach hurtowych Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, władz lokalnych i 

samorządowych oraz samych producentów stanowi zabezpieczenie interesów 

producentów. Dalsze wsparcie w ramach programu rządowego będzie 

zabezpieczeniem interesów producentów rolnych przy kolejnych emisjach akcji 

poszczególnych  rynków hurtowych, mających na celu pozyskanie kapitału na ich 

dalszą budowę. Po uruchomieniu rynków hurtowych, przy stabilnej pozycji ich 

funkcjonowania, akcje  należące do agencji rządowych będą sukcesywnie 

przekazywane odpłatnie producentom  rolnym, grupom producentów rolnych i ich 

związkom”. 

Załącznik nr 2  do rządowego programu budowy i rozwoju rynków hurtowych- 

II etap pt. „Zasady zbycia akcji rynków hurtowych przez agencje rządowe” mówi, iż  

akcje będące własnością ARiMR będą  w pierwszej kolejności zbywane producentom 

rolnym, grupom producentów rolnych i operatorom rynkowym posiadającym akcje 

spółek jak również dotychczas nie będących akcjonariuszem spółek. 

Zaproponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania stanowią wykonanie 

postanowień programów rządowych budowy i rozwoju rynków hurtowych. W 

pierwszej kolejności oferta sprzedaży akcji należących do ARiMR zostanie 

skierowana do grup producentów rolnych i ich związków utworzonych na podstawie 

przepisów z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach 

oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2000 r. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), wstępnie 

uznanych  grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów i 

ich zrzeszeń utworzonych na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o 

organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu 

paszowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm.), prowadzących 

sprzedaż produktów rolnych na  terenie spółki co najmniej jeden rok od dnia 

ogłoszenia oferty zbycia akcji lub będących akcjonariuszami spółki, do akcjonariuszy 

spółek prowadzących sprzedaż towarów rolnych na terenie rynków hurtowych oraz 
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innych grup i organizacji producentów rolnych. Takie rozwiązanie będzie 

gwarantowało, iż  nowi posiadacze tych akcji, związani z rynkami hurtowym 

miejscami pracy będą należycie dbać o ich rozwój. Dodatkowym zabezpieczeniem 

jest propozycja zakazu sprzedaży akcji nabytych na podstawie przepisów 

rozporządzenia na rzecz osób, które nie są osobami uprawnionymi do ich nabycia. 

Takie rozwiązanie spowoduje, że funkcja dla której zostały utworzone rynki hurtowe 

tj. udostępnianie powierzchni handlowej dla osób prowadzących sprzedaż produktów 

rolnych, przede wszystkim producentom rolnym i ich zorganizowanym formom,  

zostanie zachowana.  

W związku z faktem, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie 

posiada udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, bezprzedmiotowym 

wydaje się wykonywanie upoważnienia ustawowego w zakresie dotyczącym sposobu 

zbywania przez tę Agencję udziałów w takich spółkach. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym 

nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów 

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

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 

poz. 597). 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), projekt rozporządzenia 

został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Producenci  rolni,  grupy producentów rolnych i ich związki utworzone na podstawie 

przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych 

ustaw, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane  organizacje 

producentów i ich zrzeszenia utworzone na podstawie przepisów o organizacji 

rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, 

akcjonariusze rynków hurtowych oraz spółki tworzące rynki hurtowe. 

 

2. Wpływ rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym budżet 
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 
Środki uzyskane ze sprzedaży akcji stanowić będą przychody Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  i kwoty te zostaną określone w planie 

finansowym Agencji w poszczególnych latach stanowiącym załącznik do ustawy 

budżetowej. 

 

3. Wpływ rozporządzenia na rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy, w 

związku z aktywizacją środowiska rolniczego i operatorów prowadzących sprzedaż 

produktów rolnych na rynkach hurtowych. 

 

4. Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
Wejście w życie rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność 

polskiego rolnictwa i handlu hurtowego produktami rolnymi. 

 

5. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia będzie miało wpływ  na sytuację i rozwój tych 

obszarów na których zlokalizowane są rynki hurtowe i na obszar ich oddziaływania. 

 

6. Konsultacje społeczne: 
Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do zaopiniowania do: 

1) Krajowej Rady Izb Rolniczych; 
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2) NSZW RI „Solidarność”; 

3) Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych; 

4) Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona” 

5) Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników; 

6) Federacji Związków Producentów Rolnych; 

7) Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”; 

8) Stowarzyszenie Polskie Rynki Hurtowe; 

9) Polski Związek Ogrodniczy; 

10) Związek Sadowników Polskich; 

11)  Związek Sadowników RP. 
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