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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
Prezes Rady Ministrów  
RM 10-105,153,162-07  

 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 

 

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

 

1) o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – 
weterynaryjnych wraz z projektem aktu wykonawczego – projekt ma na 
celu wykonanie prawa Unii Europejskiej,    

2) o zmianie ustawy o uruchamianiu 
środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej przeznaczonych na 
finansowanie wspólnej polityki rolnej 
wraz z projektami aktów wykonawczych – projekt 
ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej, 

 

3) o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw. 

W załączeniu przedstawiam także opinie dotyczące zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

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

 

(-) Jarosław Kaczyński 



                                                       Projekt 

U S T A W A 

                                    z dnia                                

 

o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie 

wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

  „Art. 1. Ustawa określa: 

1) właściwość organów w zakresie uruchamiania 

środków  pochodzących z Europejskiego 

Funduszu Rolniczego Gwarancji, zwanego dalej 

„EFRG”, oraz z  Europejskiego Funduszu 

Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

zwanego dalej „EFRROW”, ustanowionych na 

podstawie rozporządzenia Rady (WE)  

nr 1290/2005 z dnia 21  czerwca 2005 r. w sprawie 

finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.Urz. UE L 

209 z  11.08.2005, str. 1, z  późn. zm.), zwanego 

dalej „rozporządzeniem nr  1290/2005”; 

2) zasady uruchamiania środków, o których mowa 

w pkt 1, w zakresie nieuregulowanym w rozpo-

rządzeniu nr 1290/2005;  



 2

3) zasady uruchamiania krajowych środków 

publicznych przeznaczonych na prefinansowanie i 

współfinansowanie wspólnej polityki rolnej; 

4) zasady uruchamiania środków na wyprzedzające 

finansowanie kosztów kwalifikowalnych niektórych 

działań objętych programem rozwoju obszarów 

wiejskich.”; 

2) w art. 2: 

a) w pkt 1 uchyla się lit. c, 

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) cofania akredytacji jednostce organizacyjnej jako 

agencji płatniczej;”; 

3) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10.  1. Środki pochodzące z EFRG i EFRROW są 

gromadzone na wyodrębnionych rachunkach 

bankowych ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, prowadzonych przez 

Narodowy Bank Polski. 

2. Środki na prefinansowanie wydatków realizowa-

nych z EFRG i EFRROW pochodzą z nieopro-

centowanej pożyczki udzielonej z budżetu 

państwa na podstawie umowy zawartej przez 

agencję płatniczą z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych. 

3. Środki na prefinansowanie wydatków realizo-

wanych z EFRG są przekazywane agencji 

płatniczej przez ministra właściwego do spraw 
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finansów publicznych na podstawie zapotrze-

bowania składanego przez agencję płatniczą. 

4. Środki na prefinansowanie wydatków realizo-

wanych z EFRROW są przekazywane agencji 

płatniczej przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych na wniosek ministra 

właściwego do spraw rozwoju wsi, sporządzony 

na podstawie zapotrzebowania składanego przez 

agencję płatniczą. 

5.  Agencja płatnicza spłaca pożyczkę, o której 

mowa w ust. 2, ze środków przeznaczonych na 

finansowanie wydatków budżetu państwa. 

6.  Środki pochodzące z EFRROW są przeka-

zywane agencji płatniczej przez ministra właści-

wego do spraw rozwoju wsi na podstawie 

zapotrzebowania składanego przez agencję 

płatniczą, do wysokości środków pochodzących 

z  EFRROW przekazanych przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych na 

rachunek dochodów budżetu państwa. 

7. Krajowe środki publiczne przeznaczone na 

współfinansowanie wydatków realizowanych 

z  EFRG i EFRROW są przekazywane agencji 

płatniczej, w formie dotacji celowej, przez 

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi lub 

ministra właściwego do spraw rynków rolnych na 

podstawie zapotrzebowania składanego przez 

agencję płatniczą. 

8.  Obsługę bankową rachunków agencji płatniczej 

w zakresie środków, o których mowa w ust. 3-7, 
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prowadzi Narodowy Bank Polski na podstawie 

umów rachunku bankowego. 

9.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

rozwoju wsi i ministrem właściwym do spraw 

rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki i tryb przekazywania na rachunek ban-

kowy agencji płatniczej środków, o których mowa 

w ust. 3-7, mając na względzie dochowanie 

przez agencję płatniczą warunków i  terminów  

dokonywania płatności oraz prawidłowe wydatko-

wanie środków z budżetu państwa.”; 

4) po art. 10 dodaje się art. 10a-10i w brzmieniu: 

„Art. 10a.  1.  Jednostki samorządu terytorialnego, realizujące 

działanie z zakresu poprawiania i rozwijania 

infrastruktury związanej z rozwojem i dostoso-

wywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie 

gruntów i gospodarowanie rolniczymi zasobami 

wodnymi w ramach programu rozwoju obsza-

rów wiejskich z udziałem środków pocho-

dzących z EFRROW i krajowych środków 

publicznych przeznaczonych na współfinan-

sowanie wydatków realizowanych z EFRROW, 

mogą otrzymać środki z budżetu państwa 

na  wyprzedzające finansowanie kosztów kwali-

fikowalnych ponoszonych na realizację tego 

działania. 

2. Środki z budżetu państwa mogą być prze-

kazane: 

 



 5

1) do wysokości udziału środków pocho-

dzących z EFRROW, w formie nieopro-

centowanej pożyczki udzielonej przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego; 

2) do wysokości udziału krajowych środ-

ków   publicznych przeznaczonych na 

współfinansowanie wydatków realizowanych 

z  EFRROW, na podstawie umowy zawartej 

z agencją płatniczą realizującą płatności 

z  EFRROW. 

Art. 10b.  Środki pochodzące z pożyczki, o której mowa 

w  art. 10a ust. 2 pkt 1, przekazuje się na rachunek 

bankowy jednostki samorządu terytorialnego prze-

znaczony wyłącznie do obsługi finansowej reali-

zowanego działania, prowadzony: 

1) w Narodowym Banku Polskim albo w Banku 

Gospodarstwa Krajowego lub 

2) w banku wykonującym bankową obsługę bu-

dżetu tej jednostki. 

Art. 10c. 1.  Jednostka samorządu terytorialnego spłaca 

pożyczkę, o której mowa w art. 10a ust. 2 pkt 1, 

ze środków otrzymanych z agencji płatniczej 

z  tytułu pomocy finansowej w ramach działania 

wymienionego w art. 10a ust. 1, w terminie trzech 

dni roboczych od dnia otrzymania tych środków. 

 2.  Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie 

otrzyma środków z tytułu pomocy finansowej 

w  ramach działania wymienionego w art. 10a 

ust. 1, na skutek przyczyn leżących po stronie tej 

jednostki, jednostka ta spłaca pożyczkę, o której 
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mowa w art. 10a ust. 2 pkt 1, z wydatków 

budżetu tej jednostki przeznaczonych na 

realizację jej zadań własnych, w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania od agencji płatniczej pisemnej 

informacji o niewypłaceniu środków z tytułu tej  

pomocy. 

3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, jednostka 

samorządu terytorialnego spłaca pożyczkę, 

o  której mowa w art. 10a ust. 2 pkt 1, wraz 

z  odsetkami od tej części pożyczki, której 

wysokość odpowiada wysokości nieotrzymanych 

środków z tytułu pomocy finansowej w ramach 

działania wymienionego w art. 10a ust. 1. 

Art. 10d. 1.  Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego wy-

korzysta pożyczkę, o której mowa w art. 10a 

ust.  2 pkt 1, niezgodnie z przeznaczeniem, jed-

nostka ta zwraca pożyczkę w części, która 

została wykorzystana niezgodnie z przezna-

czeniem, z wydatków budżetu tej jednostki 

przeznaczonych na realizację jej zadań 

własnych, wraz z odsetkami. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jednostce 

samorządu terytorialnego nie przysługuje prawo 

do otrzymania wyprzedzającego finansowania na 

działania realizowane z udziałem środków 

pochodzących z EFRROW przez okres 3 lat, 

licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania po-

życzki, o której mowa w art. 10a ust. 2 pkt 1, 

niezgodnie z przeznaczeniem. 

 



 7

Art. 10e.  Wysokość odsetek, o których mowa w art. 10c 

ust.  3 i art. 10d ust. 1, nie może przekroczyć stawki 

odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. 

Art. 10f.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki i tryb, w tym terminy, 

udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprze-

dzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych 

ponoszonych na realizację działania, o którym mowa 

w art. 10a ust. 1, rozliczania oraz zwrotu tych 

pożyczek, a także wysokość odsetek, o których 

mowa w art. 10c ust. 3 i art. 10d ust. 1, 

uwzględniając konieczność zapewnienia realizacji 

tego działania oraz prawidłowego wydatkowania 

środków z budżetu państwa. 

Art.  10g.  Koszty związane z obsługą udzielanych pożyczek, 

o których mowa w art. 10a ust. 2 pkt 1, są pokry-

wane przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych ze środków budżetu 

państwa. 

Art.  10h.  Umowa, o której mowa w art. 10a ust. 2 pkt 2, 

określa szczegółowe warunki przekazywania i wy-

korzystania środków wymienionych w art. 10a 

ust. 2 pkt 2, w szczególności: 

1) strony umowy; 

2) opis działania, w tym koszty kwalifikowalne, na 

jakie przyznaje się środki na wyprzedzające 

finansowanie, i termin jego realizacji; 

3) kwartalny harmonogram dokonywania wydat-

ków, na które przyznaje się środki przezna-

czone na wyprzedzające finansowanie; 
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4) wysokość środków przeznaczonych na wyprze-

dzające finansowanie i tryb ich przekazywania; 

5) sposób kontroli wykonywania zobowiązań wyni-

kających z umowy oraz zobowiązanie do pod-

dania się tej kontroli; 

6) termin i sposób rozliczenia środków przyzna-

nych na wyprzedzające finansowanie; 

7) formy zabezpieczeń należytego wykonania zo-

bowiązań wynikających z umowy; 

8) warunki zwrotu środków otrzymanych na 

wyprzedzające finansowanie wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 

w nadmiernej wysokości lub w sposób 

nienależny. 

Art. 10i. 1. Beneficjenci programu rozwoju obszarów wiej-

skich, realizujący działania lub operacje tego 

programu w ramach podejścia Leader i pomocy 

technicznej z udziałem środków pochodzących 

z  EFRROW i krajowych środków publicznych 

przeznaczonych na współfinansowanie wydat-

ków realizowanych z EFRROW, mogą otrzymać 

środki z agencji płatniczej, realizującej płatności 

z  EFRROW, na wyprzedzające finansowanie 

kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na reali-

zację tych działań lub operacji. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą 

być  przekazane do wysokości udziału krajo-

wych środków publicznych przeznaczonych na 

współfinansowanie wydatków realizowanych 

z  EFRROW, na podstawie umowy zawartej 
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z  agencją płatniczą realizującą płatności 

z  EFRROW.  

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy jednostek sektora 

finansów publicznych.  

4.  Do umowy, o której mowa w ust. 2, stosuje się 

odpowiednio przepis art. 10h.”. 

 

Art. 2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 7 

ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 9 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia 

w  życie. 

 

Art.  3.  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/5/es 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

Zmiana ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie 

wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381) ma na celu dostosowanie 

przepisów tej ustawy do przepisów o finansach publicznych oraz określenie 

przepływów finansowych dla środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 

Rolniczego (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW).  

Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. 

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832), która wprowadziła zmianę w art. 96 pkt 16, 

określając, że środki pochodzące z EFRG i EFRROW są dochodami budżetu 

państwa po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa. 

W celu zapewnienia prawidłowych przepływów finansowych, w projekcie ustawy 

wprowadzono możliwość udzielania pożyczek agencjom płatniczym na 

prefinansowanie wydatków realizowanych z EFRG i EFRROW. Spłata 

pożyczek przez agencje płatnicze będzie dokonywana z wydatków ustalonych 

w cz. 33 – Rozwój wsi i cz. 35 – Rynki rolne, zaplanowanych w ustawie 

budżetowej na dany rok. Środki na spłatę pożyczek będą przekazywane 

agencjom płatniczym przez dysponenta części budżetowej w kwotach równych 

zwrotom dokonanym z budżetu wspólnotowego.  

W przypadku EFRROW środki na realizację Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 będą przekazywane agencji płatniczej przez 

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, do wysokości kwot otrzymanych 

z budżetu wspólnotowego i przekazanych na rachunek dochodów budżetu 

państwa. 

Zaproponowana zmiana w art. 1 pkt 2, dotycząca art. 2 obowiązującej ustawy, 

polegająca na uchyleniu w pkt 1 lit. c i dodaniu pkt 1a regulującego kwestie 

cofania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych jednostce 

organizacyjnej akredytacji jako agencji płatniczej – ma charakter porządkowy. 
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Zaproponowana zmiana w art. 1 pkt 4, polegająca na dodaniu art. 10a-10i, ma 

na celu umożliwienie sfinansowania niektórych działań i operacji objętych 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, których 

refundacja nastąpi ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Zaproponowano wprowadzenie rozwiązania podobnego 

do funkcjonującego aktualnie na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. 

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 

w odniesieniu do programów operacyjnych finansowanych z funduszy struk-

turalnych. Art. 202 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przewiduje, że dotacje 

rozwojowe mogą być przekazywane z budżetu państwa w formie zaliczki lub 

zwrotu wydatków poniesionych jedynie na realizację programu operacyjnego 

finansowanego z udziałem funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

lub projektu w ramach takiego programu. Z uwagi na to, że Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 jest finansowany ze środków 

przewidzianych na Wspólną Politykę Rolną, a nie z funduszy strukturalnych, 

konieczna jest zmiana ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki 

rolnej. 

Środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych działania 

z zakresu poprawiania i rozwijania infrastruktury związanej z rozwojem i dosto-

sowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów i gospodarowanie 

rolniczymi zasobami wodnymi, realizowanego przez jednostki samorządu 

terytorialnego do wysokości udziału z EFRROW, pochodzić będą z nieopro-

centowanej pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Natomiast środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych do 

wysokości udziału krajowego współfinansowania wydatków EFRROW przy 

realizacji tego działania oraz działań w ramach podejścia Leader i pomocy 

technicznej będzie przekazywać agencja płatnicza na podstawie umowy 

cywilnoprawnej.  

Koszty obsługi pożyczki będą pokrywane przez Ministra Finansów.  

Środki na wyprzedzające finansowanie w formie pożyczki będą przekazywane 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rachunek bankowy jednostki 
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samorządu terytorialnego realizującej działania z zakresu poprawiania 

i rozwijania infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa 

i leśnictwa przez scalanie gruntów i gospodarowanie rolniczymi zasobami 

wodnymi, wskazany przez tę jednostkę jako odrębny rachunek bankowy do 

finansowania tego działania. W projekcie ustawy umożliwia się prowadzenie 

takiego rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim albo w Banku 

Gospodarstwa Krajowego lub też w banku wykonującym bankową obsługę 

budżetu tej jednostki. Jednostka samorządu terytorialnego będzie spłacała 

pożyczkę ze środków otrzymanych z agencji płatniczej po realizacji działania 

(refundacja wydatków), w terminie 3 dni od dnia otrzymania środków z agencji 

płatniczej. W przypadku nieotrzymania środków z agencji płatniczej w całości 

lub w części z powodu niespełnienia wymogu do otrzymania płatności, 

jednostka samorządu terytorialnego spłacałaby pożyczkę z własnych środków 

wraz z odsetkami (w wysokości nie wyższej niż od zaległości podatkowych) 

w takiej części, w jakiej nie otrzymałaby refundacji z agencji płatniczej lub 

wykorzystałaby pożyczkę niezgodnie z przeznaczeniem. Natomiast wy-

przedzające finansowanie w części udziału krajowego będzie przekazywane na 

podstawie umowy z agencją płatniczą, określającą m.in. warunki przekazywania 

i wykorzystania środków, termin realizacji działania, kwartalny harmonogram 

wydatków, wysokość środków przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie 

i sposób ich rozliczenia, warunki zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub w sposób 

nienależny.  

Podobnie beneficjentom programu rozwoju obszarów wiejskich w ramach 

podejścia Leader i pomocy technicznej (z wyłączeniem jednostek sektora 

finansów publicznych) proponuje się udzielanie wyprzedzającego finansowania 

do wysokości udziału krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu 

państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych 

z EFRROW. Szczegółowe warunki przekazywania środków przeznaczonych na 

wyprzedzające finansowanie działań i operacji w ramach podejścia Leader 

i pomocy technicznej przez agencję płatniczą, wykorzystania i rozliczania tych 

środków określać będzie umowa zawarta między beneficjentem a tą agencją.  
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Wprowadzenie mechanizmu wyprzedzającego finansowania ww. działań i ope-

racji w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich powinno przyczynić się 

do efektywnego wykorzystania środków przewidzianych w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

Zaproponowane przepisy w zakresie wyprzedzającego finansowania nie 

dotyczą możliwości przewidzianej w art. 56 rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 

stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW), polegającej na udzielaniu w formie zaliczek 

gminom i ich stowarzyszeniom wsparcia na realizację inwestycji w ramach 

programu. 

Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia ze 

względu na oczekiwane pierwsze płatności ze środków pochodzących 

z EFRROW od dnia 1 grudnia 2007 r., a także ze względu na ważny interes 

państwa. Wejście w życie ustawy z dniem ogłoszenia nie narusza zasad 

demokratycznego państwa prawnego i ma na celu zachowanie spójności 

przepisów tej ustawy z przepisami ustawy o finansach publicznych. 

Projektowana ustawa 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), 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 ustawy został 

zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi; nie wniesiono żadnego zgłoszenia, o którym mowa w art. 7 

ust. 1 tej ustawy. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1.  Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Projekt ustawy dotyczy ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, ministra właś-

ciwego do spraw rynków rolnych, Narodowego Banku Polskiego, Banku 

Gospodarstwa Krajowego, jednostek samorządu terytorialnego, bene-

ficjentów podejścia Leader i pomocy technicznej, agencji płatniczych 

realizujących wydatki ze środków EFRG i EFRROW oraz krajowych 

środków publicznych przeznaczonych na prefinansowanie i współfinan-

sowanie wydatków realizowanych z tych funduszy.  

2.   Konsultacje społeczne 

Projekt ustawy był przedmiotem konsultacji społecznych, m.in. z Krajową 

Radą Izb Rolniczych, Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”, NSZZ 

„Solidarność 80”, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, 

Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Federacją 

Związków Producentów Rolnych, Federacją Związków Pracodawców 

Rolnych, Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona” oraz Związkiem 

Zawodowym Rolników „Ojczyzna”. W ramach tych konsultacji ww. 

organizacje nie zgłosiły uwag.  

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

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie projektowanej ustawy wiąże się z koniecznością 

wydatkowania z budżetu państwa środków na pokrycie kosztów obsługi 

nieoprocentowanych pożyczek udzielanych jednostkom samorządu 

terytorialnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację scaleń 

imelioracji wodnych. Będą one obciążać budżet Ministra Finansów. Roczne 

skutki z tego tytułu szacuje się w wysokości 6 383 tys. zł. 
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Natomiast wyprzedzające finansowanie w części udziału krajowego jest 

zgodne z wysokością współfinansowania krajowego z budżetu państwa, 

określonego w odrębnych przepisach.  

4.  Wpływ projektowanej ustawy na rynek pracy 

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na rynek 

pracy. 

5.  Wpływ projektowanej ustawy na konkurencyjność gospodarki i przed-

siębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw.  

6.  Wpływ projektowanej ustawy na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na sytuację 

i rozwój regionów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/6/es 

 





        Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia                                

w sprawie warunków i trybu przekazywania na rachunek bankowy agencji 
płatniczej środków na realizację wspólnej polityki rolnej 

 

Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie 
wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381 oraz z 2007 r. Nr ..., poz. ...) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb przekazywania na rachunek bankowy 
agencji płatniczej: 
 1) środków pochodzących z pożyczki na prefinansowanie zadań wspólnej polityki 

rolnej, zwanej dalej "pożyczką", stanowiącej podstawę do przekazania środków z 
budżetu państwa na płatności, których realizacja upoważnia do wnioskowania o 
zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, zwanego dalej 
"EFRG", oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
zwanego dalej "EFRROW"; 

 2) krajowych środków przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych 
z EFRG i EFRROW, zwane dalej "współfinansowaniem"; 

 3) środków pochodzących z EFRROW. 

§ 2. 1. Warunkiem przekazania środków pożyczki na rachunek agencji płatniczej 
jest zawarcie umowy pożyczki z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. 

2. Umowa pożyczki z agencją płatniczą na dany rok budżetowy jest zawierana do 
dnia 31 grudnia roku poprzedniego. 

3. Umowa pożyczki powinna określać w szczególności: 
 1) możliwość przekazywania środków pożyczki w transzach, wynikających z 

zapotrzebowań składanych przez agencję płatniczą do właściwych ministrów, o 
których mowa w § 3 ust. 1; 

 2) zakres odpowiedzialności pożyczkobiorcy w przypadku wykorzystania środków 
pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem; 

 3) warunki rozliczenia pożyczki. 
4. Środki pożyczki są przekazywane agencji płatniczej do wysokości kwoty 

określonej w umowie pożyczki. 



§ 3. 1. Przekazanie środków, o których mowa w § 1 pkt 1, następuje na podstawie 
zapotrzebowania złożonego w formie pisemnej przez agencję płatniczą do ministra 
właściwego do spraw rozwoju wsi albo ministra właściwego do spraw rynków rolnych 
oraz do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanego dalej 
"zapotrzebowaniem". 

2. Środki pożyczki oraz środki pochodzące z EFRROW są przekazywane przez 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych w kwotach i terminach określonych 
w zapotrzebowaniu, na wskazany przez agencję płatniczą rachunek bankowy, po 
uzyskaniu pisemnego potwierdzenia kwot w zakresie EFRROW przez jednostkę 
koordynującą, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o 
uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na 
finansowanie wspólnej polityki rolnej, zwaną dalej "jednostką koordynującą". 

3. Środki na współfinansowanie są przekazywane przez ministra właściwego do 
spraw rozwoju wsi albo ministra właściwego do spraw rynków rolnych, w kwotach i 
terminach wynikających z zapotrzebowania, na rachunek bankowy agencji płatniczej. 

§ 4. 1. Zapotrzebowanie powinno określać w szczególności: 
 1) nazwę i adres agencji płatniczej; 
 2) datę i numer umowy pożyczki, z której wynika możliwość złożenia zapotrzebowania; 
 3) kwotę środków na realizację płatności, z wyszczególnieniem środków na 

prefinansowanie, środków EFRROW oraz środków na współfinansowanie; 
 4) podział środków na realizację płatności objętych klasyfikacją budżetową EFRG lub 

EFRROW; 
 5) numer rachunku bankowego agencji płatniczej, na który mają zostać przekazane 

środki; 
 6) terminy przekazania środków na rachunek bankowy agencji płatniczej. 

2. Zapotrzebowanie należy przekazać do właściwych ministrów nie później niż do 
godziny 1200 trzeciego dnia roboczego, przed określonym w zapotrzebowaniu terminem 
przekazania środków na rachunek bankowy agencji płatniczej. 

3. Jednostka koordynująca przekazuje pisemne potwierdzenie, o którym mowa w § 
3 ust. 2, do ministra właściwego do spraw finansów publicznych nie później niż do 
godziny 1200 drugiego dnia roboczego, przed określonym w zapotrzebowaniu terminem 
przekazania środków na rachunek bankowy agencji płatniczej. 

4. Agencje płatnicze będą otrzymywać od właściwych ministrów środki na realizację 
płatności nie później niż do godziny 1000 w dniu realizacji płatności na rzecz 
beneficjentów. 

§ 5. 1. Środki uzyskane na podstawie art. 32 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej 
(Dz. Urz. UE L 209 z 11.08.2005, str. 1) agencja płatnicza przekazuje na rachunek 
bankowy dochodów budżetu państwa, w terminie pięciu dni roboczych od dnia 
następującego po dniu uzyskania środków. 

2. Środki uzyskane ze sprzedaży towarów rolno-spożywczych, realizowanej na 
podstawie przepisów o działaniach interwencyjnych na wspólnotowych rynkach rolnych, 
agencja płatnicza przekazuje na rachunek bankowy, z którego pochodziły środki 
pożyczki, w terminie pięciu dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym 
uzyskała te środki. 



3. Środki uzyskane przez agencję płatniczą z tytułu: 
 1) zwrotu, wraz z odsetkami, nienależnie pobranych płatności, w części stanowiącej 

należność budżetu państwa, 
 2) przejęcia zabezpieczeń oraz kar odnoszących się do wydatków nieobjętych 

klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW, z zastrzeżeniem ust. 4, 
 3) rozliczania z urzędem skarbowym podatku od towarów i usług 
- są przekazywane przez agencję na rachunek bankowy dochodów budżetu państwa, w 
terminie pięciu dni roboczych od dnia następującego po dniu uzyskania środków. 

4. Kwoty przejętych zabezpieczeń oraz kar i grzywien nieobjętych klasyfikacją 
budżetową EFRG lub EFRROW pomniejsza się o zwrot nienależnie pobranych 
zabezpieczeń oraz kar i grzywien. 

5. Kwotę środków określoną w zapotrzebowaniu na realizację wydatków objętych 
klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW agencja płatnicza pomniejsza o kwoty 
niezrealizowanych, w poprzednim okresie, płatności na rzecz beneficjentów oraz o 
kwoty uzyskane z tytułu: 
 1) zwrotu nienależnie pobranych płatności, wraz z odsetkami, objętych klasyfikacją 

budżetową EFRG lub EFRROW; 
 2) przejęcia zabezpieczeń oraz kar i grzywien objętych klasyfikacją budżetową EFRG 

lub EFRROW. 
6. Kwotę środków na współfinansowanie, określoną w zapotrzebowaniu, agencja 

płatnicza pomniejsza o kwoty niezrealizowanych, w poprzednim okresie, płatności na 
rzecz beneficjentów. 

7. W zapotrzebowaniu podawana jest kwota środków z uwzględnieniem 
pomniejszeń, o których mowa w ust. 5 i 6, oraz pisemna informacja o poszczególnych 
tytułach i kwotach pomniejszeń. 

§ 6. 1. Agencja płatnicza przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów 
publicznych i jednostce koordynującej miesięcznie oraz narastająco, od początku roku 
kalendarzowego, informację pisemną w zakresie: 
 1) kwot środków, o których mowa w § 5 ust. 1-6, 
 2) płatności w ramach wspólnej polityki rolnej, zrealizowanych w danym miesiącu, z 

podziałem na pożyczki, środki EFRROW oraz współfinansowanie 
- w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy. 

2. Jednostka koordynująca przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów 
publicznych zbiorcze zestawienie: 
 1) prognozowanych wydatków agencji płatniczych na każdy miesiąc, 
 2) zaktualizowanych prognoz wydatków na kolejne dwa miesiące 
- w terminie do dwudziestego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego 
zestawienie dotyczy, w podziale na pożyczki, środki EFRROW oraz współfinansowanie 
w tym podatek od towarów i usług. 

3. Jednostka koordynująca przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów 
publicznych miesięczne oraz roczne zestawienia, uznanych przez Komisję Europejską, 
kwot wydatków agencji płatniczej. 

4. Miesięczne zestawienia, o których mowa w ust. 3, są przekazywane w terminie 
do dwudziestego piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego 
zestawienie dotyczy, a zestawienia roczne w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. 



5. Agencja płatnicza przekazuje jednostce koordynującej roczne rozliczenie środków 
na współfinansowanie w terminie do dnia 20 lutego roku następującego po roku, którego 
rozliczenie dotyczy. 

§ 7. Do trybu zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań wspólnej 
polityki rolnej, w odniesieniu do zapotrzebowań zrealizowanych przed dniem wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 207 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 
późn. zm.2)) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 29 grudnia 2006 r., nie dłużej 
jednak niż do dnia 31 grudnia 2011 r. 

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

 

                                                                                      MINISTER  FINANSÓW 

 

______ 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 
2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 
131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 
oraz 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia wynikającego z art. 10 ust. 9 

ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej z dnia 22 września 2006 r. (Dz. 
U. Nr 187, poz. 1381  oraz z 2007 r.  Nr ……., poz. ……..) dla ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych.  

Konieczność wydania nowego rozporządzenia w miejsce aktualnie 
obowiązującego wynika, ze zmiany treści upoważnienia zawartego w projekcie ustawy o 
zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej z dnia 22 września 2006 r. oraz 
określonych w ww. ustawie przepływów finansowych dla środków pochodzących z 
Europejskiego Funduszu Rolniczego (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).                   
 
W § 1 rozporządzenie reguluje kwestie warunków i trybu przekazywania na rachunki 
agencji płatniczych środków pożyczek na prefinansowanie WPR (prefinansowanie 
jednolitej płatności obszarowej, działań interwencyjnych a także prefinansowanie 
przejściowe na okoliczność czasowego braku środków pochodzących z EFRROW), na 
współfinansowanie oraz środki EFRROW (środki zaliczki).  
W § 2 uszczegółowiono zakres umowy o pożyczkę na prefinansowanie o elementy, 
które nie wynikają z prawa zwyczajowego w zakresie konstrukcji umów o pożyczkę.  
§ 3 wskazuje właściwych ministrów odpowiedzialnych za uruchomienie poszczególnych 
części zapotrzebowanych przez agencje płatnicze środków.  
W § 4 uszczegółowiono zakres zapotrzebowania oraz terminy ich dostarczania do 
właściwych ministrów. Dodatkowo określono termin potwierdzania kwot EFRROW przez 
jednostkę koordynującą.  
§ 5 określa okoliczności mające wpływ na pomniejszanie kwot zapotrzebowania, w 
szczególności pomniejszenia o kwoty środki kar i grzywien wraz z odsetkami, oraz 
środki przejętych zabezpieczeń i inne przejęte środki, wynikających z przepisów Unii 
Europejskiej, regulujących zasady i tryb przyznawania płatności dla poszczególnych 
instrumentów pomocy w ramach WPR.  
W § 6 ustala się obowiązki sprawozdawcze i w zakresie prognoz - związane z 
płatnościami w ramach WPR.  



§ 7 jest przepisem informacyjnym w odniesieniu do agencji płatniczych, w celu 
uniknięcia utraty płynności w bieżącym zasilaniu tych agencji w środki na realizację 
płatności w ramach WPR.  

 
 

Ocena skutków regulacji (OSR) 
 

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie 
Przepisy rozporządzenia będą oddziaływać na: 
Jednostkę finansującą WPR (tj. ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych), jednostkę koordynującą (tj. ministra właściwego do spraw rynków 
rolnych oraz ministra właściwego do spraw rozwoju wsi), Agencję Rynku Rolnego 
oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które pełnią funkcje agencji 
płatniczych.   

 
 
2. Konsultacje społeczne 

Projektu nie planuje się przekazać do zaopiniowania Krajowej Radzie Izb 
Rolniczych, oraz związkom zawodowym rolników oraz organizacjom społeczno-
zawodowym rolników, ponieważ dotyczy w całości jedynie wcześniej wymienionych 
instytucji.  

   
 

 
3. Wpływ rozporządzenia na dochody i wydatki sektora finansów publicznych 
   Przepisy rozporządzenia nie wpłyną bezpośrednio na zwiększenie wydatków z 

budżetu państwa w stosunku do kwot planowanych corocznie w budżecie państwa, 
bowiem obowiązek prefinansowania oraz współfinansowania WPR wynika z 
dokumentów integracyjnych oraz prawodawstwa unijnego, regulującego płatności w 
ramach WPR, a także prawa krajowego (ustawa o finansach publicznych).  

 
4. Wpływ rozporządzenia na rynek pracy 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.   
 

5. Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki 



Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną 
gospodarki.  

 
6. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 

Bezpośrednio przepisy rozporządzenia nie wpłyną na sytuację i rozwój regionalny 
w kraju. 
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       Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 
RADY MINISTRÓW 

z dnia                               

w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania jednostkom samorządu 
terytorialnego pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w 

ramach programu rozwoju obszarów wiejskich 

Na podstawie art. 10f ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej 

polityki rolnej (DZ. U. Nr 187, poz. 1381 oraz z 2007 r. Nr ….., poz. ……) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1.  

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb, w tym terminy, udzielania 

z  budżetu państwa pożyczek jednostkom samorządu terytorialnego na wyprzedzające 

finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację działania z zakresu 

poprawiania i rozwijania infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa 

i  leśnictwa przez scalanie gruntów i gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, 

w  ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, zwanego dalej "działaniem",  

rozliczania oraz zwrotu tych pożyczek, a także wysokość odsetek, o  których mowa 

w  art. 10c ust. 3 i art. 10d ust. 1 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o  uruchamianiu 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie 

wspólnej polityki rolnej.  

§ 2. 

1. Udzielenie pożyczki jednostce samorządu terytorialnego następuje po złożeniu 

w  Banku Gospodarstwa Krajowego wniosku o jej udzielenie wraz z pozytywną opinią 

marszałka województwa o przyznaniu pomocy na realizację działania. 

2. Dokumentami niezbędnymi do udzielenia pożyczki są: 
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1)umowa pożyczki; 

2) harmonogram przekazywania transz pożyczki, opracowany przez pożyczkobiorcę. 

3. Oryginał umowy pożyczki Bank Gospodarstwa Krajowego przesyła Ministrowi 

Finansów. 

4. Pożyczkobiorca dokonuje miesięcznej aktualizacji harmonogramu przekazywania 

transz pożyczki. 

§ 3. 

Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych, do 15 dnia każdego miesiąca, zapotrzebowanie na środki na pożyczki na 

wyprzedzające finansowanie działania, o którym mowa w § 1, w okresie kolejnych 3 

miesięcy, z tym że zapotrzebowanie na pierwszy miesiąc tego okresu sporządza się w 

ujęciu dekadowym. 

 

§ 4. 

1. Oprocentowanie pożyczki jest równe 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych 

bonów skarbowych, sprzedanych na ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu 

poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągnionej w 

tym kwartale. 

2. Prowizja związana z udzieleniem pożyczki nie może przekroczyć 0,1% kwoty 

udzielonej pożyczki. 

§ 5. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje środki z budżetu państwa 

na: 

1) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działania na rachunek bankowy 

prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego wyodrębniony do obsługi tych 

pożyczek, w terminie i w wysokości wynikających z zapotrzebowania, o którym 

mowa w § 3; 
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2) pokrycie kosztów oprocentowania i prowizji związanych z obsługą udzielonych 

pożyczek, o których mowa w § 2, w terminie do 20 dnia miesiąca za poprzedni 

miesiąc, na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego w terminie do 10 dnia miesiąca.  

§ 6. 

1. Pożyczkobiorca przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego, do 7 dnia 

każdego miesiąca, informacje o wydatkach dokonanych ze środków pożyczki w 

miesiącu poprzednim. 

2.  Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych oraz Instytucji Zarządzającej, do 15 dnia każdego miesiąca, 

informacje o wykorzystaniu środków z pożyczek w miesiącu poprzednim. 

3. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, jest warunkiem przekazania 

środków na zasilenie rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 pkt 1. 

 

§ 7. 

1.  Jednostka samorządu terytorialnego dokonuje zwrotu otrzymanej pożyczki na 

rachunek bankowy, o którym mowa w § 5 pkt 1, ze środków otrzymanych z agencji 

płatniczej, w terminie trzech dni roboczych od dnia ich otrzymania.   

2. Bank Gospodarstwa Krajowego środki, o których mowa w ust. 1, przekazuje w 

terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania na rachunek bankowy w Narodowym Banku 

Polskim wskazany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.  

 
§ 8. 

1. W przypadku nieotrzymania środków z budżetu Unii Europejskiej, z przyczyn 

zależnych od pożyczkobiorcy, jednostka samorządu terytorialnego zwraca pożyczkę 

wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości jak dla zaległości podatkowych ze środków 

własnych, na rachunek, o którym mowa  § 5 pkt 1.  

2. Przepis § 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
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§ 9. 

Rozliczenie pożyczki następuje w terminie miesiąca od dnia ostatecznego zwrotu 

pożyczki.  

§ 10. 

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

 
 
  
 

                                                                                  
                                                                                        PREZES RADY MINISTRÓW 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia wynikającego z art. 10f. 

ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (DZ. U. Nr 

187, poz. 1381  oraz z 2007 r. Nr ….., poz. ……). Przepis ten zobowiązuje Radę 

Ministrów do określenia szczegółowych warunków, trybu i terminów udzielania z 

budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych 

działania z zakresu poprawiania i rozwijania infrastruktury związanej z rozwojem i 

dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów i gospodarowanie 

rolniczymi zasobami wodnymi, realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego 

do wysokości udziału z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW).  

Środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych działania z 

zakresu poprawiania i rozwijania infrastruktury związanej z rozwojem i 

dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów i gospodarowanie 

rolniczymi zasobami wodnymi, realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego 

do wysokości udziału z EFRROW pochodzić będą z nieoprocentowanej pożyczki 

udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Koszty obsługi pożyczki będą 

pokrywane przez Ministra Finansów.  

Środki na wyprzedzające finansowanie w formie pożyczki będą przekazywane 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rachunek bankowy jednostki samorządu 

terytorialnego realizującej działania z zakresu poprawiania i rozwijania infrastruktury 

związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów i 

gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, wskazany przez tę jednostkę jako 

odrębny rachunek bankowy do finansowania tego działania, tj. w Narodowym Banku 

Polskim, albo w Banku Gospodarstwa Krajowego lub też w banku wykonującym 

bankową obsługę budżetu tej jednostki. Jednostka samorządu terytorialnego będzie 

spłacała pożyczkę ze środków otrzymanych z agencji płatniczej po realizacji działania 

(refundacja wydatków), w terminie 3 dni od dnia otrzymania środków z agencji 

płatniczej. W przypadku nieotrzymania środków z agencji płatniczej w całości lub w 
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części z powodu niespełnienia wymogu do otrzymania płatności jednostka samorządu 

terytorialnego spłacała będzie pożyczkę z własnych środków wraz z odsetkami (w 

wysokości nie wyższej niż od zaległości podatkowych) w takiej części w jakiej nie 

otrzyma refundacji z agencji płatniczej lub wykorzystała pożyczkę niezgodnie z 

przeznaczeniem.  

Projektowane rozporządzenie 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), 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 normatywny 
Projekt rozporządzenia dotyczy ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

Banku Gospodarstwa Krajowego, jednostek samorządu terytorialnego.  

2. Konsultacje społeczne 
Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych, m. in. z Krajową 

Radą Izb Rolniczych, Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność 80”, 

Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Krajowym Związkiem Rolników, 

Kółek i Organizacji Rolniczych, Federacją Związków Producentów Rolnych, Federacją 

Związków Pracodawców Rolnych, Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona” 

oraz Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”.  

3. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym 
budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie bezpośrednio na wydatki z 

budżetu państwa.   
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4. Wpływ projektowanego rozporządzenia na rynek pracy 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek 

pracy. 

5. Wpływ projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw.  

6. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i 

rozwój regionalny.  
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