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Pan

Wiktor Szmulewicz

Prezes Krajowej Rady 

Izb Rolniczych

Szanowny Panie Prezesie,

Dziękuję za uwagi do projektu rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 

„Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020, przekazane przy piśmie z dnia 29 stycznia 2021 r. (znak: KRIR/MR/W/105/2021) i 

uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Uwaga nr 1 – wskazano, że proponowane w projekcie ustanowienie terminu składania zmian we 

wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej takiego jaki, obowiązuje w ramach 

płatności bezpośrednich (tj. do 31 maja), jest niekorzystne dla rolników i zaproponowano rozważenie 

możliwości wydłużenia terminu dokonania zmian do wniosku o przyznanie płatności rolno-

środowiskowo-klimatycznej bez sankcji. 

Pragnę poinformować, że uwaga nie została uwzględniona. W związku ze zgłoszonymi w ramach 

uzgodnień międzyresortowych uwagami oraz ze względu na fakt, że procedowany projekt 

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 

809/2014 w odniesieniu do niektórych obowiązków powiadamiania, kontroli na miejscu dotyczących 

wniosków o przyznanie pomocy z tytułu zwierząt i wniosków o płatność w ramach środków wsparcia 

związanego ze zwierzętami oraz składania pojedynczego wniosku, wniosków o przyznanie pomocy lub 

wniosków o płatność nie wszedł w życie, podjęto decyzję o wycofaniu się z procedowania zmiany 

przepisów rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego, dotyczącej ustanowienia granicznego 

terminu na zgłaszanie zmian we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej. 

Oznacza to, że art. 15 rozporządzenia 809/2014 pozostaje w mocy, a z niego wynika wprost, że 

graniczny termin na zgłaszanie zmian do wniosku o przyznanie m.in. płatności rolno-środowiskowo-

klimatycznej to 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek.



Uwaga nr 2 – w nawiązaniu do proponowanych zmian dotyczących złagodzenia sankcji stosowanej 

w przypadku, gdy beneficjent nie posiada planu działalności rolnośrodowiskowej, wskazano, że plan 

działalności rolnośrodowiskowej powinien być sporządzony przed przystąpieniem do realizacji 

zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, a w przypadku stwierdzenia jego braku należy 

wezwać na piśmie rolnika lub zarządcę do dostarczenia tego planu w terminie 30 dni, umożliwiającym 

uzupełnienie planu przez doradcę.

Uprzejmie informuję, że uwaga nie została uwzględniona. Należy zauważyć, że zgodnie z § 4 ust. 2 

rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego, plan działalności rolnośrodowiskowej sporządza 

się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności 

bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, 

przy udziale odpowiednio doradcy rolnośrodowiskowego lub eksperta przyrodniczego, na formularzu 

udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Weryfikacja spełnienia przez 

rolnika lub zarządcę wymogu posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej jest dokonywana 

m.in. w ramach kontroli administracyjnej, na podstawie przesłanych przez tego rolnika lub zarządcę do 

dnia 15 lipca roku, w którym podjął zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, kopii wybranych 

stron tego planu. Zgodnie z § 21 ust. 6 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego, 

w przypadku gdy rolnik lub zarządca nie dokonał ww. czynności w terminie, kierownik biura 

powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika lub zarządcę do dokonania tej czynności w terminie 

7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jednocześnie, zgodnie z § 21 ust. 7 rozporządzenia rolno-

środowiskowo-klimatycznego powyższą czynność dokonaną do dnia wydania decyzji w sprawie 

o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok, uważa się za dokonaną 

w terminie. Należy wskazać, że posiadanie planu działalności rolnośrodowiskowej jest wymogiem 

kluczowym, zapewniającym prawidłowość realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-

klimatycznego. Nie jest zatem uzasadnione, aby umożliwić uzupełnienie jego braku w przypadku jego 

nieposiadania, co w istocie oznaczałoby sporządzenie go w terminie późniejszym niż obecnie określony 

w przepisach, ponieważ stanowiłoby to ryzyko w realizacji założonych środowiskowych celów 

zobowiązania.

Z poważaniem, 

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ryszard Bartosik
Sekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/


		2021-02-16T14:03:14+0000
	Ryszard Bartosik; MRiRW




