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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z  dnia 21 października 2016 r. 

o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych 

 

(druk nr 306) 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1512) 

 

Art. 10. 

1. Prezes Agencji, dyrektorzy oddziałów regionalnych i kierownicy biur powiatowych wydają 

decyzje administracyjne w zakresie określonym 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 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 podmiotu. 

<3a. Kierownik biura powiatowego może upoważnić, w formie pisemnej, pracownika 

innego biura powiatowego do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym 

zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i 

zaświadczeń. 

3b. Dyrektor oddziału regionalnego może upoważnić, w formie pisemnej, pracownika 

innego oddziału regionalnego do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym 

zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i 

zaświadczeń. 
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3c. Zasady udzielania upoważnień, o których mowa w ust. 3a i 3b, określają 

porozumienia zawarte pomiędzy kierownikami biur powiatowych albo pomiędzy 

dyrektorami oddziałów regionalnych. 

3d. Porozumienia, o których mowa w ust. 3c, określają zasady współpracy pomiędzy 

kierownikiem biura powiatowego albo dyrektorem oddziału regionalnego, który 

upoważnia pracownika innego biura powiatowego albo oddziału regionalnego do 

załatwiania spraw w jego imieniu, a kierownikiem biura powiatowego albo 

dyrektorem oddziału regionalnego, w którym jest zatrudniony pracownik 

upoważniany do załatwiania tych spraw, w tym zasady przekazywania akt tych 

spraw. 

3e. Porozumienia, o których mowa w ust. 3c, zatwierdza Prezes Agencji.> 

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

miejscową kierowników biur powiatowych w sprawach, o których mowa w ust. 3, mając 

na względzie konieczność objęcia tą właściwością obszarów wszystkich miast na prawach 

powiatu, a także zapewnienie sprawnego funkcjonowania biur powiatowych. 

Art. 25. 

 1. Wierzytelność Agencji może być umorzona, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z 

następujących przesłanek: 

1)   nie odzyskano jej w wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego albo 

upadłościowego; 

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; 

3)   nie można ustalić miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika będącego osobą fizyczną 

albo dłużnik zmarł, nie pozostawiwszy żadnego majątku lub pozostawił ruchomości 

niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił 

przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 

kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku 

poprzedzającym umorzenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" 

do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 

4)   jej egzekucja zagraża egzystencji dłużnika, w przypadku gdy dłużnik: 
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a)  poniósł 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, z wyłączeniem szkód powstałych w budynkach, 

b)  stał się niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym; 

5)   dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z Krajowego 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 odpowiedzialni solidarnie, może 

nastąpić, jeżeli okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich 

dłużników. 

[3. Do umorzenia wierzytelności Agencji, której kwota przekracza 15 000 zł, jest wymagana 

zgoda ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

4. Umorzenie wierzytelności Agencji następuje na wniosek dłużnika, z tym że w przypadkach, 

o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, Prezes Agencji może umorzyć wierzytelność Agencji bez 

wniosku dłużnika.] 

<3. Umorzenie wierzytelności Agencji, której kwota przekracza 40 000 zł, wymaga 

uzyskania zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

4. Umorzenie wierzytelności Agencji następuje na wniosek dłużnika, z tym że 

w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5, Prezes Agencji może umorzyć 

wierzytelność Agencji bez wniosku dłużnika.> 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, informacja o umorzeniu wierzytelności Agencji, 

zawierająca imię, nazwisko i miejsce zamieszkania 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. 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; 
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2)   przedmiot umowy; 

3)   termin realizacji umowy; 

4)   kwotę wierzytelności; 

5)   warunki spłaty pozostałej części wierzytelności Agencji - w przypadku umorzenia tej 

wierzytelności w części; 

6)   warunki i terminy spłaty wierzytelności Agencji - w przypadku 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 

następuje na podstawie oświadczenia Prezesa Agencji.] <W przypadkach, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1–3 i 5, gdy Prezes Agencji umarza wierzytelności Agencji 

bez wniosku dłużnika, umorzenie 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. Ustalenie kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych: 

1)   pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; 

2)   krajowych, przeznaczonych na: 

a)  współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, 

b)  finansowanie przez Agencję pomocy przyznawanej w drodze decyzji 

administracyjnej 

- następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

1a. Przepis ust. 1 stosuje się również do podmiotów niebędących stronami postępowania w 

sprawie przyznania płatności lub pomocy finansowej, które nienależnie lub nadmiernie 

pobrały środki publiczne, o których mowa w ust. 1. 

<1b. Jeżeli płatność lub pomoc finansowa, pochodzące ze środków publicznych, o 

których mowa w ust. 1, zostały przyznane spółce cywilnej, która została rozwiązana, 

za zobowiązania związane ze zwrotem tych środków odpowiadają solidarnie 

wspólnicy rozwiązanej spółki cywilnej.> 

2. Właściwym w sprawie ustalenia kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków 

publicznych w decyzji, o której mowa w ust. 1, jest organ właściwy do rozstrzygnięcia w 

sprawie przyznania płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których 

mowa w ust. 1. 
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3. O ustaleniu kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych organ, o 

którym mowa w ust. 2, może rozstrzygnąć również w decyzji w sprawie przyznania 

płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których mowa w ust. 1. 

4. Jeżeli kwota nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych, która została 

ustalona w decyzji, o której mowa w ust. 3, nie jest wyższa od kwoty stanowiącej 

równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego dla danego 

funduszu Unii Europejskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, kwota przyznanych 

płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których mowa w ust. 1, jest 

wypłacana w wysokości pomniejszonej o ustaloną kwotę nienależnie lub nadmiernie 

pobraną; przepisu ust. 10 nie stosuje się. 

5. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z 

dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1551 oraz z 2016 r. poz. 337) oraz art. 28a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2016 r. 

poz. 337) i art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337). 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej 

wykonania. 

[7. Do należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z 

późn. zm.), z wyjątkiem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania 

płatności, rozkładania płatności na raty oraz zaokrąglania należności, z tym że termin, o 

którym mowa w art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, 

wynosi 60 dni.] 

<7. Do należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 

z późn. zm.): 

1) z wyjątkiem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności, 

rozkładania płatności na raty oraz zaokrąglania należności, z tym że termin, o 
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którym mowa w art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa, wynosi 60 dni; 

2) przy czym bieg terminu przedawnienia tych należności ulega przerwaniu także 

wskutek doręczenia dłużnikowi upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 599, 868, 1228, 1244 i 1579), w dniu doręczenia tego upomnienia; w 

takim przypadku bieg terminu przedawnienia biegnie na nowo od dnia 

następującego po dniu, w którym doręczono upomnienie.> 

8. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 7, 

przysługują organowi, o którym mowa w ust. 2. 

9. Załatwienie sprawy, o której mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy. 

[10. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji.] 

<10. Do egzekucji należności z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków 

finansowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, z tym że uprawnienia wierzyciela określone w 

ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

przysługują: 

1) Prezesowi Agencji – w przypadku gdy jest on właściwy do rozstrzygania 

w sprawach o przyznanie płatności lub pomocy finansowej ze środków 

publicznych, o których mowa w ust. 1; 

2) dyrektorowi oddziału regionalnego: 

a) w przypadku gdy jest on właściwy do rozstrzygania w sprawach o przyznanie 

płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których mowa w 

ust. 1, 

b) jako organowi wyższego stopnia – w przypadku gdy organem właściwym do 

rozstrzygania w sprawach o przyznanie płatności lub pomocy finansowej ze 

środków publicznych, o których mowa w ust. 1, jest kierownik biura 

powiatowego.> 

Art. 31. 

1. Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej przez [organ, o którym mowa w art. 

29 ust. 2,] <Prezesa Agencji albo inny organ właściwy do rozstrzygnięcia w sprawie 

przyznania płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których 
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mowa w art. 29 ust. 1,> z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków 

publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) lub 

Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz 

krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków 

realizowanych z tych funduszy, a także wierzytelności wynikające z umów z tytułu 

płatności określonych w odrębnych przepisach realizowanych przez Agencję ze środków 

publicznych pochodzących z EFRG lub EFRROW oraz krajowych środków publicznych 

przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, z 

wyłączeniem należności, o których mowa w art. 29 ust. 4, podlegają potrąceniu z 

bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub należności dłużnika z tytułu realizowanych 

przez Agencję płatności w ramach tych funduszy oraz krajowych środków publicznych 

przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy. 

2. Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej przez [organ, o którym mowa w art. 

29 ust. 2,] <Prezesa Agencji albo inny organ właściwy do rozstrzygnięcia w sprawie 

przyznania płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których 

mowa w art. 29 ust. 1,> z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków 

publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej innych niż określone w ust. 1 

oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków 

realizowanych z tych funduszy, a także wierzytelności wynikające z umów z tytułu 

płatności określonych w odrębnych przepisach realizowanych przez Agencję ze środków 

publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej innych niż określone w ust. 1 

oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków 

realizowanych z tych funduszy, z wyłączeniem należności, o których mowa w art. 29 ust. 

4, podlegają potrąceniu z bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub należności dłużnika 

z tytułu realizowanych przez Agencję płatności w ramach poszczególnych funduszy Unii 

Europejskiej innych niż określone w ust. 1 oraz krajowych środków publicznych 

przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy. 

<2a. Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Agencji albo 

inny organ właściwy do rozstrzygnięcia w sprawie przyznania płatności lub pomocy 

finansowej ze środków publicznych, o których mowa w art. 29 ust. 1, z tytułu 

nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych pochodzących z 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) lub z Instrumentu 

Finansowego Wspierania Rybołówstwa (FIFG) oraz krajowych środków publicznych 
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przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, a 

także wierzytelności wynikające z umów z tytułu płatności określonych w odrębnych 

przepisach realizowanych przez Agencję ze środków publicznych pochodzących z 

EFOGR lub FIFG oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na 

współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, z wyłączeniem 

należności, o których mowa w art. 29 ust. 4, podlegają potrąceniu z bezspornej i 

wymagalnej wierzytelności lub należności dłużnika z tytułu realizowanych przez 

Agencję płatności z krajowych środków publicznych przeznaczonych na 

współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRG lub EFRROW, Europejskiego 

Funduszu Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.> 

3. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie Agencji złożone dłużnikowi w formie 

pisemnej, jeżeli dłużnik, na warunkach określonych w decyzji lub umowie, o których 

mowa w ust. 1 i 2, nie zwrócił na rachunek bankowy Agencji nienależnie lub nadmiernie 

pobranych środków. Oświadczenie ma moc wsteczną od dnia, w którym potrącenie stało 

się możliwe. 

4. Do kwot podlegających odliczeniu na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, 

modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz 

wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej 

zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 

316 z 02.12.2009, str. 65) oraz przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 

27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady 

wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. 

Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str. 8), przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Koszty powstałe w wyniku dochodzenia należności i wierzytelności, w tym koszty 

postępowania administracyjnego, koszty postępowania sądowego i koszty egzekucyjne, 

podlegają potrąceniu z bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub należności dłużnika 

finansowanej z części krajowej z tytułu realizowanych przez Agencję płatności w ramach 

poszczególnych funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych 

przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych w ramach tych 
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funduszy. Do potrącenia kosztów powstałych w wyniku dochodzenia należności i 

wierzytelności stosuje się odpowiednio przepis ust. 3. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2012 r. poz. 361, z późn. zm.) 

 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

pkt 1 - 47c (pominięto); 

47d) dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia 

częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą z budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji rządowych, 

agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, 

organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych; 

<47e) kwoty umorzonych wierzytelności, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 

9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 

z  2016 r. poz. 1512);> 

pkt 48 -143 (pominięto). 

ust. 1a. – 35 (pominięto). 

 

 

 

 


