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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 10 lutego 2017 r. 

- Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 

 

(druk nr 419) 

 

U S T A W A   z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 

700 oraz z 2015 r. poz. 349) 

Art. 1. 

1. Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w 

rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów 

i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic 

nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   gruntach - rozumie się przez to nieruchomości rolne, grunty leśne, w tym 

przeznaczone na inwestycje celu publicznego, grunty pod wodami, drogami i 

obszarami kolejowymi; 

2)   gruntach zabudowanych - rozumie się przez to grunty pod budynkami, a także obszary 

do nich przyległe, w tym podwórza, umożliwiające właściwe wykorzystanie 

budynków; 

3)   rozłogu gruntów - rozumie się przez to rozmieszczenie gruntów gospodarstwa rolnego 

w stosunku do gruntów zabudowanych; 

4)   właścicielu - rozumie się przez to również posiadacza samoistnego; 

5)   uczestniku scalenia - rozumie się przez to właściciela, użytkownika gruntu 

położonego na obszarze scalenia lub inwestora, a w przypadku gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego także podmiot 

gospodarujący tymi gruntami; 

6)   wsi - rozumie się przez to również miasto; 

[7)   Agencji - rozumie się przez to Agencję Nieruchomości Rolnych;] 

<7) Krajowym Ośrodku – rozumie się przez to Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa;> 

8)   pracach scaleniowych - rozumie się przez to prace i czynności niezbędne do: 

a)  wszczęcia postępowania scaleniowego, 
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b)  prowadzenia postępowania scaleniowego, 

c)  ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia; 

9)   zagospodarowaniu poscaleniowym - rozumie się przez to określone w decyzji o 

zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów prace umożliwiające objęcie w posiadanie 

przez uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego 

gruntów, polegające na: 

a)  budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz 

dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia, 

b)  korekcie przebiegu oraz poprawie parametrów technicznych urządzeń melioracji 

wodnych, 

c)  likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonywaniu zabiegów rekultywacyjnych 

umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów; 

10)  inwestorze - rozumie się przez to podmiot realizujący lub zamierzający realizować 

inwestycję celu publicznego na obszarze scalenia. 

 

uwaga: 

w art. 5 w ust. 1, w art. 8 w ust. 8 i 9, w art. 9 w ust. 3 oraz w art. 10 w ust. 1 w pkt 3 

wyraz [Agencji] zastępuje się wyrazami <Krajowego Ośrodka>. 

 

Art. 5. 

 1. Jeżeli do racjonalnego ukształtowania gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych 

zachodzi potrzeba zmiany ich położenia w drodze wzajemnej wymiany, wymiana taka 

może być dokonana na zgodny wniosek właścicieli tych gruntów, a w przypadku gruntów 

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - za zgodą Agencji. Wymianą mogą być objęte 

również grunty z zabudowaniami. 

2. Wymianą mogą być objęte grunty położone na terenie jednej lub kilku gmin. 

3. W przypadku wymiany gruntów z zabudowaniami wartość budynków określa się według 

wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego na zasadach określonych w 

przepisach o gospodarce nieruchomościami, chyba że strony uzgodnią inne zasady 

rozliczeń. 

4. Przepisy art. 3 ust. 1 i 3 oraz art. 4 ust. 3 mają zastosowanie również przy wymianie 

gruntów. 
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Art. 8. 

1. Uczestnik scalenia lub wymiany, z zastrzeżeniem ust. 2-3a oraz art. 17 ust. 2, otrzymuje 

grunty o równej wartości szacunkowej w zamian za grunty dotychczas posiadane. 

2. Jeżeli wydzielenie gruntów o równej wartości szacunkowej jest technicznie niemożliwe lub 

gospodarczo nieuzasadnione za równą wartość szacunkową uważa się również wartość o 

różnicy nieprzekraczającej 3%. 

3. Na zgodny wniosek zainteresowanych uczestników scalenia można im wydzielić grunty o 

innej wartości szacunkowej stosując dopłaty. 

3a. W przypadku gdy o scalenie gruntów wystąpił inwestor, pozostałym uczestnikom 

postępowania scaleniowego przysługują dopłaty, jeżeli inwestor na obszarze scalenia: 

1)   nie posiada gruntów, albo 

2)   posiada grunty, ale ich wartość jest mniejsza od wartości gruntów niezbędnych na 

realizację inwestycji celu publicznego. 

4. Wysokość dopłat ustala się według cen przyjętych przy szacowaniu gruntów objętych 

scaleniem lub wymianą. 

5. Dopłaty uczestnikom scalenia są wypłacane ze środków powiatu jednorazowo, w terminie 

dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia. 

6. Uczestnik scalenia zobowiązany do dopłaty uiszcza ją w terminie dwóch miesięcy po 

zakończeniu scalenia, na rachunek powiatu. 

7. Dopłaty między uczestnikami wymiany są regulowane bezpośrednio między nimi. 

8. Na wniosek uczestników postępowania scaleniowego grunty Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa objęte postępowaniem mogą, za zgodą Agencji, zostać w całości lub w 

części rozdysponowane za dopłaty na rzecz uczestników postępowania. 

9. Do należności Agencji z tytułu dopłat stosuje się przepisy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotyczące sprzedaży nieruchomości rolnych. 

 

Art. 9. 

1. Jeżeli liczba uczestników scalenia przekracza 10 osób, postępowanie scaleniowe prowadzi 

się z udziałem rady uczestników scalenia w składzie 3-12 osób, jako społecznego organu 

doradczego, wybieranego i odwoływanego przez uczestników scalenia z każdej wsi 

objętej scaleniem. 

2. Rada uczestników scalenia jest wybierana na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym 

przez starostę. 
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3. W przypadku niedokonania wyboru rady uczestników scalenia w terminie określonym 

przez starostę funkcję tej rady sprawuje powołany postanowieniem tego organu zespół, w 

skład którego wchodzi rada sołecka, sołtys oraz przedstawiciel Agencji będącej 

uczestnikiem scalenia oraz przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników; 

w przypadku gdy postępowaniem scaleniowym objęto grunty więcej niż jednej wsi, w 

skład zespołu wchodzą sołtysi tych wsi, przedstawiciele rad sołeckich po jednym z każdej 

wsi, przedstawiciel Agencji będącej uczestnikiem scalenia oraz przedstawiciel społeczno-

zawodowych organizacji rolników. 

Art. 10. 

1. Grunty objęte scaleniem szacuje oraz opracowuje projekt scalenia upoważniony przez 

starostę geodeta-projektant scalenia, przy udziale powołanej przez ten organ komisji 

pełniącej funkcje doradcze. W skład komisji wchodzą: 

1)   wszyscy uczestnicy scalenia, a jeśli liczba uczestników jest większa niż 10 osób - rada 

uczestników scalenia; 

2)   przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników; 

3)   przedstawiciel Agencji będącej uczestnikiem scalenia; 

4)   przedstawiciel starosty, na którego terenie działania są położone grunty objęte 

scaleniem; 

5)   przedstawiciel izby rolniczej, na której terenie działania są położone grunty objęte 

scaleniem. 

2. Komisja wybiera przewodniczącego spośród swoich członków. 

3. Starosta, na wniosek komisji, może powołać do jej składu rzeczoznawców. 

4. Grunty objęte wymianą szacują wszyscy uczestnicy wymiany według zasad określonych w 

art. 11 ust. 2-4, chyba że określą inne zasady szacowania, natomiast projekt wymiany 

opracowuje upoważniony przez starostę geodeta, przy udziale wszystkich uczestników 

wymiany. 
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U S T A W A   z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r. poz. 

790, 996, 1159, 1948, 2175 i 2261)  

Art. 36
4
. 

1. Informacji z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych udziela Centralna Informacja Ksiąg 

Wieczystych, zwana dalej "Centralną Informacją", z ekspozyturami przy wydziałach 

sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. 

2. 
(10)

 Centralna Informacja wydaje na wniosek odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg 

wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych. 

3. Odpisy, wyciągi i zaświadczenia, o których mowa w ust. 2, wydawane przez Centralną 

Informację mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. 

4. W przypadku złożenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie 

dokumentów, o których mowa w ust. 2, Centralna Informacja umożliwia samodzielne 

wydrukowanie tych dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli 

posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie 

danych ksiąg wieczystych. 

5. 
(11)

 Centralna Informacja umożliwia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

przeglądanie ksiąg wieczystych. 

6. 
(12)

 Każdy, kto zna numer księgi wieczystej, może bezpłatnie przeglądać księgę wieczystą 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

7. Wydruki treści wyświetlonych w trybie przeglądania księgi wieczystej nie posiadają mocy 

dokumentów wydawanych przez sąd. 

8. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, o zgodę do Ministra 

Sprawiedliwości na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg 

wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych mogą wystąpić: 

1)   sądy; 

2)   prokuratura; 

2a)  
(13)

 minister właściwy do spraw wewnętrznych; 

3)   organy kontroli skarbowej; 

4)   organy celne; 

5)   administracyjne organy egzekucyjne; 

6)   organy podatkowe; 

7)   komornicy sądowi; 
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8)   Policja; 

9)   Najwyższa Izba Kontroli; 

10)  Straż Graniczna; 

11)  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

12)  Agencja Wywiadu; 

13)  Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

14)  Służba Kontrwywiadu Wojskowego; 

15)  Służba Wywiadu Wojskowego; 

16)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

17)  
(14)

 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej; 

18)  notariusze; 

[19)  Agencja Nieruchomości Rolnych.] 

<19) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;> 

9. O zgodę, o której mowa w ust. 8, może wystąpić także podmiot uprawniony do 

występowania w imieniu grupy podmiotów, o których mowa w ust. 8 pkt 1-8, 10 i 18. 

10. Minister Sprawiedliwości odmawia zgody na wielokrotne, nieograniczone w czasie 

wyszukiwanie ksiąg wieczystych, w drodze decyzji, jeżeli: 

1)   podmiot występujący o zgodę nie jest podmiotem wymienionym w ust. 8; 

2)   nie wykazano, że wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg 

wieczystych jest niezbędne do realizacji zadań ustawowych; 

3)   nie istnieją warunki techniczne po stronie Centralnej Informacji. 

11. Minister Sprawiedliwości cofa, w drodze decyzji, zgodę na wielokrotne, nieograniczone w 

czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, 

jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w ust. 10 pkt 1 i 3. 

12. Centralna Informacja, po otrzymaniu zgody, o której mowa w ust. 8, przez podmiot 

wymieniony w tym przepisie i na jego wniosek, umożliwia za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg 

wieczystych. 

13. Minister Sprawiedliwości wyraża zgodę, w drodze decyzji, na wielokrotne, 

nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych 

ksiąg wieczystych, bez konieczności każdorazowego składania wniosku do Centralnej 

Informacji o wyszukanie ksiąg wieczystych przez podmiot wymieniony w ust. 8, jeżeli: 
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1)   posiada on urządzenia lub systemy teleinformatyczne umożliwiające identyfikację 

osoby uzyskującej dane z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych, zakresu danych 

oraz daty ich uzyskania; 

2)   posiada on zabezpieczenia techniczne i organizacyjne chroniące przed 

wykorzystaniem uzyskanych danych niezgodnie z celem; 

3)   jest to uzasadnione specyfiką i zakresem realizowanych zadań ustawowych; 

4)   po stronie Centralnej Informacji istnieją odpowiednie warunki techniczne. 

14. Minister Sprawiedliwości odmawia, w drodze decyzji, zgody na wielokrotne, 

nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych, bez konieczności 

każdorazowego składania wniosku, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki, o których 

mowa w ust. 13. 

15. Minister Sprawiedliwości cofa, w drodze decyzji, zgodę na wielokrotne, nieograniczone w 

czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, bez 

konieczności każdorazowego składania wniosku, jeżeli przestały istnieć przesłanki, o 

których mowa w ust. 13. 

16. 
(15)

 Centralna Informacja umożliwia organom prowadzącym kataster nieruchomości, dla 

nieruchomości z określonej miejscowości, gminy lub powiatu, w celu weryfikacji 

zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w księgach 

wieczystych bezpłatne pozyskiwanie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

danych zawartych w dziale pierwszym i drugim ksiąg wieczystych, bez prawa 

udostępniania osobom trzecim. 

17. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób funkcjonowania Centralnej Informacji oraz jej strukturę organizacyjną, 

2)   tryb składania wniosków i rodzaje dokumentów wydawanych przez Centralną 

Informację, 

3)   wzory wniosków składanych do Centralnej Informacji, w tym zakres danych we 

wniosku składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

4)   tryb postępowania z wnioskami i sposób pobierania od nich opłaty, 

5)   tryb przeglądania księgi wieczystej, 

6)   cechy dokumentów mających moc dokumentów wydawanych przez sąd, 

wydrukowanych samodzielnie oraz sposób i tryb ich weryfikacji z danymi zawartymi 

w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, 

7)   warunki techniczne i organizacyjne wykonania decyzji, o której mowa w ust. 13, 
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8)   tryb, sposób i kryteria wyszukiwania ksiąg wieczystych 

- uwzględniając zasadę jawności ksiąg wieczystych i powszechność dostępu do nich, 

szybkość postępowania, zakres danych zawartych we wniosku, konieczność 

zapewnienia możliwości weryfikacji samodzielnie wydrukowanego dokumentu z 

danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych oraz konieczność 

zapewnienia ochrony centralnej bazy danych ksiąg wieczystych przed 

nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a także treść i strukturę księgi wieczystej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 

1579) 

 

uwaga: 

użyte w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a i b oraz art. 6a ust. 8 we wprowadzeniu do 

wyliczenia, w różnym przypadku, wyrazy [Agencja Nieruchomości Rolnych] 

zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa>. 

 

Art. 3. 

1. Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w 

tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: 

1)   właścicielami gruntów, z zastrzeżeniem ust. 2; 

2)   posiadaczami samoistnymi gruntów; 

3)   użytkownikami wieczystymi gruntów; 

4)   posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: 

a)  wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencji Nieruchomości Rolnych lub z 

innego tytułu prawnego albo 

b)  jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w 

tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji 

Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych. 
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2. Jeżeli grunty znajdują się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie 

podatku rolnego ciąży na posiadaczu samoistnym. 

3. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na 

podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym 

rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem 

podatku rolnego jest dzierżawca. 

4. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały wniesione do spółdzielni produkcyjnej jako 

wkład gruntowy, podatnikiem podatku rolnego jest spółdzielnia produkcyjna. 

5. Jeżeli grunty, o których mowa w art. 1, stanowią współwłasność lub znajdują się w 

posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania 

podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich 

współwłaścicielach (posiadaczach), z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Jeżeli grunty, o których mowa w ust. 5, stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek 

podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to 

gospodarstwo prowadzi w całości. 

Art. 6a. 

1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 

2. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć 

okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok 

ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek. 

4. Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na 

prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu 

prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z 

innych powodów ich powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego 

podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana. 

4a. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest wójt (burmistrz, 

prezydent miasta). 

5. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 10, są obowiązane złożyć właściwemu organowi 

podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego 

wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo 
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wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu 

zmian, o których mowa w ust. 4. 

6. Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 10, ustala, w 

drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. 

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego 

w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. 

6a. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość 

zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na 

dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym 

przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 

2015 r. poz. 1830). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się 

w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji 

umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. 

7. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w 

podatku rolnym lub zaistniały zmiany, o których mowa w ust. 4, organ podatkowy 

dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek. 

8. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, 

jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne 

Lasów Państwowych są obowiązane: 

1)   składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze 

względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok 

podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek 

podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności 

uzasadniających powstanie tego obowiązku; 

2)   odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w 

ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian; 

3)   wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego 

obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w 

terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. 
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9. Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, o którym 

mowa w ust. 5 i ust. 8 pkt 1, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i 

ulg na podstawie przepisów ustawy. 

10. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz 

osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości 

prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na 

zasadach obowiązujących osoby prawne. 

10a. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo 

w terminie płatności pierwszej raty. 

11. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy, o których mowa w ust. 5 i ust. 

8 pkt 1. W formularzach będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu 

opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego. 

12. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb składania informacji o 

gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

w szczególności: 

1)   ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z 

przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

2)   sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

3)   rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. 

13. Rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 12, uwzględnia w szczególności: 

1)   zakres danych zawartych we wzorach określonych uchwałą rady gminy w sprawie 

wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny oraz konieczność ich 

opatrzenia podpisem elektronicznym; 

2)   potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych 

zawartych w informacjach o gruntach i deklaracjach na podatek rolny oraz potrzebę 

ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem; 

3)   
(1)

 limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku 

wynikające z deklaracji na podatek rolny, a także wymagania dla poszczególnych 

rodzajów podpisu elektronicznego , w szczególności dotyczące weryfikacji podpisu 

elektronicznego i wykorzystania elektronicznych znaczników czasu. 

14. Poświadczenie przez organ podatkowy złożenia informacji o gruntach lub deklaracji na 

podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z 

przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
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U S T A W A   z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 

2016 r. poz. 277 i 2043 oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) 

 

Art. 47. 

1. Okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 7, ustala się na podstawie zaświadczenia 

właściwego starosty lub wójta. 

2. Spełnienie warunku niemożliwości sprzedaży nieruchomości, w myśl art. 28 ust. 7 pkt 1, 

stwierdza [Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa]
(8)

 <Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa> lub upoważniony przez nią wójt. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowy 

tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2, oraz zasady pokrywania 

kosztów dokonanych czynności przez Kasę, a w uzasadnionych przypadkach - przez 

wnioskodawcę. 

Art. 58. 

1. Na wniosek właściciela gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, który ma 

ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia albo którego małżonek ma 

ustalone takie prawo, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 28 ust. 7 pkt 1, 

wskazaną we wniosku nieruchomość przejmuje się na własność Skarbu Państwa za 

odpłatnością. 

2. Przejęcie nieruchomości i ustalenie odpłatności następuje w drodze decyzji [Agencji 

Własności Rolnej Skarbu Państwa]
 
<Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa>. 

2a. Należności za odpłatne przejmowanie nieruchomości na własność Skarbu Państwa są 

pokrywane w całości ze środków uzyskanych przez [Agencję Nieruchomości Rolnych] 

<Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa> z gospodarowania mieniem Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

3. Nieruchomości przejęte na podstawie ust. 1 wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa. 

4. Do odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego 

stosuje się odpowiednio art. 526 Kodeksu cywilnego. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe 

zasady i tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, w tym sposób ustalania 

odpłatności i wypłacania należności z tego tytułu. 



- 13 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

U S T A W A   z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 716, 1579 i 1923) 

 

uwaga: 

użyte w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a i ust. 2, art. 6 ust. 9 we wprowadzeniu do 

wyliczenia oraz art. 17a ust. 3 pkt 4 lit. a, w różnym przypadku, wyrazy 

[Agencja Nieruchomości Rolnych] zastępuje się użytymi w odpowiednim 

przypadku wyrazami <Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa>. 

 

Art. 3. 

 1. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 

organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: 

1)   właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3; 

2)   posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych; 

3)   użytkownikami wieczystymi gruntów; 

4)   posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich 

części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego, jeżeli posiadanie: 

a)  wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z 

innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali 

mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości, 

b)  jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład 

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - ciąży odpowiednio na jednostkach 

organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych i jednostkach organizacyjnych Lasów 

Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi. 

3. Jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek 

podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym. 

4. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w 

posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a 

obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na 

wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5. 
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4a. Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, o której mowa w ust. 4, 

nie stosuje się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego - garażu 

wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny 

przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na 

współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności. 

Przepisu art. 6 ust. 11 nie stosuje się. 

5. Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od 

nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w 

rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1892) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w 

nieruchomości wspólnej. 

Art. 6. 

1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 

2. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie 

budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia 

roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym 

rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym 

wykończeniem. 

3. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość 

opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania 

przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, 

poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 

to zdarzenie. 

4. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności 

uzasadniające ten obowiązek. 

5. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się 

proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. 

6. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 11, są obowiązane złożyć właściwemu organowi 

podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na 

formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności 

uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku 

od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3. 
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7. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 11, 

ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia 

przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu 

trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 

15 listopada roku podatkowego. 

8. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w 

zakresie podatku od nieruchomości lub zaistniało zdarzenie, o którym mowa w ust. 3, 

organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek. 

8a. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość 

zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na 

dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym 

przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 

2015 r. poz. 1830). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się 

w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji 

umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. 

9. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, 

jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane: 

1)   składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze 

względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od 

nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego 

wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia 

zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; 

2)   odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w 

ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia; 

3)   wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na 

rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku 

podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 

stycznia. 
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10. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz 

deklaracji na podatek od nieruchomości, o którym mowa w ust. 6 i w ust. 9 pkt 1, dotyczy 

również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy. 

11. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w 

posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z 

wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację 

na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby 

prawne. 

11a. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo 

w terminie płatności pierwszej raty. 

12. Rada gminy może zarządzać pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 

drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso. 

13. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy, o których mowa w ust. 6 i w 

ust. 9 pkt 1; w formularzach zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu 

opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. 

14. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb składania informacji o 

nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności: 

1)   ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z 

przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

2)   sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

3)   rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. 

15. Rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 14, uwzględnia w szczególności: 

1)   zakres danych zawartych we wzorach określonych uchwałą rady gminy w sprawie 

wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na 

podatek od nieruchomości oraz konieczność ich opatrzenia podpisem elektronicznym; 

2)   potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych 

zawartych w informacjach o nieruchomościach i obiektach budowlanych i 

deklaracjach na podatek od nieruchomości oraz potrzebę ich ochrony przed 

nieuprawnionym dostępem; 

3)   
(11)

 limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku 

wynikające z deklaracji na podatek od nieruchomości, a także wymagania dla 
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poszczególnych rodzajów podpisu elektronicznego, w szczególności dotyczące 

weryfikacji podpisu elektronicznego i wykorzystania elektronicznych znaczników 

czasu. 

16. Poświadczenie przez organ podatkowy złożenia informacji o nieruchomościach i 

obiektach budowlanych lub deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

Art. 17a. 

1. Rada gminy może wprowadzić opłatę reklamową od umieszczonych tablic reklamowych 

lub urządzeń reklamowych. 

2. Opłata reklamowa może być pobierana jedynie na obszarach, dla których obowiązują 

zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń. 

3. Opłatę reklamową pobiera się od: 

1)   właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości 

gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, 

2)   użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych, 

3)   posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, 

4)   posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, 

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli 

posiadanie: 

a)  wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z 

innego tytułu prawnego, 

b)  jest bez tytułu prawnego 

-      jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice 

reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy 

reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama. 

4. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany, na których zlokalizowana jest tablica 

reklamowa lub urządzenie reklamowe, jest przedmiotem współwłasności lub pozostaje w 

posiadaniu dwóch lub więcej osób obowiązek w zakresie wniesienia opłaty reklamowej 

ciąży solidarnie odpowiednio na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach. 
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5. Opłaty reklamowej nie pobiera się jeżeli tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, o 

których mowa w ust. 2: 

1)   nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie; 

2)   stanowią szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów 

małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń; 

3)   są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa; 

4)   służą wyłącznie do upowszechniania informacji: 

a)  trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia, 

b)  o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych 

związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe 

sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności 

religijnej oraz cmentarzy. 

6. Kwotę zapłaconego podatku od nieruchomości od tablicy reklamowej lub urządzenia 

reklamowego, zalicza się na poczet opłaty reklamowej należnej od tej tablicy reklamowej 

lub urządzenia reklamowego. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.) 

 

uwaga: 

użyte w art. 6 ust. 3, art. 21 ust. 3 oraz art. 31 w zdaniu pierwszym i pkt 1, 

w różnym przypadku, wyrazy [Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa] 

zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa>; 

 

Art. 6. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   gospodarka leśna - działalność leśną w zakresie urządzania, ochrony i 

zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, 

gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, 

choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż 

tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu; 
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1a)  trwale zrównoważona gospodarka leśna - działalność zmierzającą do ukształtowania 

struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe 

zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału 

regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, 

wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie 

lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów; 

2)   klasa bonitacji drzewostanu - wskaźnik możliwości produkcyjnej siedliska leśnego i 

drzewostanu; 

3)   właściciel lasu - osobę fizyczną lub prawną będącą właścicielem albo użytkownikiem 

wieczystym lasu oraz osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej będącą posiadaczem samoistnym, użytkownikiem, 

zarządcą lub dzierżawcą lasu; 

4)   zagrożenie trwałości - stan lasu wywołany czynnikami zewnętrznymi lub 

nieprawidłową gospodarką leśną, wymagający zabiegów zwalczających i ochronnych 

albo jego przebudowy; 

5)   (uchylony); 

6)   plan urządzenia lasu - podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla 

określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby 

prowadzenia gospodarki leśnej; 

7)   uproszczony plan urządzenia lasu - plan opracowywany dla lasu o obszarze co 

najmniej 10 ha, stanowiącego zwarty kompleks leśny, zawierający skrócony opis lasu 

i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące 

gospodarki leśnej; 

8)   drogi leśne - drogi położone w lasach niebędące drogami publicznymi w rozumieniu 

przepisów o drogach publicznych; 

9)   etat cięć - ilość drewna do pozyskania określoną w planie urządzenia lasu lub 

uproszczonym planie urządzenia lasu, wynikającą z potrzeb odnowienia, 

pielęgnowania i ochrony lasu oraz zasady trwałości i ciągłości użytkowania; 

10)  rozmiar pozyskania drewna - wielkość (miąższość) drewna do pozyskania wynikającą 

z planów gospodarczo-finansowych; 

11)  program ochrony przyrody - część planu urządzenia lasu zawierającą kompleksowy 

opis stanu przyrody, zadania z zakresu jej ochrony i metody ich realizacji, obejmującą 

zasięg terytorialny nadleśnictwa. 
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2. (uchylony). 

3. W lasach, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2, będących w użytkowaniu wieczystym, 

określone w ustawie prawa i obowiązki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
(2)

 

wykonuje użytkownik wieczysty. 

Art. 21. 

1. Plan urządzenia lasu lub uproszczony plan urządzenia lasu sporządzany jest: 

1)   dla lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych - na zlecenie i koszt Lasów 

Państwowych; 

2)   dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych 

i wspólnot gruntowych - na zlecenie starosty; 

3)   dla pozostałych lasów - na zlecenie i koszt właścicieli. 

2. Inwentaryzację stanu lasów, o której mowa w art. 19 ust. 3, przeprowadza się na zlecenie 

starosty. 

3. Inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 4, przeprowadza się na koszt 

Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
(7)

. 

4. Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 

60 dni w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia 

lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów, z 

zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku 

leśnego. 

5. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu 

zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. 

Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków. 

 

Art. 31. 

W przypadku lasu będącego w użytkowaniu wieczystym na podstawie odrębnych przepisów 

lub wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zadania i kompetencje 

określone w art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 3 pkt 1, art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 30 ust. 1 pkt 10 i 

ust. 3 pkt 1 wykonują odpowiednio użytkownik wieczysty albo Agencja Własności Rolnej 

Skarbu Państwa
(9)

. Ilekroć w tych przepisach jest mowa o: 

1)   nadleśnictwie - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną użytkownika 

wieczystego albo Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
(10)

 powołaną do prowadzenia 

gospodarki leśnej; 
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2)   nadleśniczym - należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej, o której 

mowa w pkt 1. 

[Art. 38b. 

 Lasy Państwowe mogą, w drodze umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Generalnym a 

Prezesem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
(24)

, przekazywać nieodpłatnie Agencji 

Własności Rolnej Skarbu Państwa
(25)

 lasy i grunty, na których nie jest możliwe prowadzenie 

racjonalnej gospodarki, stanowiące w szczególności enklawy i półenklawy wśród gruntów 

wchodzących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.] 

 

<Art. 38b. 

Lasy Państwowe mogą, w drodze umowy zawartej z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia 

Rolnictwa, przekazywać nieodpłatnie Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa lasy i 

grunty, na których nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki, stanowiące w 

szczególności enklawy i półenklawy wśród gruntów wchodzących do Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa.> 

 

 

 

U S T A W A    dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491 i 2260) 

 

Art. 2a. 

 Ilekroć w ustawie jest mowa o "państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej", 

rozumie się przez to przedsiębiorstwa państwowe: 

1)   których podstawowym przedmiotem działalności - zgodnie z aktem o utworzeniu - jest 

produkcja roślinna i zwierzęca, w tym również produkcja materiału siewnego, 

szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, 

szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, 

hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, 

produkcja zwierzęca typu przemysłowego, fermowego oraz chów i hodowla ryb, a także 

świadczenie usług w zakresie rozrodu koni; 

2)   utworzone po dniu 31 grudnia 1989 r. w wyniku podziału przedsiębiorstw państwowych, 

określonych w pkt 1, jeżeli na podstawie wydanej przez Główny Urząd Statystyczny 
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klasyfikacji rodzaju działalności zaliczone zostały do przedsiębiorstw prowadzących 

działalność w dziale rolnictwo. 

[Rozdział 2 

Agencja Nieruchomości Rolnych] 

 

<Art. 2b. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o „Krajowym Ośrodku”, rozumie się przez to Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.> 

[Art. 3. 

1. Tworzy się Agencję Nieruchomości Rolnych, zwaną dalej "Agencją". Agencja jest 

państwową osobą prawną. 

2. Nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi. 

 

Art. 4. 

Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.] 

 

uwaga: 

użyty w art. 5 ust. 1–3, 5 i 6, art. 12 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 2–3b i 5, 

art. 16 ust. 1, art. 17a ust. 1, art. 17b ust. 2, 3, 5 i 6, art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 4 i 5c, 

art. 20c ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. a i b oraz ust. 2, art. 22a, art. 23 ust. 2 i 3, art. 23a 

ust. 1, 1a i ust. 2 pkt 1, art. 24 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 1a, 2 i 4, 

ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 5a, ust. 5aa we wprowadzeniu do 

wyliczenia, ust. 5c–7, art. 24a, art. 25 ust. 1, ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia 

i ust. 3, art. 26 ust. 1, art. 26a, art. 27, art. 28 ust. 1 i 3, art. 28a ust. 1 we 

wprowadzeniu do wyliczenia, art. 29 ust. 1c, ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, 

ust. 3a, ust. 3b we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 3bc, ust. 3bd we wprowadzeniu 

do wyliczenia i ust. 4, art. 29a ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2 oraz ust. 4 we 

wprowadzeniu do wyliczenia, art. 30 ust. 4b i 4c, art. 31 ust. 2, 4 i 5, art. 32a ust. 1, 

art. 33 ust. 3, art. 38a ust. 4, art. 38b ust. 1, art. 39 ust. 2 pkt 1, 2 i 4, ust. 4 pkt 2 i 3 

oraz ust. 4a–6, art. 39b ust. 1 i 2, art. 39c, art. 40 ust. 2 we wprowadzeniu do 

wyliczenia, art. 42 ust. 1, art. 43 ust. 1 i 2, art. 44 ust. 1, art. 46 ust. 3 oraz art. 46a, w 

różnym przypadku, wyraz [Agencja] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku 

wyrazami <Krajowy Ośrodek>; 
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Art. 5. 

1. Skarb Państwa powierza Agencji wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych 

na jego rzecz w stosunku do mienia, o którym mowa w art. 1 i 2. 

2. Agencja, obejmując we władanie powierzone składniki mienia Skarbu Państwa, wykonuje 

we własnym imieniu prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do osób trzecich, jak 

również we własnym imieniu wykonuje związane z tymi składnikami obowiązki 

publicznoprawne. 

3. Agencja wykonuje w imieniu własnym prawa i obowiązki związane z mieniem Skarbu 

Państwa powierzonym Agencji po zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie 

gospodarki rolnej, w tym również prawa i obowiązki wynikające z decyzji 

administracyjnych. 

[4. Mienie nabyte przez Agencję ze środków własnych, w celu zapewnienia funkcjonowania 

Biura Prezesa i oddziałów terenowych Agencji, stanowi jej własność.] 

<4. Mienie nabyte przez Krajowy Ośrodek ze środków własnych, w celu zapewnienia 

funkcjonowania biura Krajowego Ośrodka, zwanego dalej „Centralą”, i oddziałów 

terenowych Krajowego Ośrodka, stanowi jego własność.> 

5. Wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa prawa z udziałów i akcji w 

spółkach wykonuje Agencja. Przepisu art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) nie stosuje się. 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wykaz 

jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o 

szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których prawa z udziałów albo akcji 

wykonuje Agencja, biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie spółek w postępie 

biologicznym w rolnictwie w zakresie hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt 

gospodarskich. 

7. Zbycie akcji lub udziałów w spółkach, o których mowa w ust. 6, wymaga zgody Rady 

Ministrów. 

[Art. 6. 

1. Agencja realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie: 

1)   tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych; 

2)   tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału 

produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; 
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3)   restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele 

rolnicze; 

4)   obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa 

użytkowanymi na cele rolne; 

5)   administrowania zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele 

rolne; 

6)   zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa; 

7)   inicjowania prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa oraz popierania 

organizowania na gruntach Skarbu Państwa prywatnych gospodarstw rolnych; 

8)   (uchylony); 

9)   (uchylony); 

10)  wykonywania praw z udziałów i akcji. 

2. Oprócz zadań, o których mowa w ust. 1, Agencja realizuje również zadania określone 

odrębnymi przepisami, a w szczególności przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego oraz 

przepisami o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości 

poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 6a. 

1. W celu realizacji zadań określonych w art. 6 Agencja uprawniona jest do wykorzystywania 

danych zgromadzonych w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o którym mowa 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 2015 r. poz. 807 i 

1419). 

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia nieodpłatnie Agencji dane, 

o których mowa w ust. 1. 

Art. 7. 

1. Agencja działa na podstawie ustawy oraz statutu. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut, 

biorąc pod uwagę zakres jej zadań. 

2a. Statut, o którym mowa w ust. 2, określa: 

1)   organizację wewnętrzną Agencji; 

2)   (uchylony); 
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3)   zasady udzielania pełnomocnictw; 

4)   system kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego; 

5)   sposób postępowania z mieniem niezagospodarowanym. 

3. (uchylony). 

Art. 8. 

Organem Agencji jest Prezes. 

Art. 9. 

1. Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do 

spraw rozwoju wsi. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji. 

2. Agencją kieruje Prezes i reprezentuje ją na zewnątrz. Prezes wykonuje zadania przy 

pomocy Wiceprezesów oraz dyrektorów oddziałów terenowych Agencji. 

3. Wiceprezesów Agencji powołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi na wniosek 

Prezesa Agencji. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi odwołuje Wiceprezesów 

Agencji. 

3a. Prezes Agencji powołuje i odwołuje kierowników komórek organizacyjnych w Biurze 

Prezesa i ich zastępców, głównego księgowego oraz dyrektorów i zastępców dyrektorów 

oddziałów terenowych Agencji. 

4. Stanowisko Prezesa Agencji i Wiceprezesa Agencji może zajmować osoba, która: 

1)   posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2)   jest obywatelem polskim; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5)   posiada kompetencje kierownicze; 

6)   posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

7)   posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa 

Agencji. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 
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10. (uchylony). 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

13. (uchylony). 

14. (uchylony). 

15. (uchylony). 

15a. Stanowisko kierownika komórki organizacyjnej w Biurze Prezesa i jego zastępcy, 

głównego księgowego oraz dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy może zajmować 

osoba, która: 

1)   posiada wykształcenie wyższe; 

2)   jest obywatelem polskim; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

15b. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 4 i 15a, jest równoznaczne z 

nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

16. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi składa Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej roczny 

raport z działalności Agencji. 

Art. 9a. 

1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji, z wyłączeniem 

stanowisk pracy, o których mowa w art. 9 ust. 4 i 15a, 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, oraz w miejscu 

powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór. 

 

Art. 9b. 

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w 

zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. 

Art. 9c. 

Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy 

niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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Art. 9d. 

1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze 

niezwłocznie upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne 

określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie 

dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór, a także przez 

opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce 

zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

 

Art. 9e. 

1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne 

stanowiska pracy w Agencji. 

2. Protokół zawiera w szczególności: 

1)   określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz 

imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

2)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

3)   uzasadnienie dokonanego wyboru. 

Art. 9f. 

1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia 

wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie 

doszło do zatrudnienia żadnego kandydata. 

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

1)   nazwę i adres urzędu; 

2)   określenie stanowiska pracy; 

3)   imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego; 

4)   uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia 

żadnego kandydata. 

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i w 

miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której był prowadzony 

nabór. 
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Art. 9g. 

Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia 

nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę 

spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy art. 9f 

stosuje się odpowiednio.] 

[Art. 11. 

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych zapewni środki finansowe na podjęcie działalności Agencji.] 

 

Art. 12. 

1. Mienie Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 1 i 2, przejęte w trybie niniejszej ustawy 

tworzy Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwany dalej "Zasobem". 

2. Zasób tworzy także mienie nabyte przez Agencję, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4. 

3. Zasobem dysponuje Agencja na zasadach określonych w ustawie. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

Art. 13. 

1. Przejęcie przez Agencję praw i obowiązków wynikających z wykonania prawa własności w 

stosunku do mienia, o którym mowa w art. 1 i 2, nastąpi nie później niż do dnia 30 

czerwca 2000 r. 

2. Nieruchomości rolne nieprzekazane do Zasobu ostatecznymi decyzjami, o których mowa w 

art. 16 ust. 3, lub nieprzekazane Agencji ostatecznymi decyzjami, o których mowa w art. 

17 ust. 1
(1)

 , w terminie określonym w ust. 1, stają się z mocy prawa własnością gmin, na 

terenie których są położone. 

3. Gminy przejmują nieruchomości wraz z zobowiązaniami wobec osób trzecich. 

4. Nabycie nieruchomości, o których mowa w ust. 2, stwierdza wojewoda w drodze decyzji. 

 

Art. 14. 

1. W odniesieniu do państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej wykreślenie 

przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorstw państwowych
(2)

 następuje z dniem podjęcia 

przez organ założycielski decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa. 
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2. Z chwilą wykreślenia z rejestru wygasa zarząd ustanowiony na państwowych 

nieruchomościach rolnych i innych nieruchomościach oraz składnikach mienia 

określonych w art. 1 pkt 2, a także ustaje obowiązek wpłaty dywidendy. Agencja 

wyznacza tymczasowego zarządcę majątku po zlikwidowanym przedsiębiorstwie. 

3. Organ założycielski przekazuje Agencji mienie oraz wierzytelności i zobowiązania po 

zlikwidowanym przedsiębiorstwie - według stanu na dzień wykreślenia przedsiębiorstwa z 

rejestru, z wyjątkiem zobowiązań przedsiębiorstwa wobec Skarbu Państwa, które 

wygasają z dniem podjęcia decyzji o likwidacji. 

3a. Egzekucja należności, przypadających od Agencji z tytułu przyjętego zobowiązania, może 

być prowadzona tylko z mienia i pożytków z niego uzyskiwanych, przekazanego Agencji 

po tym zlikwidowanym przedsiębiorstwie, które zaciągnęło zobowiązanie. 

3b. W braku odmiennej umowy stron dłużnik nie może dokonać potrącenia swego długu z 

wierzytelności, jaka mu przysługuje wobec Agencji, jeżeli dług powstał z tytułu zakupu, 

dzierżawy lub najmu mienia przejętego przez Agencję po innym zlikwidowanym 

przedsiębiorstwie niż to, które zaciągnęło zobowiązanie stanowiące podstawę 

wierzytelności dłużnika. 

4. Przekazanie, o którym mowa w ust. 3, następuje w trybie określonym w art. 19. 

5. Mieniem Skarbu Państwa przejętym w trybie ust. 3 Agencja gospodaruje na zasadach 

określonych w rozdziale 5. 

6. Do likwidacji określonej w ust. 1-4 nie stosuje się art. 63 ustawy z dnia 25 września 1981 r. 

o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1384 oraz z 2015 r. poz. 1322). 

 

Art. 16. 

 1. Nieruchomości rolne Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu spółdzielni, osób 

fizycznych, a także innych niepaństwowych jednostek organizacyjnych, pozostają nadal w 

ich władaniu na dotychczasowych warunkach do chwili zawarcia z Agencją nowych 

umów, o których mowa w rozdziałach 6 i 8. 

2. Jeżeli zmiana warunków dotychczasowego użytkowania nieruchomości nie nastąpi w 

terminie określonym w art. 13 ust. 1, wygasa dotychczasowe użytkowanie ustanowione na 

podstawie umowy lub decyzji administracyjnej. 

3. Stwierdzenie wygaśnięcia dotychczasowych decyzji oraz przekazanie mienia do Zasobu 

następuje w drodze decyzji właściwego ze względu na położenie nieruchomości starosty 

wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej. 
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4. Za części składowe nieruchomości oraz niepobrane pożytki, które zostaną przejęte wraz z 

nieruchomością, przysługuje dotychczasowemu użytkownikowi odszkodowanie ustalone 

odpowiednio na zasadach art. 30. 

Art. 17a. 

1. Z zastrzeżeniem art. 16, mienie Skarbu Państwa, które w dniu przejęcia do Zasobu znajduje 

się na podstawie umów lub decyzji administracyjnych we władaniu osób fizycznych i 

prawnych, pozostaje nadal w ich władaniu na dotychczasowych warunkach do chwili 

zawarcia z Agencją umów, o których mowa w rozdziale 6 albo 8 ustawy. 

2. Jeżeli zmiana warunków dotychczasowego władania nie nastąpi w terminie roku od dnia 

przejęcia mienia do Zasobu, umowy i decyzje, o których mowa w ust. 1, wygasają, nie 

wcześniej jednak niż z dniem 31 grudnia 1994 r. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do zarządu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa wykonywanego przez państwowe osoby prawne, inne niż określone w art. 14. 

4. Nieruchomości rolne, pozostające w dniu przejęcia do Zasobu w zarządzie państwowych 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostają nadal w ich 

zarządzie. Do zarządu tego stosuje się przepisy art. 35 ust. 2, 3 i 5 i art. 36 oraz przepisy 

wydane na podstawie art. 37. 

5. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą prawa wieczystego użytkowania oraz prawa służebności i 

użytkowania, określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

 

uwaga: 

użyte w art. 17b ust. 2a, art. 23a ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 24 

ust. 7b w zdaniu pierwszym, art. 35 ust. 1, 2, 7 i 8, art. 36 ust. 1 we 

wprowadzeniu do wyliczenia oraz art. 39a ust. 8, w różnym przypadku, wyrazy 

[Prezes Agencji] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami 

<Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka>; 

 

Art. 17b. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi w 

odniesieniu do nieruchomości Zasobu wykorzystywanych: 

1)   na cele obronności państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej 0,1%, 

2)   na cele rolne 1%, 
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2a)  na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych 

celów publicznych 1%, 

3)   na inne cele 3% 

wartości nieruchomości ustalonej w sposób określony w art. 30 ust. 1, z tym że wartość 

gruntu rolnego można ustalić w sposób określony w art. 30 ust. 2. 

2. Polska Akademia Nauk oraz instytuty badawcze wnoszą z tytułu użytkowania wieczystego 

opłaty roczne równe cenie 20 kg żyta z hektara przeliczeniowego w rozumieniu przepisów 

o podatku rolnym. Opłaty te są wnoszone bez uprzedniego wezwania, na rachunek 

Agencji do dnia 15 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. 

2a. O ustaleniu nowej albo zmianie dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 1, Prezes Agencji zawiadamia na piśmie 

użytkownika wieczystego. Do obu rodzajów zawiadomień stosuje się odpowiednio 

przepisy o gospodarce nieruchomościami, dotyczące postępowania w razie 

wypowiedzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej. 

3. Użytkownik wieczysty nieruchomości może zrzec się swego prawa przez złożenie Agencji 

oświadczenia w formie aktu notarialnego. W takim przypadku użytkowanie wieczyste 

wygasa. Oświadczenie stanowi podstawę do wykreślenia w księdze wieczystej prawa 

wieczystego użytkowania. 

4. Nieruchomość będąca przedmiotem użytkowania wieczystego może być sprzedana jej 

użytkownikowi wieczystemu po cenie ustalonej w sposób określony w ustawie. Na poczet 

ceny zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego określoną w 

sposób przewidziany w przepisach o gospodarce nieruchomościami według stanu na dzień 

sprzedaży nieruchomości. 

4a. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio 

ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie 

stosuje się. 

5. W razie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego ustanowionego z mocy prawa, zbywca 

tego prawa jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia jego zbycia uiścić Agencji opłatę w 

wysokości 50% wartości nieruchomości ustalonej w sposób określony w art. 30 ust. 1. 

6. Do egzekucji należności Agencji z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste stosuje się 

przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
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Art. 19. 

 1. Z przekazania mienia, o którym mowa w art. 14 ust. 3, art. 16, art. 17
(3)

, 17a, 17b i art. 18, 

podmiot przekazujący i Agencja sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy. 

2. Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera spis z natury przejmowanych składników majątku. 

Spisu z natury dokonuje się według zasad prowadzenia rachunkowości. 

 

Rozdział 4 

[Gospodarka finansowa Agencji i Zasobu] 

<Gospodarka finansowa Zasobu> 

 

Art. 20. 

[1. Agencja prowadzi odrębnie własną gospodarkę finansową oraz gospodarkę finansową 

Zasobu. 

2. Agencja sporządza odrębnie: 

1)   projekt rocznego planu finansowego Agencji; 

2)   projekt rocznego planu finansowego Zasobu. 

3. 
(4)

 Projekty rocznych planów finansowych, o których mowa w ust. 2, zatwierdza minister 

właściwy do spraw rozwoju wsi i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy 

budżetowej.] 

<1. Krajowy Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową Zasobu odrębnie od własnej 

gospodarki finansowej. 

2. Krajowy Ośrodek sporządza projekt rocznego planu finansowego Zasobu. 

3. Projekt rocznego planu finansowego Zasobu zatwierdza minister właściwy do spraw 

rozwoju wsi i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w 

trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy 

budżetowej.> 

4. Środki finansowe z gospodarowania mieniem Zasobu przeznacza się na finansowanie 

obciążających mienie Zasobu zadań określonych w ustawie, [w tym na obsługę 

zobowiązań Agencji określonych w art. 20a ust. 1 i 4,] a także zadań określonych 

przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego oraz przepisami o realizacji prawa do 

rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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[5. W projekcie rocznego planu finansowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się limit 

wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Biura Prezesa Agencji i oddziałów 

terenowych Agencji, w wysokości równej planowanym kosztom funkcjonowania 

powiększonym o dodatnią różnicę planowanych wydatków majątkowych i planowanej 

amortyzacji.] 

<5. W projekcie rocznego planu finansowego Zasobu ustala się limit wydatków 

przeznaczonych na funkcjonowanie Centrali i oddziałów terenowych Krajowego 

Ośrodka, w wysokości równej planowanym kosztom funkcjonowania powiększonym 

o dodatnią różnicę planowanych wydatków majątkowych i planowanej 

amortyzacji.> 

5a. (uchylony). 

5b. (uchylony). 

5c. Nadwyżkę, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, Agencja przekazuje w danym roku obrotowym w formie zaliczek 

kwartalnych, w wysokości ustalonej w rocznym planie finansowym Zasobu, w terminie 

30 dni po zakończeniu kwartału. Wpłata zaliczki za IV kwartał następuje w terminie do 

dnia 10 grudnia danego roku obrotowego. Rozliczenie roczne zobowiązania następuje w 

terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym nadwyżka powstała. 

5d. W planie finansowym Zasobu określa się wysokość środków finansowych na realizację 

zadań związanych z wykonywaniem zadań określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 

2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585 

i 1159). 

[6. 
(5)

 Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady 

gospodarki finansowej Agencji i gospodarki finansowej Zasobu, uwzględniając w 

szczególności odrębność tworzenia i funkcjonowania funduszy własnych Agencji, o 

których mowa w art. 20b ust. 2, i funduszu mienia Zasobu, o którym mowa w art. 20c ust. 

2, oraz zabezpieczenie środków na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 11 

kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o 

realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2042).] 

<6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
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zasady gospodarki finansowej Zasobu, uwzględniając w szczególności odrębność 

tworzenia i funkcjonowania funduszu mienia Zasobu, o którym mowa w art. 20c ust. 

2, od funduszy własnych Krajowego Ośrodka, o których mowa w art. 13 ust. 2 

ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, oraz 

zabezpieczenie środków na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 11 

kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o 

realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 

obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2042 i 2260).> 

 

[Art. 20a. 

1. Agencja jest obowiązana wpłacić w ratach, zwanych dalej "wpłatami", na rachunek 

budżetu państwa równowartość części sumy kwot odsetek i rat kapitałowych obligacji 

restrukturyzacyjnych, wyemitowanych przez Ministra Finansów
(6)

 na podstawie ustawy 

budżetowej na rok 1996 w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw Banku 

Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, zwanego dalej "BGŻ SA", z przeznaczeniem 

na restrukturyzację zadłużenia Agencji. 

2. Coroczna wielkość wpłat wynosi 30% wpływów pieniężnych z gospodarowania mieniem 

Zasobu, uzyskiwanych w poszczególnych latach z tytułów, o których mowa w art. 20c ust. 

1 pkt 1. 

3. Wpłaty są dokonywane począwszy od szóstego roku, licząc od końca roku, w którym 

wyemitowano obligacje restrukturyzacyjne, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Przed upływem pięcioletniego okresu, o którym mowa w ust. 3, coroczna nadwyżka 

środków finansowych, w części przekraczającej wielkość tej nadwyżki finansowej 

ustalanej w rocznych planach finansowych w trybie określonym w art. 21, podlega 

przekazaniu na rachunek budżetu państwa na poczet wpłat. 

5. Nadwyżkę określoną w ust. 4 Agencja przekazuje do dnia 30 czerwca roku następującego 

po roku, w którym nadwyżka powstała. 

6. (uchylony). 

6a. Zobowiązanie Agencji, odpowiadające faktycznie poniesionym wydatkom z budżetu 

państwa na wykup obligacji, o których mowa w ust. 1, zostanie ustalone w roku 

następującym po roku zakończenia wykupu obligacji. 

6b. Jeżeli wysokość zobowiązania, o którym mowa w ust. 6a, będzie niższa od sumy wpłat, 

które zostały dokonane przez Agencję do dnia 30 czerwca 2003 r., minister właściwy do 
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spraw finansów publicznych dokona zwrotu Agencji różnicy tych kwot w terminie do dnia 

30 czerwca roku następującego po roku zakończenia wykupu obligacji. 

6c. Jeżeli wysokość zobowiązania, o którym mowa w ust. 6a, będzie wyższa od sumy wpłat, 

które zostały dokonane przez Agencję do dnia 30 czerwca 2003 r., Agencja dokona wpłaty 

różnicy tych kwot na rachunek budżetu państwa w terminie do dnia 30 czerwca roku 

następującego po roku zakończenia wykupu obligacji; organem właściwym do poboru tej 

należności jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

6d. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wysokość zobowiązania, o którym mowa w ust. 6a. 

7. Do zobowiązań Agencji, o których mowa w ust. 1, 4 i 6a, mają zastosowanie przepisy 

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

późn. zm.). 

Art. 20b. 

1. W zakresie gospodarki finansowej Agencji: 

1)   przychodami Agencji są: 

a)  przychody ze sprzedaży mienia własnego Agencji, 

b)  przychody z umów najmu lub innych umów o podobnym charakterze, dotyczących 

mienia własnego Agencji, 

c)  środki, o których mowa w art. 20 ust. 4, w kwocie przeznaczonej na realizację 

zobowiązań określonych w art. 20a ust. 1 i 4, 

d)  środki, o których mowa w art. 20 ust. 4, w kwocie przyznanej Agencji w ramach limitu, 

o którym mowa w art. 20 ust. 5, 

e)  odsetki od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych, 

f)  inne przychody z działalności Agencji; 

2)   kosztami Agencji są: 

a)  koszty wpłat określonych w art. 20a ust. 1 i 4 oraz koszty obsługi tych wpłat, 

b)  koszty funkcjonowania Biura Prezesa i oddziałów terenowych Agencji, 

c)  inne koszty działalności Agencji. 

2. Agencja tworzy następujące fundusze własne: 

1)   fundusz Agencji odzwierciedlający wartość mienia własnego Agencji; 

2)   fundusz rezerwowy; 

3)   inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy.] 
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Art. 20c. 

1. W zakresie gospodarki finansowej związanej z gospodarowaniem mieniem Zasobu: 

1)   przychodami z gospodarowania mieniem Zasobu są: 

a)  przychody ze sprzedaży mienia Zasobu, 

b)  przychody z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, 

czynszu dzierżawnego oraz z tytułu najmu lub innej umowy o podobnym charakterze, 

dotyczących mienia Zasobu, 

c)  przychody z tytułu udziału w zyskach z działalności gospodarczej polegającej na 

gospodarowaniu wydzieloną częścią mienia Zasobu, w imieniu Agencji, przez 

administratora, 

d)  inne przychody z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem 

Zasobu; 

2)   kosztami gospodarowania mieniem Zasobu są: 

[a)  koszty wynikające z przekazania Agencji kwot przeznaczonych na pokrycie kosztów 

wpłat określonych w art. 20a ust. 1 i 4 oraz kosztów obsługi tych wpłat,] 

b)  koszty wynikające z przekazania Agencji kwot przyznanych w ramach limitu, o 

którym mowa w art. 20 ust. 5, 

c)  inne koszty działalności w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, 

d)  (uchylona), 

e)  koszty wynikające z przekazania środków pieniężnych na Fundusz Rekompensacyjny, 

o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 

pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Agencja tworzy fundusz mienia Zasobu odzwierciedlający wartość mienia Zasobu 

pomniejszoną o zobowiązania związane z tym mieniem. 

 

Art. 20d. 

[1. Agencja prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości, 

z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy, w tym odrębną rachunkowość dla 

działalności w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu.] 

<1. Krajowy Ośrodek w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu prowadzi 

rachunkowość na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości. 

Rachunkowość ta jest prowadzona odrębnie od rachunkowości prowadzonej na 
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podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia 

Rolnictwa.> 

2. Grunty rolne wchodzące w skład Zasobu, w przypadku których brakuje ceny nabycia, 

ujmuje się w ewidencji ksiąg rachunkowych prowadzonych dla Zasobu, określając ich 

wartość według stawek szacunkowych jednego hektara gruntu, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 32, oraz ceny skupu 100 kg żyta, ustalanej dla 

celów podatku rolnego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z tym że 

zaliczenia danego gruntu do okręgu podatkowego dokonuje się w sposób określony przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie przepisów o tym 

podatku. 

[3. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji oraz roczne sprawozdanie finansowe z 

gospodarowania mieniem Zasobu, sporządzane z zastosowaniem takich samych metod i w 

takim samym układzie, podlegają badaniu przez biegłych rewidentów wybranych przez 

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. 

4. Roczne sprawozdania, o których mowa w ust. 3, zatwierdza minister właściwy do spraw 

rozwoju wsi na wniosek Prezesa Agencji. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Prezesa Agencji, dokonuje podziału 

rocznego wyniku finansowego Agencji oraz rocznego wyniku finansowego Zasobu.] 

<3. Roczne sprawozdanie finansowe z gospodarowania mieniem Zasobu, sporządzane z 

zastosowaniem takich samych metod i w takim samym układzie jak roczne 

sprawozdanie Krajowego Ośrodka, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 10 

lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, podlega badaniu przez 

biegłego rewidenta wybranego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. 

4. Roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zatwierdza minister właściwy do 

spraw rozwoju wsi na wniosek Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Dyrektora Generalnego 

Krajowego Ośrodka, dokonuje podziału rocznego wyniku finansowego Zasobu.> 

 

Art. 21. 

1. Kierunki rozdysponowania środków finansowych, stanowiących mienie Zasobu, określa się 

w projekcie rocznego [planu finansowego, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 2 <planu 

finansowego Zasobu>. 

2. (uchylony). 
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[Art. 22. 

1. W celu pełnego pokrycia wydatków własnych lub wydatków Zasobu Agencja może zaciągać 

kredyty. 

2. Agencja może dokonywać, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

emisji własnych obligacji. 

3. Agencja, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, może wykorzystywać mienie 

Zasobu do ustanawiania zabezpieczeń zaciąganych kredytów, o których mowa w ust. 1, i 

emisji obligacji, o których mowa w ust. 2. Agencja może w szczególności ustanowić 

hipotekę na nieruchomościach Zasobu.] 

<Art. 22. 

Krajowy Ośrodek, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, może 

wykorzystywać mienie Zasobu do ustanawiania zabezpieczeń zaciąganych zobowiązań 

finansowych, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. 

o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Krajowy Ośrodek może w szczególności 

ustanowić hipotekę na nieruchomościach Zasobu.> 

 

Art. 22a. 

 Przy ustalaniu, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 

2015 r. poz. 128, z późn. zm.), granic koncentracji kredytów i innych zobowiązań Agencji 

wobec BGŻ SA nie uwzględnia się zobowiązań finansowanych ze środków stanowiących 

mienie Zasobu. 

Art. 23. 

[1. Agencja może udzielać poręczeń i gwarancji kredytowych, w tym dewizowych, do 

wysokości określonej w rocznym planie finansowym Agencji.] 

2. Agencja może udzielać poręczeń i gwarancji kredytowych, w tym dewizowych, 

obciążających mienie Zasobu wyłącznie za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju 

wsi i do wysokości określonej w [planie finansowym, o którym mowa w art. 20 ust. 2 

pkt 2] <planie finansowym Zasobu>. 

3. Poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 2, mogą być udzielane do 80% kwoty 

kredytu z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości rolnej, która wejdzie w skład 

gospodarstwa rodzinnego, pod warunkiem, że wierzytelność Agencji zostanie 

zabezpieczona hipoteką na nabywanej nieruchomości, wpisaną w księdze wieczystej na 

pierwszym miejscu, oraz dodatkowo w inny sposób zaakceptowany przez Agencję. 
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Art. 23a. 

1. Agencja może odroczyć określony w umowie albo w decyzji, o której mowa w art. 35 ust. 

1, termin zapłaty należności, rozłożyć ją na raty albo umorzyć w części lub w całości, 

jeżeli przemawiają za tym ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe. 

1a. Agencja, na wniosek osoby władającej nieruchomością Zasobu bez tytułu prawnego, 

może umorzyć, odroczyć lub rozłożyć na raty należności powstałe z tego tytułu, jeżeli 

osoba ta władała nieruchomością w dobrej wierze. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, ustali, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowe przesłanki odroczenia, rozłożenia na raty lub 

umorzenia należności oraz tryb postępowania w tych sprawach. W szczególności, w 

rozporządzeniu należy określić okoliczności uzasadniające uznanie, że: 

1)   niemożność terminowego uregulowania należności przez dłużnika Agencji jest 

uzasadniona względami, o których mowa w ust. 1; 

2)   należność jest nieściągalna. 

[Art. 23b. 

1. Agencja może dokonywać sprzedaży wymagalnych wierzytelności 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. 

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. z 2013 r. poz. 1382, z 2015 r. poz. 978, 1260 i 1844 oraz 

z 2016 r. poz. 615 i 996). 

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

tryb sprzedaży wierzytelności Agencji, mając na względzie prawidłowe gospodarowanie 

środkami finansowymi.] 
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Art. 24. 

1. Agencja gospodaruje Zasobem w drodze: 

1)   w pierwszej kolejności wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na 

powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, na zasadach określonych w 

rozdziałach 6 lub 8; 

2)   oddania mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub 

fizycznym na zasadach określonych w rozdziale 8; 

3)   wniesienia mienia lub jego części do spółki, o której mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 5 ust. 6, lub innej spółki prawa handlowego, w której Skarb Państwa 

lub instytut badawczy posiada większość udziałów lub akcji; 

4)   oddania na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu 

gospodarowania, na zasadach określonych w art. 25; 

5)   przekazania w zarząd; 

6)   zamiany nieruchomości. 

1a. Agencja reprezentuje Skarb Państwa w sprawach wynikających z postępowania 

regulacyjnego określonego w ustawach o stosunku Państwa do kościołów i innych 

związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Mienie, które nie zostało zagospodarowane w trybie określonym w ust. 1, Agencja 

zabezpiecza lub przeznacza na inne cele w trybie określonym w statucie Agencji. 

3. Grunty rolne wchodzące w skład Zasobu mogą być w uzasadnionych gospodarczo 

przypadkach odłogowane. 

4. Na wniosek Agencji, właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości starosta 

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej przekazuje nieodpłatnie, w drodze 

decyzji, Lasom Państwowym wydzielone geodezyjnie grunty wchodzące w skład Zasobu, 

przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo 

w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Art. 19 stosuje się 

odpowiednio. 

4a. (uchylony). 

5. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie 

przekazać na własność: 

1)   jednostce samorządu terytorialnego: 
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a)  na cele związane z realizacją inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 

lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w 

zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 966, 1777 i 1250), 

b)  w celu umożliwienia realizacji miejscowego planu odbudowy, o którym mowa w 

ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu (Dz. U. poz. 906, z 2010 r. poz. 996, z 2014 r. poz. 768 oraz z 

2015 r. poz. 1830), 

c)  jeżeli są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na 

cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu 

zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 

usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku 

oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury 

fizycznej, zakładania lub rozszerzania cmentarzy komunalnych albo, jeżeli 

położony jest na nich cmentarz; 

2)   (uchylony); 

3)   osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, które przez okres co najmniej 5 lat były 

pracownikami państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - nieruchomości rolne 

o powierzchni do 2 hektarów - na cele związane z zalesianiem, o którym mowa w 

przepisach 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). 

5a. W przypadku zbycia lub przeznaczenia przez nabywcę nieruchomości na inne cele, niż 

określone w umowie, przed upływem 10 lat licząc od dnia jej nabycia Agencja występuje 

do podmiotu wymienionego w ust. 5 pkt 1 z żądaniem zwrotu aktualnej wartości 

pieniężnej tej nieruchomości, ustalonej według zasad określonych w art. 30 ust. 1, 

natomiast od osób wymienionych w ust. 5 pkt 3, Agencji zwrot taki przysługuje, o ile 

Lasy Państwowe nie skorzystają z prawa pierwokupu. W przypadku zamiaru zbycia 

gruntu przez osoby, o których mowa w ust. 5 pkt 3, Lasom Państwowym przysługuje 
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prawo pierwokupu tej nieruchomości, na zasadach określonych w przepisach o 

gospodarce nieruchomościami. 

5aa. Agencja może odstąpić od żądania, o którym mowa w ust. 5a, w przypadku gdy: 

1)   nieruchomość zostanie wykorzystana przez jednostkę samorządu terytorialnego na 

inny cel niż określony w umowie, jeżeli cel ten mieści się w zakresie określonym w 

ust. 5 pkt 1 lub 

2)   nieruchomość zostanie przekazana na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 

i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, 1250 i 1271) nieodpłatnie, albo za odpłatnością 

stanowiącą równowartość poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

udokumentowanych nakładów na przekazaną nieruchomość, lub 

3)   nastąpi zwrot do Zasobu nieruchomości będącej przedmiotem nieodpłatnego 

przekazania. 

5b. (uchylony). 

5c. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, zajęte pod drogi gminne, powiatowe i 

wojewódzkie oraz grunty przeznaczone na te cele w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie 

przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego. 

6. Z zastrzeżeniem art. 44 ust. 1, urządzenia, obiekty i sieci: energetyczne, 

wodnokanalizacyjne, ciepłownicze oraz telekomunikacyjne Agencja może w drodze 

umowy przekazać, wraz z niezbędnymi gruntami, na własność jednostkom prowadzącym 

działalność w tym zakresie. Przekazanie na rzecz jednostek państwowych i komunalnych 

może nastąpić nieodpłatnie. 

7. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu przeznaczone na drogi krajowe stają się 

nieodpłatnie, z mocy prawa, przedmiotem trwałego zarządu ustanowionego na rzecz 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dniem, w którym decyzja o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Ustanowienie trwałego 

zarządu wojewoda stwierdza w drodze decyzji. Decyzja wojewody stanowi podstawę 

wpisu do księgi wieczystej i jest podstawą wykreślenia nieruchomości z ksiąg 

rachunkowych oraz przekazania tych nieruchomości przez Agencję protokołem zdawczo-

odbiorczym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

7a. (uchylony). 
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7b. Prezes Agencji, w drodze decyzji, przekazuje nieodpłatnie w trwały zarząd na czas 

nieoznaczony ministrowi właściwemu do spraw sportu i kultury fizycznej, na jego 

wniosek, nieruchomości niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia finałowego 

turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Decyzja [Prezesa] 

<Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka> stanowi podstawę do wyłączenia 

nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jej protokolarnego 

przejęcia przez właściwy organ do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i jest podstawą 

wpisu do księgi wieczystej. 

7c. Przepisy ust. 7 stosuje się odpowiednio do nieruchomości objętej decyzją o: 

1)   zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2143 oraz z 2016 r. poz. 1250) wydanym na rzecz podmiotu, o którym 

mowa w art. 28 ust. 1 tej ustawy; 

2)   pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 

2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie 

budowli przeciwpowodziowych wydaną na rzecz regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej lub urzędu morskiego. 

8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb 

dokonywania zamiany nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 6. 

9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, należy określić: 

1)   warunki i procedurę dokonywania zamiany; 

2)   warunki, w których zamianę uznaje się za ekwiwalentną, z tym że grunt rolny 

stanowiący własność osoby podlegającej przepisom o ubezpieczeniu społecznym 

rolników może być zamieniany na grunt rolny Zasobu o większej powierzchni, nie 

większej jednak niż dziesięciokrotnie licząc w hektarach przeliczeniowych; 

3)   warunki i tryb dokonywania rozliczeń w przypadku nieekwiwalentnej zamiany gruntu. 

<10. Środki finansowe uzyskane z gospodarowania mieniem Zasobu, Krajowy Ośrodek 

może przeznaczać na wsparcie przedsięwzięć mających na celu: 

1) rozwój obszarów wiejskich; 

2) działania związane z racjonalnym zagospodarowaniem mienia Zasobu; 

3) ochronę obiektów zabytkowych Zasobu; 

4) rozwój podmiotów gospodarujących z wykorzystaniem mienia Zasobu. 
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11. Wsparcia, o którym mowa w ust. 10, udziela się w formie pożyczek, poręczeń, 

gwarancji kredytowych lub bezzwrotnej pomocy finansowej. 

12. Bezzwrotna pomoc finansowa, o której mowa w ust. 11, jest udzielana na podstawie 

umowy i może dotyczyć: 

1) budowy, remontu oraz przebudowy budynków i lokali, obiektów infrastruktury 

technicznej oraz innego majątku, przekazanych na podstawie art. 43 ust. 2 i art. 

44, bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego; 

2) działalności wydawniczej, prowadzenia badań naukowych, szkoleń, konferencji, 

seminariów i konkursów w zakresie zadań Krajowego Ośrodka; 

3) budowy, remontu oraz przebudowy urządzeń, obiektów i sieci: energetycznych, 

wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych, przekazanych 

na podstawie ust. 6, bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu 

technicznego; 

4)  przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych realizowanych na 

obszarach wiejskich. 

13. Wsparcie, o którym mowa w ust. 10, udzielane podmiotom prowadzącym działalność 

gospodarczą lub podmiotom prowadzącym działalność wytwórczą w rolnictwie, ma 

charakter pomocy de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 

108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 

UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 

24.12.2013, str. 9), jeżeli podmiot ubiegający się o wsparcia, wraz z wnioskiem o jego 

udzielenie, przedstawi: 

1) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 

oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948), oraz 

2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy 

wymienionej w pkt 1.> 
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Art. 24a. 

1. Na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, organu założycielskiego lub organu nadzorującego 

Agencja, po uprzednim uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, 

wskazuje nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, które mogą być przeznaczone na 

wyposażenie lub doposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki 

organizacyjnej. 

2. Agencja przekazuje wraz z dokumentacją nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, 

niezbędne dla potrzeb, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na 

jego wniosek, w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

Art. 25. 

1. Administrowanie polega na gospodarowaniu wydzieloną częścią mienia Zasobu, w imieniu 

Agencji, na podstawie umowy, za wynagrodzeniem przez czas oznaczony. 

2. Administratorem może być osoba prawna lub fizyczna. Umowa między administratorem a 

Agencją powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności: 

1)   składniki mienia stanowiące przedmiot gospodarowania; 

2)   zasady wynagradzania administratora; 

3)   obowiązki administratora; 

4)   kryteria oceny efektywności administrowania; 

5)   zakres odpowiedzialności za powierzone mienie; 

6)   okres, na który umowa została zawarta. 

3. Jeżeli umowa między administratorem a Agencją jest umową o pracę, to może być zawarta 

również na czas nieokreślony. 

Art. 26. 

1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może, w terminie określonym w art. 13 ust. 1, 

przekształcić państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej w jednoosobową spółkę 

Skarbu Państwa na wniosek Agencji lub wniosek dyrektora i rady pracowniczej, po 

zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. 

2. 
(8)

 (uchylony). 

3. Do spółek, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o 

prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. poz. 298, z późn. zm.)
(9)

, z tym że 
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udostępnianie osobom trzecim akcji tych spółek lub zbywanie udziałów w tych spółkach 

nie jest dopuszczalne. 

Art. 26a. 

1. Nie pobiera się podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej w sprawach 

dotyczących Zasobu oraz nieruchomości nabywanych przez Agencję na własność Skarbu 

Państwa. 

2. Do czynności notarialnych związanych z utworzeniem przez Agencję jednoosobowych 

spółek Skarbu Państwa stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące czynności 

notarialnych związanych z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego w spółkę. 

3. (uchylony). 

4. Koszty związane z realizacją umowy, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 3, w tym 

założeniem księgi wieczystej, ponosi Agencja. 

 

Art. 27. 

Sprzedaż i nabywanie nieruchomości Zasobu, z zastrzeżeniem art. 33, prowadzi Agencja. 

Art. 28. 

1. Agencja sporządza wykaz nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży i ogłasza 

go w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w siedzibie właściwej 

miejscowo izby rolniczej oraz właściwym miejscowo urzędzie gminy przez okres 14 dni 

przed dniem ogłoszenia przetargu lub planowanym terminem sprzedaży w innym trybie 

niż przetarg. 

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   oznaczenie i powierzchnię nieruchomości według danych z ewidencji gruntów; 

2)   rodzaj użytków i ich klasy; 

3)   oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 

4)   opis budynków i innych składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży; 

5)   cenę nieruchomości określoną na podstawie art. 30; 

6)   przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, a w przypadku braku planu - w ustaleniach studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla nieruchomości. 

3. Informację o zamiarze sprzedaży nieruchomości, której wartość szacunkowa przekracza 

równowartość dziesięciu tysięcy kwintali żyta, ustaloną stosownie do przepisów o 

podatku rolnym, Agencja ogłasza w prasie o zasięgu co najmniej wojewódzkim. 
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Art. 28a. 

1. Sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży 

łączna powierzchnia użytków rolnych: 

1)   będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz 

2)   nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha. 

2. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o których mowa w ust. 1: 

1)   będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości 

rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w 

przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości 

rolnych stanowiących przedmiot współwłasności; 

2)   do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z 

Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których 

mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

3. Powierzchnię użytków rolnych, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się na podstawie 

oświadczenia złożonego przez nabywcę nieruchomości rolnej. 

4. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, podlega 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

Art. 29. 

1. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości Zasobu po cenie ustalonej w sposób określony w 

ustawie, z zastrzeżeniem art. 17a ust. 1, art. 17b ust. 4 i art. 42, przysługuje: 

1)   (uchylony); 

2)   spółdzielni produkcji rolnej władającej faktycznie zbywaną nieruchomością, której 

użytkowanie ustanowione na rzecz tej spółdzielni wygasło na podstawie art. 16 ust. 2 

z dniem 31 grudnia 1993 r.; 

3)   dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres 

co najmniej trzech lat; 

4)   zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości 

położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych. 

1a. (uchylony). 
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1b. Nabycie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, następuje po cenie ustalonej zgodnie z 

art. 30. 

1c. O przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości, do której nabycia przysługuje 

pierwszeństwo osobie wymienionej w ust. 1, Agencja zawiadamia na piśmie tę osobę, 

podając cenę nieruchomości oraz termin złożenia wniosku o nabycie na warunkach 

podanych w zawiadomieniu, z tym że termin nie może być krótszy niż 21 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia. 

1d. Osoby, o których mowa w ust. 1, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, 

jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na jej nabycie po cenie określonej w 

zawiadomieniu. 

1e. Przy doręczaniu zawiadomień stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

1f. W razie zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stosuje się 

kolejność wymienioną w ust. 1. 

1g. W zakresie uregulowanym w ust. 1 nie stosuje się art. 596-602 i art. 695 § 2
(10)

 Kodeksu 

cywilnego. 

1h. Nieruchomość Zasobu lub jej część może być sprzedana bez przetargu, jeżeli może 

poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność 

osoby chcącej nabyć tę nieruchomość lub jej część, o ile nieruchomość ta nie może być 

zagospodarowana samodzielnie. 

2. Nieruchomości, które nie zostały sprzedane na zasadach określonych w przepisach ust. 1, 

art. 17a i art. 42 albo co do których przepisy te nie mają zastosowania, podlegają 

sprzedaży w trybie publicznego przetargu ustnego (licytacja), z tym że nieruchomości 

rolne podlegają w pierwszej kolejności sprzedaży w trybie przetargu, w którym mogą 

uczestniczyć wyłącznie podmioty, o których mowa w ust. 3b. 

3. Agencja może przeprowadzić przetarg ofert pisemnych (konkurs ofert) na sprzedaż 

nieruchomości rolnych, w którym: 

1)   mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty, o których mowa w ust. 3b; 

2)   nieruchomość rolna jest nabywana za cenę w wysokości wartości tej nieruchomości, 

określonej przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o 

gospodarce nieruchomościami, powiększoną o koszty przygotowania nieruchomości 

do sprzedaży; 

3)   kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty mogą być w szczególności: 
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a)  odległość gospodarstwa rolnego oferenta od zbywanej nieruchomości Zasobu, 

b)  powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu, 

c)  intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta. 

3a. W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu, Agencja, ogłaszając kolejne przetargi, może 

ustalić niższą cenę wywoławczą, nie niższą jednak niż połowa ceny ustalonej według 

zasad określonych w art. 30. Jeżeli kolejny przetarg nie doprowadzi do wyłonienia osoby 

nabywcy, Agencja może sprzedać nieruchomość bez przetargu za cenę nie niższą niż cena 

wywoławcza ostatniego przetargu. 

3b. Agencja może zastrzec, że w przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie: 

1)   rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, 

zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce 

zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do 

przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą lub 

2)   osoby posiadające kwalifikacje rolnicze określone w przepisach o kształtowaniu 

ustroju rolnego, zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych 

przepisów, lub 

3)   pracownicy zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 

zamierzający utworzyć gospodarstwo rodzinne, lub 

4)   rolnicy, którzy po dniu 31 grudnia 1991 r. sprzedali Skarbowi Państwa nieruchomości 

niezbędne na cele publiczne, lub 

5)   członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych postawionych w stan likwidacji lub 

upadłości, zamierzający utworzyć gospodarstwo rodzinne, lub 

6)   repatrianci w rozumieniu przepisów o repatriacji, przybyli do Rzeczypospolitej 

Polskiej nie wcześniej niż 6 lat przed dniem przetargu, lub 

7)   spółki prawa handlowego, w których 100% akcji albo udziałów należy do 

pracowników zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. 

3ba. W przetargach ograniczonych skierowanych do podmiotów, o których mowa w ust. 3b, 

nie może uczestniczyć podmiot, który: 

1)   kiedykolwiek nabył z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 

ha użytków rolnych, przy czym do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków 

rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na 

cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami, lub 
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2)   naruszył chociażby jedno z postanowień umowy określonych w art. 29a ust. 1 pkt 1 

lub 2, lub 3, lub 

3)   w dniu opublikowania wykazu, o którym mowa w art. 28, posiadał udziały lub akcje 

w spółkach prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych lub w 

spółce zależnej lub dominującej w stosunku do takiej spółki, z wyjątkiem akcji 

dopuszczonych do obrotu na rynku giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.). 

3bb. W przetargach, o których mowa w ust. 3b, organizowanych wyłącznie dla: 

1)   rolników indywidualnych, o których mowa w ust. 3b pkt 1, mogą uczestniczyć 

również osoby, które nie spełniają jedynie wymogu dotyczącego 5-letniego okresu 

osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, określonego w przepisach o 

kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku gdy osoby te w dniu ogłoszenia wykazu 

nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży mają nie więcej niż 40 lat; 

2)   osób, o których mowa w ust. 3b pkt 2, mogą uczestniczyć również osoby, którym pod 

warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc finansową, o 

której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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) 

albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a 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, a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął. 

3bc. W przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które: 

1)   mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 

przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, lub 

2)   władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania 

Agencji nieruchomości tych nie opuściły. 
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3bd. Agencja może zastrzec, że ten sam podmiot nie może brać udziału w więcej niż jednym 

przetargu, o którym mowa w ust. 3b, w przypadku gdy: 

1)   w jednym z przetargów podmiot ten został wyłoniony jako kandydat na nabywcę oraz 

2)   poszczególne przetargi zorganizowano w celu sprzedaży: 

a)  wydzielonych przed przetargami części nieruchomości Zasobu lub 

b)  kilku nieruchomości Zasobu znajdujących się na terenie jednej miejscowości. 

3c. Jeżeli z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu związane są miejsca pracy na 

terenie gminy uznanej na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 

bezrobociu
(11)

 za zagrożoną szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w razie 

zgłoszenia równorzędnych ofert, nabywcę ustala się, dokonując wyboru tego spośród 

oferentów, który gwarantuje zorganizowanie największej liczby miejsc pracy i utrzymanie 

ich przez okres co najmniej pięciu lat. 

3d. Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest dokument określający zameldowanie na 

pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. 

3e. W przetargach, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą brać udział osoby fizyczne i osoby 

prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli z 

zastrzeżeniem ust. 3f, wniosą wadium w terminie, miejscu i w formie wyznaczonych w 

ogłoszeniu o przetargu oraz spełnią inne warunki podane w ogłoszeniu. 

3f. Osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do 

rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej realizowanej w formie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży 

nieruchomości Skarbu Państwa wartości pozostawionych nieruchomości, zwalnia się z 

obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości 

potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia 

kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia 

umowy. 

3g. Wadium nie podlega zwrotowi: 

1)   jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę 

wywoławczą albo żaden z uczestników przetargu ofert nie zaoferuje co najmniej ceny 

wywoławczej; 

2)   uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy; 
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3)   uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności 

niespełnienia wymagania określonego w art. 28a ust. 1, zawarcie umowy stało się 

niemożliwe. 

4. Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży 

nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od Agencji. 

5. (utracił moc). 

Art. 29a. 

1. Umowa sprzedaży nieruchomości zbywanej na zasadach określonych w art. 29 ust. 1 i 3b 

lub art. 31 ust. 2 zawiera w szczególności zobowiązania nabywcy nieruchomości do: 

1)   nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia 

nabycia nieruchomości oraz do prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym 

okresie, a w przypadku osób fizycznych do osobistego prowadzenia tej działalności; 

2)   nieustanawiania w okresie, o którym mowa w pkt 1, hipoteki na nieruchomości 

nabytej z Zasobu na rzecz innych podmiotów niż Agencja; 

3)   zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku: 

a)  niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek ze zobowiązań, o 

których mowa w pkt 1 i 2, albo 

b)  złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29b ust. 1. 

2. Do osobistego prowadzenia działalności rolniczej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się 

przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa 

rolnego. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera zastrzeżenie, że postanowienia, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w przypadku: 

1)   przeniesienia własności nieruchomości nabytej z Zasobu: 

a)  na rzecz zstępnego lub przysposobionego, a w przypadku ich braku - krewnego w linii 

bocznej albo 

b)  za pisemną zgodą Agencji; 

2)   udzielenia pisemnej zgody przez Agencję na ustanowienie hipoteki na nieruchomości 

nabytej z Zasobu. 

4. Agencja może wyrazić zgodę na: 

1)   przeniesienie własności nieruchomości nabytej z Zasobu - w przypadku gdy nabywca 

nieruchomości jest osobą fizyczną: 

a)  zamierzającą powiększyć gospodarstwo rodzinne albo 
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b)  posiadającą kwalifikacje rolnicze w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju 

rolnego i zamierzającą utworzyć gospodarstwo rodzinne, albo 

c)  której przyznano pomoc finansową, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a 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; 

2)   ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu - w przypadku gdy hipoteka 

ma stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu zaciąganego na: 

a)  zakup nieruchomości rolnej na powiększenie gospodarstwa rodzinnego lub 

b)  zakup inwentarza żywego lub maszyn i urządzeń służących do prowadzenia 

gospodarstwa rodzinnego, lub 

c)  budowę, rozbudowę lub modernizację budynków służących prowadzeniu produkcji 

rolniczej, lub 

d)  odbudowę budynków zniszczonych w wyniku zdarzeń losowych, lub 

e)  realizację przedsięwzięcia, na które jest udzielana pomoc ze środków publicznych 

w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

tryb udzielania pisemnej zgody, o której mowa w ust. 4, mając na względzie określenie 

danych i dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia wniosku. 

 

Art. 30. 

1. Cenę nieruchomości Zasobu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość tej 

nieruchomości określona przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w 

przepisach o gospodarce nieruchomościami. 

2. Cenę nieruchomości rolnej można również ustalić w wysokości nie niższej niż suma 

wartości gruntu określonej z uwzględnieniem stawek szacunkowych jednego hektara oraz 

ceny 100 kg żyta, ustalonej stosownie do przepisów o podatku rolnym, i wartości części 

składowych tego gruntu, określonej stosownie do ust. 1. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do nieruchomości przeznaczonej w planie zagospodarowania 

przestrzennego na cele niezwiązane z prowadzeniem gospodarki rolnej lub leśnej. 

4. Cenę sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się nie więcej niż o 

50%, jeżeli nabywca zobowiąże się do dokonania na tej nieruchomości, w terminie 

określonym w umowie sprzedaży, nie dłuższym jednakże niż 5 lat od dnia jej zawarcia, 
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nakładów w wysokości co najmniej uzyskanego obniżenia ceny sprzedaży tej 

nieruchomości. 

4a. Obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowi pomoc 

de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 

grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. 

Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5, z późn. zm.). 

4b. Jeżeli nabywca nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków nie dokonał na tej 

nieruchomości nakładów w wysokości co najmniej uzyskanego obniżenia ceny jej 

sprzedaży w terminie określonym w ust. 4, jest on obowiązany w terminie 30 dni, od dnia 

upływu tego terminu, zapłacić na rzecz Agencji określoną w umowie kwotę, o którą 

została obniżona cena sprzedaży tej nieruchomości. 

4c. Jeżeli nabywca nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków nie zapłacił w terminie, o 

którym mowa w ust. 4b, na rzecz Agencji, określonej w umowie kwoty, o którą została 

obniżona cena sprzedaży tej nieruchomości, Agencji przysługują odsetki ustawowe za 

opóźnienie za okres liczony od pierwszego dnia po upływie terminu zapłaty do dnia 

zapłaty. 

5. Określenia wartości gruntu w sposób, o którym mowa w ust. 2, można dokonać, bez 

udziału rzeczoznawcy majątkowego, w celu ustalenia: 

1)   odpłatności, w związku z przejęciem gruntu na własność Skarbu Państwa w trybie 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo 

2)   ceny gruntu niezabudowanego o powierzchni nieprzekraczającej jednego hektara, albo 

3)   ceny gruntu stanowiącej podstawę obliczenia opłaty z tytułu wykonywania trwałego 

zarządu, o której mowa w art. 35 ust. 3. 

 

Art. 31. 

1. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 

2. Agencja może rozłożyć spłatę należności na roczne lub półroczne raty, na okres nie dłuższy 

niż 15 lat, jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości nabywca 

nieruchomości wpłacił co najmniej 10% jej ceny i przedłożył zabezpieczenie spłaty kwoty 

należności rozłożonej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności. 

3. Zabezpieczeniem spłaty kwoty należności, o którym mowa w ust. 2, może być co najmniej 

jedno z następujących zabezpieczeń: 

1)   hipoteka; 
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2)   gwarancja bankowa; 

3)   poręczenie; 

4)   weksel własny in blanco; 

5)   poręczenie wekslowe; 

6)   przewłaszczenie na zabezpieczenie; 

7)   zastaw rejestrowy; 

8)   blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym; 

9)   ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym; 

10)  cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; 

11)  kaucja. 

3a. Zabezpieczeniem spłaty kwoty należności, o którym mowa w ust. 2, przy sprzedaży 

nieruchomości w trybie, o którym mowa w art. 29 ust. 3b, może być hipoteka lub weksel 

in blanco. 

4. Przy rozłożeniu spłaty pozostałej należności na roczne lub półroczne raty Agencja stosuje 

oprocentowanie, które nie może być w stosunku rocznym niższe niż stopa dyskontowa 

stanowiąca stopę bazową ogłaszaną w komunikacie Komisji Europejskiej, powiększona o 

1%. 

5. Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie tę nieruchomość lub jej część przed zapłaceniem 

całej należności z tytułu jej sprzedaży, Agencja może zażądać zapłaty całej niespłaconej 

należności w wyznaczonym przez siebie terminie. 

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   dokumenty, jakie nabywca nieruchomości składa w celu ustalenia, czy jego sytuacja 

pozwala na spłatę należności rozłożonej na raty i na zabezpieczenie spłaty kwoty tej 

należności, 

2)   szczegółowe warunki rozkładania spłaty należności na raty, 

3)   wysokość oprocentowania należności, której spłata została rozłożona na raty 

- mając na względzie należyte zabezpieczenie spłaty należności rozłożonej na roczne lub 

półroczne raty. 

Art. 32a. 

 1. Agencja może nabywać nieruchomości na własność Skarbu Państwa, jeżeli wymaga tego 

realizacja zadań określonych w ustawie, w tym szczególnie zadań w zakresie 

powiększania już istniejących gospodarstw rodzinnych. 
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2. Nabycie nieruchomości następować może po cenie określonej zgodnie z art. 30, 

pomniejszonej o kwotę równą wartości obciążeń nieruchomości. 

 

Art. 33. 

1. Państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą nabywać 

nieruchomości rolne na własność Skarbu Państwa, jeżeli wymaga tego realizacja zadań 

statutowych tych jednostek. 

2. Nieruchomości nabyte w drodze umowy przez państwowe jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej pozostają w ich zarządzie na czas nieokreślony. 

3. Państwowe jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, powiadamiają Agencję w 

terminie jednego miesiąca o nabyciu nieruchomości rolnych na własność Skarbu Państwa. 

 

Art. 35. 

 1. Przekazanie w zarząd nieruchomości Zasobu następuje na czas oznaczony lub 

nieoznaczony, w drodze decyzji Prezesa Agencji. 

2. Przekazanie w zarząd nieruchomości może nastąpić również na podstawie umowy, 

zawartej za zgodą Prezesa Agencji, między jednostkami, o których mowa w art. 34. 

Jednostce przekazującej przysługuje od jednostki przejmującej zwrot nakładów 

poniesionych na budynki i inne części składowe nieruchomości. Wartość nakładów ustala 

się na zasadach określonych w art. 30. 

3. Jednostki, o których mowa w art. 34, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponoszą 

z tytułu wykonywania zarządu nieruchomości opłaty roczne w zależności od sposobu 

wykorzystywania tych nieruchomości w wysokości określonej w art. 17b ust. 1. 

3a. Jednostki utrzymujące urządzenia melioracji wodnych podstawowych ponoszą opłaty z 

tytułu wykonywania zarządu nieruchomościami rolnymi w części wykorzystywanej do 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

4. (uchylony). 

5. Opłaty, o których mowa w ust. 3, za dany rok uiszcza się w terminie do 15 lutego 

następnego roku. 

6. Nie pobiera się opłat z tytułu zarządu nieruchomościami znajdującymi się pod drogami 

publicznymi i między wałami przeciwpowodziowymi a korytem rzeki. 
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6a. Nie pobiera się opłat z tytułu zarządu nieruchomościami objętymi formami ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422). 

7. Prezes Agencji może, na wniosek właściwego organu administracji rządowej, zwolnić od 

opłat z tytułu wykonywania zarządu jednostki wykorzystujące nieruchomości rolne dla 

celów ochrony przyrody, innych niż określone w ust. 6, oraz dla celów kultury fizycznej i 

wypoczynku, naukowo-badawczych, dydaktycznych i doświadczalnych. 

8. Nieruchomość przekazana w zarząd może być za zgodą Prezesa Agencji wynajęta, 

wydzierżawiona albo użyczona w drodze umowy zawartej na okres nie dłuższy niż czas, 

na który został ustanowiony zarząd. 

Art. 36. 

1. Wygaśnięcie zarządu następuje w drodze decyzji Prezesa Agencji: 

1)   w razie upływu czasu, na jaki zarząd został ustanowiony; 

2)   jeżeli nieruchomość lub jej część stała się zbędna dotychczasowemu zarządcy; 

3)   w przypadku wykonywania zarządu niezgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki; 

4)   jeżeli ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiają 

wykorzystanie nieruchomości zgodnie z jej dotychczasowym przeznaczeniem. 

2. Decyzja o wygaśnięciu zarządu przysługującego jednostkom organizacyjnym: 

1)   resortu obrony narodowej - wymaga zgody Ministra Obrony Narodowej lub 

upoważnionego przez niego organu; 

2)   Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej lub jednostkom wojskowym 

podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - wymaga zgody ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych; 

3)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - wymaga zgody Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

4)   Agencji Wywiadu - wymaga zgody Szefa Agencji Wywiadu; 

5)   Centralnego Biura Antykorupcyjnego - wymaga zgody Szefa Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do nieruchomości rolnych pozostających w zarządzie 

państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które 

nabyły te nieruchomości na własność Skarbu Państwa. 

4. Wygaśnięcie zarządu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umów dzierżawy, najmu albo 

użyczenia, z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli 
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nieruchomość lub jej część, w stosunku do której wygasł zarząd, była wydzierżawiona, 

wynajęta lub użyczona. 

Art. 38. 

1. Mienie wchodzące w skład Zasobu może być: 

1)   wydzierżawiane lub wynajmowane osobom fizycznym lub prawnym, na zasadach 

Kodeksu cywilnego albo 

2)   oddane do korzystania na zasadach określonych w niniejszym rozdziale lub w 

odrębnych przepisach. 

1a. W umowie dzierżawy, także zawieranej na czas oznaczony zawiera się postanowienie o 

możliwości wypowiedzenia przez [agencję] <Krajowy Ośrodek> umowy dzierżawy w 

zakresie wyłączenia 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem 

dzierżawy. 

2. Do nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy i najmu przepisy art. 28 i art. 29 ust. 

1h stosuje się odpowiednio. 

3. Zawieranie z podmiotami zagranicznymi umów dzierżawy nieruchomości rolnych 

wchodzących w skład Zasobu nie jest dozwolone w okresie pięciu lat od dnia wejścia w 

życie ustawy, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 4. 

4. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach nieruchomości rolne wchodzące 

w skład Zasobu mogą być wydzierżawione podmiotowi zagranicznemu za zgodą ministra 

właściwego do spraw rozwoju wsi. 

Art. 38a. 

1. Mienie wchodzące w skład Zasobu może być wydzierżawiane lub wynajmowane osobom 

fizycznym lub prawnym z zapewnieniem dzierżawcy lub najemcy prawa kupna 

przedmiotu dzierżawy lub najmu najpóźniej z upływem okresu, na jaki została zawarta 

umowa. 

2. W umowie, o której mowa w ust. 1, określa się w szczególności: 

1)   wartość przedmiotu dzierżawy lub najmu; 

2)   czynsz roczny w wysokości równej sumie wartości przedmiotu dzierżawy lub najmu 

podzielonej przez liczbę lat, na którą została zawarta umowa, i oprocentowania 

niespłaconej części tej wartości. 

3. W umowie sprzedaży cenę ustala się jako sumę wartości przedmiotu dzierżawy lub najmu i 

oprocentowania należnego za okres do dnia zawarcia tej umowy. Na poczet ceny zalicza 

się wpłacony czynsz. 
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4. Jeżeli wartość przedmiotu dzierżawy lub najmu została ustalona w umowie, o której mowa 

w ust. 1, według innego miernika wartości niż pieniądze, Agencja nie stosuje 

oprocentowania. 

5. W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy lub najmu przed upływem okresu, na jaki 

została zawarta, wpłacony czynsz nie podlega zwrotowi. 

6. Do czynszu i oprocentowania, ustalonego w umowie określonej w ust. 1, stosuje się art. 31 

ust. 2 oraz przepisy wydane na podstawie art. 31 ust. 4. 

 

Art. 38b. 

1. Agencja, w drodze umowy, oddaje do odpłatnego korzystania nieruchomości Zasobu 

przedsiębiorcy posiadającemu koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesję na 

wydobywanie węglowodorów ze złoża udzieloną na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131), na czas nie dłuższy 

niż czas obowiązywania koncesji. 

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

1)   oznaczenie stron; 

2)   oznaczenie nieruchomości; 

3)   cel i sposób korzystania z nieruchomości; 

4)   wysokość wynagrodzenia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, uwzględnia w szczególności: 

1)   wysokość niezbędnych kosztów związanych z oddaniem nieruchomości do 

korzystania; 

2)   utracone korzyści związane z oddaniem nieruchomości do korzystania. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, może określać również wysokość odszkodowania 

związanego z oddaniem nieruchomości do korzystania. 

5. Nieruchomość oddana do korzystania na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, nie 

może być zbyta na rzecz osób trzecich w trakcie obowiązywania tej umowy. 

6. W przypadku przeniesienia koncesji, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca, na rzecz 

którego została przeniesiona koncesja wstępuje z mocy prawa w prawa i obowiązki 

wynikające z umowy, o której mowa w ust. 1. 
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7. W przypadku cofnięcia koncesji, o której mowa w ust. 1, jej wygaśnięcia lub utraty mocy, 

umowa, o której mowa w ust. 1, ulega rozwiązaniu. Przepis art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze stosuje się. 

Art. 39. 

1. Umowę dzierżawy zawiera się po przeprowadzeniu przetargu ofert pisemnych lub 

publicznego przetargu ustnego. Art. 29 ust. 3-3c stosuje się odpowiednio. 

2. Przetargu nie stosuje się, jeżeli: 

1)   dotychczasowy dzierżawca złożył Agencji oświadczenie o zamiarze dalszego 

dzierżawienia nieruchomości na nowych warunkach uzgodnionych z Agencją, z tym 

że czynsz nie może być niższy niż dotychczasowy; 

2)   nieruchomość jest wydzierżawiana jednoosobowej spółce Skarbu Państwa utworzonej 

przez Agencję; 

3)   nieruchomość, której użytkowanie wygasło na podstawie art. 16 ust. 2 z dniem 31 

grudnia 1993 r., jest wydzierżawiana spółdzielni produkcji rolnej nadal faktycznie 

władającej tą nieruchomością; 

4)   nieruchomość przeznaczona przez Agencję pod ogródek przydomowy jest 

wydzierżawiana osobie korzystającej dotychczas z takiego ogródka bez tytułu 

prawnego w związku z utratą mocy obowiązującej układu zbiorowego pracy albo 

zakładowej umowy zbiorowej; 

5)   nieruchomość będąca dotychczas w administrowaniu lub jej część jest 

wydzierżawiana spółce, a łącznie spełnione są następujące warunki: 

a)  gospodarstwo utworzone w związku z oddaniem mienia do administrowania 

osiągnęło łącznie przez ostatnie trzy lata dodatni wynik finansowy, 

b)  do spółki przystąpiło więcej niż połowa pracowników zatrudnionych w 

gospodarstwie, według stanu na dzień zawarcia umowy dzierżawy, 

c)  dokonane wpłaty pieniężne na kapitał zakładowy albo akcyjny spółki wynoszą co 

najmniej 20% wartości majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych, 

wykazanej w bilansie gospodarstwa za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym 

ma być zawarta umowa dzierżawy, 

d)  co najmniej 20% udziałów lub akcji w spółce zostało objętych przez administratora 

albo przez pracownika gospodarstwa lub jedną z tych osób łącznie z inną osobą 

niezatrudnioną w gospodarstwie; 
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6)   wydzierżawienie następuje w związku z wyłączeniem, za zgodą dzierżawcy, z 

przedmiotu umowy dzierżawy całości gruntów albo ich części, przeznaczonych w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne, z 

zastrzeżeniem, że powierzchnia wydzierżawianej bez przetargu nieruchomości 

wyrażona w hektarach przeliczeniowych nie powinna być większa od wyłączonej z 

umowy dzierżawy. 

3. W razie wydzierżawiania części nieruchomości będącej dotychczas w administrowaniu, 

warunki określone w ust. 2 pkt 5 lit. b i c uważa się za spełnione, jeżeli: 

1)   do spółki przystąpiła więcej niż połowa pracowników zorganizowanej części 

gospodarstwa, w skład której wchodzi wydzierżawiana część nieruchomości; 

2)   dokonane wpłaty pieniężne na kapitał zakładowy albo akcyjny spółki wynoszą co 

najmniej 20% wartości bilansowej majątku obrotowego i ruchomych środków 

trwałych, wchodzących w skład zorganizowanej części gospodarstwa, o której mowa 

w pkt 1. 

4. W razie: 

1)   niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, najpóźniej na trzy miesiące 

przed zakończeniem dzierżawy i nieuzgodnienia nowych warunków dzierżawy w 

terminie miesiąca od złożenia oświadczenia, 

2)   nieuzgodnienia warunków dzierżawy między Agencją a podmiotami, o których mowa 

w ust. 2 pkt 3 i 4, w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 

3)   niezawarcia umowy dzierżawy między Agencją a spółką, o której mowa w ust. 2 pkt 

5, w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy 

- wydzierżawienie nieruchomości następuje na zasadach określonych w ust. 1. 

4a. W razie nieprzedstawienia przez Agencję dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości 

stanowiska odnośnie warunków dalszego dzierżawienia tej nieruchomości, w terminie 

miesiąca od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, domniemywa się, 

że Agencja wyraziła zgodę na dalsze dzierżawienie nieruchomości na dotychczasowych 

warunkach przez okres roku. 

5. Agencja może wypowiedzieć umowę dzierżawy, także zawartą na czas oznaczony, w celu 

wyłączenia z dzierżawy części lub całości nieruchomości, która jest niezbędna na cele 
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publiczne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Wypowiedzenie 

umowy dzierżawy dotyczące części nieruchomości pociąga za sobą odpowiednie 

zmniejszenie czynszu. Art. 704 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. 

6. Jeżeli Agencja zbywa część wydzierżawionej nieruchomości osobie, która nie jest jej 

dzierżawcą, umowa dzierżawy przekształca się w odrębne umowy dzierżawy. 

Wydzierżawiającym zbywanej części nieruchomości staje się jej nabywca na warunkach 

określonych w dotychczasowej umowie dzierżawy zawartej przez Agencję, z wyjątkiem 

wysokości czynszu, którego wysokość jest proporcjonalna do powierzchni nabytej części 

nieruchomości. Wysokość czynszu przysługującego Agencji jest proporcjonalna do 

powierzchni części nieruchomości, która nie została zbyta. 

 

Art. 39a. 

 1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

przeprowadzania przetargów na dzierżawę, uwzględniając w szczególności formy 

przeprowadzania przetargu, wymagania dotyczące wadium, sposób ogłaszania przetargu, 

informacje, jakie powinno zawierać ogłoszenie o przetargu oraz oferta, informacje, jakie 

powinien zawierać protokół z przetargu sporządzany przez komisję przeprowadzającą 

przetarg. 

2. Czynsz dzierżawny ustala się w umowie jako sumę pieniężną albo jako równowartość 

pieniężną odpowiedniej ilości pszenicy. Czynsz ten jest płatny za półrocze roku 

kalendarzowego z dołu. 

3. Czynsz dzierżawny ustalony w sumie pieniężnej poczynając od drugiego terminu płatności 

podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźników zmian cen skupu podstawowych 

produktów rolnych w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności. 

4. Należność z tytułu czynszu określonego w umowie jako równowartość pieniężna 

odpowiedniej ilości pszenicy ustala się na podstawie średniej krajowej ceny skupu 

pszenicy w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności czynszu. 

5. Za podstawowe produkty rolne, o których mowa w ust. 3, uważa się ziarno pszenicy i żyta, 

żywiec rzeźny wołowy, wieprzowy i drobiowy oraz mleko krowie. 

6. Strony umowy dzierżawy mogą postanowić jeden raz w ciągu okresu, na jaki umowa 

została zawarta, że poczynając od najbliższego terminu płatności czynszu ustalonego jako 

równowartość odpowiedniej ilości pszenicy suma pieniężna odpowiadająca tej 
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równowartości stanowi czynsz, do którego stosuje się wskaźnik określony na podstawie 

ust. 3. 

7. Wskaźnik zmian cen, o którym mowa w ust. 3, oraz średnią krajową cenę skupu pszenicy, 

o której mowa w ust. 4, ustala się na podstawie obwieszczeń Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski", w terminie 20 dni po upływie każdego półrocza kalendarzowego. 

8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, określi, 

w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości czynszu dzierżawnego, w 

zależności od potencjału produkcyjnego przedmiotu dzierżawy, w szczególności w 

zależności od rodzaju i klasy gruntów oraz miejsca ich położenia, wartości księgowej 

budynków i budowli, charakteru możliwej do prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Art. 39b. 

1. Osoba władająca nieruchomością wchodzącą w skład Zasobu bez tytułu prawnego jest 

zobowiązana do zapłaty na rzecz Agencji wynagrodzenia za korzystanie z tej 

nieruchomości w wysokości stanowiącej 5-krotność wywoławczej wysokości czynszu, 

który byłby należny od tej nieruchomości, gdyby była ona przedmiotem umowy 

dzierżawy po przeprowadzeniu przetargu. 

2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się na dzień, w którym Agencja 

zażądała zwrotu nieruchomości. 

3. Do roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości 

Zasobu nie stosuje się przepisów art. 224-231 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem art. 

229. 

Art. 39c. 

Na wniosek dzierżawcy, za zgodą Agencji, osoba trzecia może wstąpić w prawa i obowiązki 

dzierżawcy wynikające z umowy dzierżawy, w przypadku gdy dzierżawca uzyska 

uprawnienia do renty strukturalnej, emerytury lub z uwagi na stan zdrowia nie będzie 

mógł kontynuować umowy, a ze zgłoszonego do Agencji wniosku wynikać będzie, że 

przekazanie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy następuje na rzecz 

osoby lub osób mu bliskich w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego. 

 

Art. 40. 

1. Nie pobiera się czynszu za użytki rolne klasy VI. 
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2. Agencja może zwolnić dzierżawcę z opłat czynszowych na warunkach określonych w 

umowie: 

1)   w okresie pierwszych trzech lat dzierżawy użytków rolnych odłogowanych co 

najmniej przez okres jednego roku przed dniem zawarcia umowy dzierżawy; 

2)   na okres nie dłuższy niż pięć lat, w przypadkach uzasadnionych stanem przedmiotu 

dzierżawy lub realizacją inwestycji tworzących nowe miejsca pracy. 

 

Art. 42. 

1. Agencja może przeznaczyć do sprzedaży najemcom wchodzące w skład Zasobu domy, 

lokale mieszkalne i budynki gospodarcze wraz z niezbędnymi gruntami. 

2. Sprzedaż następuje przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, 

niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych 

oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 

52), z wyjątkiem art. 5 tej ustawy i z zastrzeżeniem ust. 3-4. 

3. Okresem pracy i najmu, od którego zależy pomniejszenie ceny sprzedaży, jest okres pracy i 

najmu w przedsiębiorstwach, o których mowa w art. 2a, lub okres pracy i najmu w 

zlikwidowanym zakładzie pracy, którego mienie zostało przejęte przez przedsiębiorstwa, 

o których mowa w art. 2a. 

4. Na wniosek osoby, która w chwili śmierci najemcy stale z nim mieszkała, cenę sprzedaży 

mieszkania pomniejsza się uwzględniając, zamiast okresu pracy i najmu tej osoby, okres 

pracy i najmu zmarłego najemcy, ustalony według zasad określonych w ust. 3. 

5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4, przysługuje stale zamieszkałym z najemcą 

zstępnym, wstępnym, pełnoletniemu rodzeństwu najemcy, osobom go przysposabiającym 

albo przez niego przysposobionym oraz osobie, która pozostawała z nim we wspólnym 

pożyciu małżeńskim. 

6. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do sprzedaży ogródków przydomowych 

położonych na obszarach przeznaczonych na cele rolne i garaży osobom, które z nich 

korzystają. 

Art. 43. 

1. O przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości, określonych w art. 42, Agencja zawiadamia 

na piśmie najemców i osoby, o których mowa w art. 42 ust. 6, którzy w terminie dwóch 
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miesięcy od dnia zawiadomienia mogą złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia 

nieruchomości. 

2. W razie niezłożenia oświadczenia w terminie określonym w ust. 1 Agencja może, w drodze 

umowy, przekazać nieruchomość nieodpłatnie na własność gminie albo spółdzielni 

mieszkaniowej, która zobowiązała się przyjąć najemcę w poczet członków spółdzielni i 

dokonać na jego rzecz przydziału zajmowanego lokalu. Do czasu przystąpienia do 

spółdzielni najemca zachowuje prawo do najmu tego lokalu na czas nieoznaczony na 

zasadach określonych przepisami o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach 

mieszkaniowych
(12)

. 

3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi tryb sprzedaży domów, lokali 

mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z 

niezbędnymi gruntami. 

Art. 44. 

1. Grunty Zasobu zabudowane obiektami infrastruktury technicznej towarzyszącej budynkom 

mieszkalnym wraz z innym mieniem niezbędnym do korzystania z tej infrastruktury 

Agencja może przekazać, w drodze umowy, nieodpłatnie na własność gminie albo 

spółdzielni utworzonej przez nabywców lokali określonych w art. 42 ust. 1 w celu 

administrowania budynkami, w których znajdują się te lokale. 

2. W przypadku stosowania dotacji państwa do budynków i lokali spółdzielczych, lokale, o 

których mowa w ust. 1, traktuje się na równi ze spółdzielczymi zasobami 

mieszkaniowymi. 

Art. 46. 

 1. Najemcy domów i lokali mieszkalnych przejętych do Zasobu, z którymi zawarto umowy 

najmu przed przejęciem, zachowują prawo do dalszego zamieszkiwania na czas 

nieokreślony. Nie dotyczy to najemców: 

1)   zajmujących domy i lokale w obiektach wpisanych do rejestru zabytków; 

2)   zajmujących lokale w budynkach niesłużących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych oraz domy i lokale funkcjonalnie związane z działalnością 

gospodarczą. 

2. Najemcy, określonemu w ust. 1 pkt 1 i 2, przysługuje pierwszeństwo w najmie innego 

mieszkania wchodzącego w skład Zasobu. 
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3. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych najemców, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 

2, Agencja może nabywać lokale i budynki mieszkalne lub realizować inwestycje w 

zakresie budownictwa mieszkaniowego. 

4. Nabyte lub wybudowane lokale i budynki mieszkalne, o których mowa w ust. 3, wchodzą 

w skład Zasobu. 

Art. 46a. 

Do zbycia przez Agencję nieruchomości w skład której wchodzą domy i lokale mieszkalne, o 

których mowa w art. 46 ust. 1 zdanie drugie, nie stosuje się art. 42 i 43 oraz ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw 

państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób 

prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa. Z dniem zbycia 

stosunki najmu tych domów i lokali na czas określony stają się stosunkami najmu na czas 

nieokreślony. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 1 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1888, 1926, 1933 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) 

 

Art. 6. 

1. Zwalnia się od podatku: 

1)   Skarb Państwa; 

2)   Narodowy Bank Polski; 

3)   jednostki budżetowe; 

4)   państwowe fundusze celowe, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 

4a)  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

4b)  wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 

5)   przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez 

organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie 

porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej; 

6)   jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach 

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; 
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7)   Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

8)   (uchylony); 

[9)   Agencję Rynku Rolnego;] 

10)  
(11)

 fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne 

otwarte, utworzone na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, z 

wyłączeniem specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących 

zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych 

zamkniętych; 

10a)  
(12)

 instytucje wspólnego inwestowania, z zastrzeżeniem ust. 4, posiadające siedzibę 

w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają 

łącznie następujące warunki: 

a)  podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

b)  
(13)

 wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków 

pieniężnych, zebranych w drodze publicznego proponowania nabycia ich tytułów 

uczestnictwa w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, 

c)  
(14)

 prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów 

nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 

d)  ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru 

nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 

e)  posiadają depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji, 

f)  zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie 

zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w 

którym podmioty te mają siedzibę; 

11)  fundusze emerytalne utworzone na podstawie przepisów o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

11a)  podatników posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego prowadzących program emerytalny, w zakresie dochodów 

związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne, którzy spełniają łącznie 

następujące warunki: 
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a)  podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

b)  prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych władz państwa, 

w którym mają siedzibę, 

c)  ich działalność podlega nadzorowi właściwych władz państwa, w którym mają 

siedzibę, 

d)  posiadają depozytariusza prowadzącego rejestr aktywów tych podatników, 

e)  przedmiotem ich działalności jest wyłącznie gromadzenie środków pieniężnych i 

ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego 

po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego; 

12)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247 i 1579); 

12a)  Fundusz Rezerwy Demograficznej, o którym mowa w ustawie z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

[13)  Agencję Nieruchomości Rolnych;] 

14)  (uchylony); 

15)  Agencję Rezerw Materiałowych; 

16)  Narodowy Fundusz Zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

17)  Bankowy Fundusz Gwarancyjny; 

18)  podmiot zarządzający aktywami w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996)[.] <;> 

<19) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.> 

2. (uchylony). 

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 10a i 11a, stosuje się pod warunkiem istnienia 

podstawy prawnej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 

innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, 

do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego 

państwa, w którym podatnik ma siedzibę. 

4. 
(15)

 Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a, nie ma zastosowania do instytucji 

wspólnego inwestowania: 
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1)   które prowadzą swoją działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania typu 

zamkniętego albo są instytucją wspólnego inwestowania typu otwartego działającą na 

podstawie zasad i ograniczeń inwestycyjnych odpowiadających instytucjom wspólnego 

inwestowania typu zamkniętego, lub 

2)   których tytuły uczestnictwa, zgodnie z dokumentami założycielskimi, nie są oferowane w 

drodze oferty publicznej, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani 

wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz mogą być nabywane także przez 

osoby fizyczne wyłącznie w przypadku, gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia 

tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40 000 euro. 

 

Art. 17. 

1. Wolne od podatku są: 

(pkt 1- 36 pominięto) 

36a)  umorzone należności i wierzytelności przypadające [agencjom płatniczym] <agencji 

płatniczej> w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, a także należności z tytułu nienależnie 

lub nadmiernie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w 

ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków pochodzących z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, od ustalenia 

których odstąpiono; 

(pkt 37-58 pominięto) 

1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy: 

1)   dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 

elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, 

piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu 

powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub 

dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak 

dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych 

przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 

elektronicznego; 

1a)  dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach 

określonych w art. 17a-17k; 



- 70 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2)   dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż 

wymienione w tych przepisach. 

1b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód 

jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym 

przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków 

niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. 

1c. Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w: 

1)   przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach; 

2)   przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję 

organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki 

pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów; 

3)   samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego 

od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb 

publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i 

kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz 

transportu zbiorowego. 

1d. Przy ustalaniu udziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 4e, w kwocie przychodów 

osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności nie uwzględnia się przychodów 

uzyskanych: 

[1)   w związku z regulowaniem zobowiązań wobec Agencji Nieruchomości Rolnych 

wierzytelnościami nabytymi od wierzycieli tej Agencji;] 

<1) w związku z regulowaniem zobowiązań wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa wierzytelnościami nabytymi od wierzycieli Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa;> 

2)   ze sprzedaży produktów produkcji rolniczej nabytych przez spółdzielnie zajmujące się 

produkcją rolną od członków tych spółdzielni - w części odpowiadającej cenie nabycia 

tych produktów. 

1e. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w 

przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie: 
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1)   wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów 

skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.; 

2)   papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o ile nabycie takie nastąpiło w 

ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, również w 

przypadku gdy zarządzanie portfelem odbywa się na podstawie umowy z 

towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które wykonuje tę działalność na 

podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, pod warunkiem 

zdeponowania tych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych na 

odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

3)   jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie 

ustawy o funduszach inwestycyjnych. 

1f. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany i 

wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w ust. 1. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu 

dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. 

5. W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do 

zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia 

podatkowego. 

6. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany do 

zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił 

prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę - w 

rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 25, w 

którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek 

danego roku podatkowego - w zeznaniu rocznym. 

7. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 42, nie podlegają środki stanowiące zwrot 

wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub 
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za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów (akcji) w spółce 

zawiązanej w celu realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, ma zastosowanie, jeżeli dochody 

przeznaczone na cele szkoły zostaną wydatkowane na: 

1)   zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń 

niezbędnych do prowadzenia szkoły; 

2)   organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej 

wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte 

przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów. 

9. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49, uznaje się wydatki na: 

1)   zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych; 

2)   szkolenie członków grupy producentów rolnych. 

10. Przepisy ust. 1b, 1e i 1f nie mają zastosowania do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 

49. 

11. 
(88)

 Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 58, dotyczy instytucji wspólnego 

inwestowania: 

1)   których wyłącznym przedmiotem działalności jest zbiorowe lokowanie środków 

pieniężnych w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa 

majątkowe; 

2)   w przypadku których prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia 

właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają 

siedzibę. 

12. 
(89)

 Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 58, stosuje się pod warunkiem istnienia 

podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej 

ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do 

uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego 

państwa, w którym podatnik ma siedzibę. 
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U S T A W A    z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i 

banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 82, z późn. zm.)  

 

uwaga: 

1)  użyte w art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 7 ust. 2 i 4, art. 9 ust. 3 i 4, art. 16 ust. 1 pkt 

1, art. 17 ust. 5 oraz art. 53 ust. 1 i ust. 3 pkt 5, w różnym przypadku, wyrazy 

[Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa] zastępuje się użytymi 

w odpowiednim przypadku wyrazami <Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa>; 

2) użyty w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2, art. 9 ust. 3, art. 17 ust. 5 i art. 32 pkt 3, w 

różnym przypadku, wyraz [Agencja] zastępuje się użytymi w odpowiednim 

przypadku wyrazami <Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa>. 

 

Art. 6. 

 1. Bankowe postępowanie ugodowe może dotyczyć: 

1)   wyłącznie dłużnika będącego przedsiębiorstwem państwowym, jednoosobową spółką 

Skarbu Państwa lub spółką, w której akcje będące własnością Skarbu Państwa, 

przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa stanowią 

łącznie więcej niż 50%, 

2)   Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, w części obejmującej jej zobowiązania 

przejęte - stosownie do odrębnych przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa - po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach 

gospodarki rolnej. 

2. Jeżeli dłużnikiem jest Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, przedmiotem 

bankowego postępowania ugodowego są wierzytelności wobec poszczególnych, 

zlikwidowanych i przejętych przez Agencję państwowych przedsiębiorstw gospodarki 

rolnej. 

Art. 7. 

1. Bank może wszcząć bankowe postępowanie ugodowe indywidualnie lub w imieniu i za 

zgodą grupy banków, gdy: 

1)   wierzytelności banku lub grupy banków wobec dłużnika stanowią co najmniej 10% 

ogólnej kwoty zobowiązań dłużnika, przy czym suma wierzytelności bankowej jest 

nie mniejsza niż sto tysięcy złotych, lub 
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2)   wierzytelności banku lub grupy banków stanowią nie mniej niż 20% ogólnej kwoty 

zobowiązań dłużnika. 

2. Jeżeli dłużnikiem jest Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, wierzytelności, o 

których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego majątku, 

wierzytelności i zobowiązań zlikwidowanego państwowego przedsiębiorstwa gospodarki 

rolnej, sporządzanego przez organ założycielski tego przedsiębiorstwa i Agencję. 

3. Przez ogólną kwotę zobowiązań dłużnika, o której mowa w ust. 1, rozumie się, z 

zastrzeżeniem ust. 4, kwotę wynikającą z pomniejszenia sumy bilansowej bilansu, 

sporządzonego na koniec kwartału poprzedzającego dzień złożenia wniosku: 

1)   o kapitały - w przypadku spółki, 

2)   o fundusze własne - w przypadku przedsiębiorstwa państwowego 

-  skorygowane o wynik finansowy. 

4. Przez ogólną kwotę zobowiązań dłużnika, będącego Agencją Własności Rolnej Skarbu 

Państwa, rozumie się kwotę zobowiązań określoną w protokole zdawczo-odbiorczym, o 

którym mowa w ust. 2. 

Art. 9. 

1. Do wniosku o wszczęcie bankowego postępowania ugodowego dłużnik powinien dołączyć: 

1)   propozycje ugodowe, w szczególności założenia uzdrowienia gospodarki dłużnika, z 

zastrzeżeniem ust. 3 i 4, 

2)   bilans z rachunkiem wyników, 

3)   wyciąg z rejestru, 

4)   spis wierzycieli, w tym zagranicznych, ze wskazaniem imion, nazwisk lub firm i 

adresów oraz wymienieniem wierzytelności i terminów ich płatności, z oznaczeniem 

wierzytelności zabezpieczonych zastawem bądź hipoteką, 

5)   wykaz udzielonych poręczeń, 

6)   wykaz tytułów egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi, 

7)   spis podmiotów zobowiązanych względem dłużnika, z wymienieniem należności i 

terminów ich płatności, 

8)   propozycje potrąceń według zasad, o których mowa w art. 13. 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy przedmiotem bankowego postępowania 

ugodowego mają być wierzytelności, o których mowa w art. 6 ust. 2, z tym że: 

1)   w miejsce wyciągu z rejestru dłużnik dołącza decyzję organu założycielskiego o 

likwidacji państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, 
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2)   dane określone w ust. 1 pkt 2 i 4-7 dotyczą zlikwidowanego przedsiębiorstwa. 

3. Jeżeli dłużnikiem jest państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, propozycje 

ugodowe, uwzględniające również program zagospodarowania majątku po przejęciu przez 

Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, wymagają zgody Agencji. 

4. Jeżeli dłużnikiem jest Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, propozycje ugodowe 

uwzględniają program zagospodarowania majątku po zlikwidowanym państwowym 

przedsiębiorstwie gospodarki rolnej. 

Art. 16. 

 1. Bankowe postępowanie ugodowe prowadzi do zawarcia ugody bankowej, która obejmuje: 

1)   zobowiązanie dłużnika do podjęcia określonych działań zmierzających do naprawy 

przedsiębiorstwa dłużnika, a w przypadku gdy dłużnikiem jest Agencja Własności 

Rolnej Skarbu Państwa - do realizacji programu zagospodarowania majątku po 

zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej, 

2)   zobowiązanie wierzycieli do podjęcia działań w celu wsparcia realizacji programu 

naprawczego, 

3)   określenie zasad zamiany wierzytelności na akcję, jeżeli ugoda przewiduje taką 

zamianę, 

4)   określenie sposobu pokrywania kosztów ponoszonych w związku z bankowym 

postępowaniem ugodowym; Skarb Państwa jest zwolniony z obowiązku ponoszenia 

kosztów, 

5)   określenie sposobu realizacji wierzytelności objętych ugodą bankową po 

uprawomocnieniu się ugody. 

2. Działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą polegać na restrukturyzacji długu oraz 

ułatwieniu dłużnikowi pozyskania nowych środków finansowych, a w szczególności na: 

1)   odroczeniu terminów płatności, 

2)   obniżeniu oprocentowania wierzytelności, 

3)   zaniechaniu naliczania oprocentowania w określonym czasie od całości lub części 

wierzytelności, 

4)   przejściowym kapitalizowaniu należnych odsetek, 

5)   rozłożeniu w czasie spłat odsetek i kapitału, 

6)   zamianie części lub całości wierzytelności na akcje, 

7)   umorzeniu części lub całości wierzytelności, w tym odsetek, 

8)   udzieleniu dłużnikowi nowych pożyczek, kredytów lub gwarancji kredytowych. 
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3. Ustalenia mające na celu zabezpieczenie wykonania ugody bankowej oraz kontroli nad jej 

realizacją polegać mogą na: 

1)   powołaniu rady wierzycieli kontrolującej wykonanie postanowień ugody bankowej; w 

skład rady wierzycieli wchodzi przedstawiciel Ministra Finansów, jeżeli ugodą 

bankową są objęte wierzytelności Skarbu Państwa, 

2)   przekazaniu wskazanemu wierzycielowi, na czas oznaczony, praw głosu z akcji, jeżeli 

wierzyciele uznają to za niezbędne, poprzez ustanowienie odpowiedniego 

pełnomocnictwa, 

3)   zobowiązaniu się akcjonariusza spółki dłużnika do zbycia akcji lub obciążenia akcji 

prawem zastawu na rzecz wierzycieli. 

4. Uprawnienia osób wchodzących w skład rady wierzycieli, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w 

zakresie należności przysługujących im z tytułu pełnienia tych funkcji, określa akt 

powołania. 

Art. 17. 

 1. Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorstwo państwowe: 

1)   Minister Przekształceń Własnościowych przekształci przedsiębiorstwo w 

jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, w trybie i na zasadach przepisów ustawy o 

prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia 

podpisania ugody, 

2)   Minister Przekształceń Własnościowych wyrazi zgodę na wniesienie przedsiębiorstwa 

lub zorganizowanych części mienia przedsiębiorstwa do spółki w trybie art. 37 ust. 1 

pkt 2 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz wyrazi zgodę na 

zamianę wierzytelności na akcje tej spółki według zasad, o których mowa w art. 16 

ust. 1 pkt 3, w ciągu 30 dni od dnia podpisania ugody. 

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się, o ile: 

1)   przekształcenie przedsiębiorstwa w trybie i na zasadach przepisów ustawy o 

prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych lub 

2)   likwidacja przedsiębiorstwa w trybie określonym w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 

- nie jest warunkiem zawartym w ugodzie. 

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych, których prywatyzacja 

wymaga zgody Rady Ministrów na podstawie odrębnych przepisów, chyba że Rada 
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Ministrów wyrazi zgodę na prywatyzację, oraz do państwowych przedsiębiorstw 

gospodarki rolnej. 

4. Z chwilą przekształcenia przez Ministra Przekształceń Własnościowych przedsiębiorstwa 

państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub wniesienia przedsiębiorstwa 

albo zorganizowanych części mienia przedsiębiorstwa do spółki w trybie art. 37 ust. 1 pkt 

2 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - spółka ta staje się stroną w 

bankowym postępowaniu ugodowym jako dłużnik. 

5. Z dniem podjęcia decyzji o likwidacji państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w 

celu przekazania majątku tego przedsiębiorstwa Agencji Własności Rolnej Skarbu 

Państwa - stroną w bankowym postępowaniu ugodowym staje się Agencja. 

 

Art. 32. 

W razie rozwiązania ugody bankowej przez sąd: 

1)   dokonane na podstawie ugody bankowej czynności dłużnika pozostają w mocy, a 

wypłacone lub wyegzekwowane kwoty nie podlegają zwrotowi, 

2)   wierzyciele zachowują prawo do nie spłaconej przez dłużnika części wierzytelności 

istniejącej przed zawarciem ugody bankowej, 

3)   bankowe postępowanie ugodowe nie może być ponownie wszczęte wobec tego samego 

dłużnika, chyba że przedmiotem bankowego postępowania ugodowego mają być 

wierzytelności wobec innego państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, 

zlikwidowanego i przejętego przez Agencję, niż wobec tego przedsiębiorstwa, którego 

wierzytelności już objęte zostały ugodą bankową. 

 

Art. 53. 

 1. Banki, które otrzymają środki w trybie określonym w art. 54, nie mogą udzielać kredytów 

oraz gwarancji dłużnikom, których kredyty zostały wyodrębnione zgodnie z art. 52 ust. 2 

pkt 2, poza przypadkiem, gdy dostarczenie nowych środków wynika z postanowień ugody 

bankowej albo gdy dłużnikiem jest Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

2. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, termin, w którym banki, o których 

mowa w ust. 1, zobowiązane są sprzedać nie zaspokojone wierzytelności wobec 

dłużników, których kredyty były wyodrębnione zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 2, z 

zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Obowiązek określony w ust. 2 nie dotyczy przypadków, w których: 
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1)   z dłużnikiem została zawarta ugoda lub układ, 

2)   dłużnik został postawiony w stan upadłości, 

3)   wobec dłużnika zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne w trybie art. 37 ust. 2 

ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych lub art. 18a ustawy z dnia 25 

września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 

75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464), 

4)   dłużnik przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w pełni na bieżąco spłaca kredyt, 

5)   dłużnikiem jest Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa lub państwowe 

przedsiębiorstwo gospodarki rolnej. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 207, 1948, 2003 i 2138)  

 

Art. 66. 

Zajęcie nieruchomości na zakwaterowanie przejściowe następuje na podstawie: 

1)   decyzji administracyjnej wydanej przez: 

a)  starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej - w stosunku do 

nieruchomości Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem lit. c oraz d, 

b)  wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa - w stosunku 

do nieruchomości stanowiących własność odpowiedniej jednostki samorządu 

terytorialnego, 

c)  dyrektora regionalnej dyrekcji lasów państwowych - w stosunku do obiektów i 

gruntów leśnych Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego "Lasy Państwowe", 

d)  [Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa] <Dyrektora Generalnego 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa > - w stosunku do nieruchomości rolnych 

Skarbu Państwa wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; 

2)   pisemnej umowy zawartej przez organ wojskowy z osobą fizyczną lub prawną będącą 

właścicielem nieruchomości. 
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U S T A W A    z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2147 i 2260)  

 

uwaga: 

użyte w art. 57 ust. 3, art. 59 ust. 5 oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 i 7 oraz ust. 6, w 

różnym przypadku, wyrazy [Agencja Nieruchomości Rolnych] zastępuje się 

użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa>; 

Art. 57. 

 1. Prawa do nieruchomości, które pozostały po zlikwidowanej lub sprywatyzowanej 

państwowej osobie prawnej, przechodzą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa 

odpowiednio z dniem likwidacji lub z dniem zakończenia prywatyzacji. 

2. 
(41)

 O sposobie zagospodarowania tych nieruchomości rozstrzyga minister właściwy do 

spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. 

3. 
(42)

 Jeżeli minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub inny organ upoważniony na mocy odrębnych 

przepisów nie zagospodarował nieruchomości, o których mowa w ust. 1, przekazuje je 

protokolarnie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, Agencji Mienia Wojskowego 

bądź Agencji Nieruchomości Rolnych. 

4. W razie likwidacji lub prywatyzacji samorządowej osoby prawnej stosuje się odpowiednio 

ust. 1-3, z tym że nieruchomości, które nie zostały zagospodarowane, organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego włącza protokolarnie odpowiednio do gminnego, 

powiatowego lub wojewódzkiego zasobu nieruchomości. 

5. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, w stosunku do których trwały zarząd 

wygasł na skutek likwidacji jednostki organizacyjnej, z zastrzeżeniem przepisu art. 49 ust. 

2, organ nadzorujący przekazuje protokolarnie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, 

a jeżeli nieruchomości stanowią własność jednostek samorządu terytorialnego, organ 

nadzorujący włącza je protokolarnie do zasobu nieruchomości odpowiedniej jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Art. 59. 

1. 
(45)

 Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wyposażyć fundację lub dokonać darowizny 
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nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz fundacji oraz organizacji pożytku 

publicznego prowadzących działalność, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2, na jej cele 

statutowe. 

2. 
(46)

 W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel, na który nieruchomość została 

darowana, darowiznę odwołuje się. 

3. Czynność prawna dokonana przez fundację albo organizację pożytku publicznego z 

naruszeniem przepisu ust. 2 jest nieważna. 

4. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 51 ust. 2 i 4 

oraz art. 52. 

5. 
(47)

 Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Agencja Mienia Wojskowego mogą, na 

warunkach określonych w ust. 1, wyposażyć fundację lub dokonać na jej rzecz albo na 

rzecz organizacji pożytku publicznego darowizny nieruchomości, w stosunku do której 

wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa, po uprzednim uzyskaniu zgody ministra 

właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa, a w zakresie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa po uprzednim uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw 

rozwoju wsi. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowiznę 

odwołuje się. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się. 

6. 
(48)

 Zgoda ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, o której mowa w ust. 5, jest wyrażana w formie aktu 

notarialnego. 

Art. 60. 

 1. Nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

przeznaczonymi na: 

1)   potrzeby Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i 

wojewódzkich sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady 

Sądownictwa, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prokuratury Krajowej, 

Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Państwowej Inspekcji Pracy, 
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2)   potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ministerstw, urzędów centralnych i 

urzędów wojewódzkich, 

3)   potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z wyłączeniem rejonów 

- gospodaruje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2. 

2. W ramach gospodarowania minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa: 

1)   prowadzi, zgodnie z katastrem nieruchomości, ewidencję nieruchomości 

przeznaczonych na potrzeby jednostek wymienionych w ust. 1; 

2)   prowadzi, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, politykę planowania w 

zakresie nabywania albo przejmowania od starosty, wykonującego zadanie z zakresu 

administracji rządowej, wojewody, Agencji Mienia Wojskowego lub Agencji 

Nieruchomości Rolnych nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych, 

wymienionych w ust. 1, oraz sprzedaży albo przekazywania do starosty, 

wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, wojewody, Agencji Mienia 

Wojskowego lub Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości zbędnych dla 

potrzeb jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1; 

3)   zapewnia wycenę nieruchomości; 

4)   sporządza plan realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 

oraz przedkłada go Prezesowi Rady Ministrów celem akceptacji; 

5)   dokonuje czynności faktycznych i prawnych związanych z utrzymaniem 

nieruchomości nieoddanych w trwały zarząd; 

6)   współpracuje z właściwymi organami oraz z innymi organami, które na mocy 

odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa; 

7)   sprzedaje, dokonuje zamiany, a także wydzierżawia, wynajmuje, użycza albo 

przekazuje do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, 

wojewody, Agencji Mienia Wojskowego lub Agencji Nieruchomości Rolnych, 

nieruchomości, jeżeli stały się zbędne dla jednostek organizacyjnych wymienionych w 

ust. 1; 

8)   składa wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz 

o wpis w księdze wieczystej; 



- 82 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

9)   podejmuje czynności w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w 

szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na 

nieruchomości, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, 

dotyczących podziału nieruchomości; 

10)  podejmuje czynności w sprawach ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, w 

odniesieniu do nieruchomości nieoddanych w trwały zarząd; 

11)  ustanawia nieodpłatnie trwały zarząd w sposób określony w ust. 3-6; 

12)  wyraża zgodę na zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia przez jednostki 

określone w ust. 1 pkt 2 i 3 na okres powyżej 90 dni w stosunku do powierzchni 

przekraczającej 10% powierzchni wynajmowanej, dzierżawionej lub użyczanej 

nieruchomości. 

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa oddaje nieodpłatnie, w drodze decyzji, jednostkom organizacyjnym, 

o których mowa w ust. 1, w trwały zarząd nieruchomości, o których mowa w ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa może orzec, w drodze decyzji, o przekazaniu trwałego zarządu 

między jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, na ich wniosek. Przepis 

art. 48 stosuje się odpowiednio. 

5. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, lub wojewoda oraz 

Agencja Mienia Wojskowego, przekazuje dokumentację nieruchomości należącej do 

zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, niezbędnej dla potrzeb jednostek organizacyjnych 

wymienionych w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na jego wniosek, w terminie 2 

miesięcy od dnia złożenia wniosku. Faktyczne wydanie nieruchomości następuje po 

wydaniu decyzji na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

6. Jeżeli nieruchomości oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym, o których mowa 

w ust. 1, stały się im zbędne, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po uprzednim wydaniu decyzji o 

wygaśnięciu trwałego zarządu, rozstrzyga o sposobie zagospodarowania nieruchomości 

lub o przekazaniu jej do zasobu, którym gospodaruje starosta, wykonujący zadanie z 

zakresu administracji rządowej, lub wojewoda. Nieruchomość może być również 

przekazana do Agencji Mienia Wojskowego lub Agencji Nieruchomości Rolnych. Do 
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czasu protokolarnego przekazania nieruchomości nieruchomość jest administrowana przez 

dotychczasowego trwałego zarządcę. 

 

Art. 111a. 

1. Skarbowi Państwa lub miastu stołecznemu Warszawie przysługuje prawo pierwokupu w 

przypadku sprzedaży: 

1)   praw i roszczeń określonych w dekrecie z dnia 26 października 1945 r. o własności i 

użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. poz. 279 oraz z 1985 r. 

poz. 99); 

2)   roszczeń określonych w art. 214; 

3)   prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na skutek realizacji roszczeń, o 

których mowa w pkt 1 i 2. 

2. Przeniesienie praw i roszczeń, o których mowa w ust. 1, wymaga zawarcia umowy w 

formie aktu notarialnego. 

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 109 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz 

art. 110 i art. 111. 

4. Prawo pierwokupu wykonuje Prezydent m.st. Warszawy. 

[5. 
(56)

 Jeżeli prawa i roszczenia, o których mowa w ust. 1, dotyczą nieruchomości Skarbu 

Państwa, którymi gospodaruje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub w stosunku do których prawa 

właścicielskie wykonuje wojewoda, Agencja Nieruchomości Rolnych albo Agencja Mienia 

Wojskowego, prawo pierwokupu wykonuje właściwy minister, wojewoda lub agencja.] 

<5. Jeżeli prawa i roszczenia, o których mowa w ust. 1, dotyczą nieruchomości Skarbu 

Państwa, którymi gospodaruje minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub w stosunku 

do których prawa właścicielskie wykonuje wojewoda, Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa albo Agencja Mienia Wojskowego, prawo pierwokupu wykonuje właściwy 

minister, wojewoda, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa lub Agencja Mienia 

Wojskowego.> 

Art. 131. 

 1. W ramach odszkodowania właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu wywłaszczonej 

nieruchomości może być przyznana, za jego zgodą, odpowiednia nieruchomość zamienna. 
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2. Nieruchomość zamienną przyznaje się z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, jeżeli 

wywłaszczenie następuje na rzecz Skarbu Państwa, lub z zasobu nieruchomości 

odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli wywłaszczenie następuje na 

rzecz tej jednostki. 

3. Nieruchomość zamienna może być przyznana w porozumieniu z [Prezesem Agencji 

Nieruchomości Rolnych] <Dyrektorem Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa>, z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jeżeli wywłaszczenie następuje 

na rzecz Skarbu Państwa. 

4. Różnicę między wysokością odszkodowania ustalonego w decyzji a wartością 

nieruchomości zamiennej wyrównuje się przez dopłatę pieniężną. 

5. Przeniesienie praw do nieruchomości zamiennej na rzecz osoby, której zostało przyznane 

odszkodowanie, następuje z dniem, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się 

ostateczna. Decyzja ta stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 543, z późn. zm. 

Art. 23. 

1. Dział rozwój wsi obejmuje sprawy: 

1)   kształtowania ustroju rolnego państwa; 

2)   ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne; 

3)   scalania i wymiany gruntów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz podziału i 

rozgraniczenia nieruchomości na obszarze wsi; 

4)   infrastruktury wsi, w szczególności: 

a)  melioracji, w zakresie spraw nieobjętych działem gospodarka wodna, zaopatrzenia 

wsi i rolnictwa w wodę oraz oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami, 

b)  elektryfikacji i gazyfikacji w zakresie spraw nieobjętych działem gospodarka oraz 

telefonizacji wsi w zakresie spraw nieobjętych działem łączność, 

c)  prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa; 

5)   (uchylony); 

6)   (uchylony); 

7)   (uchylony); 
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8)   rozwoju przedsiębiorczości, w tym w szczególności podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, wspomagania pozarolniczych form aktywności zawodowej i 

gospodarczej mieszkańców wsi; 

9)   ubezpieczenia społecznego rolników. 

1a. W zakresie ubezpieczenia społecznego rolników minister właściwy do spraw rozwoju wsi 

współdziała z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego. 

2. (uchylony). 

[3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi sprawuje nadzór nad działalnością Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Nieruchomości Rolnych.] 

<3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi sprawuje nadzór nad działalnością Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa.> 

3a. Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi podlega Prezes Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego. 

4. (uchylony). 

Art. 23b. 

 1. Dział rynki rolne obejmuje sprawy przetwórstwa i przechowalnictwa rolno-spożywczego, 

jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz mechanizmów regulacji rynków 

rolnych. 

[2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych sprawuje nadzór nad Agencją Rynku 

Rolnego.] 

3. Ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych podlega Inspekcja Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach 

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

 

Art. 7. 

1. Dyrektor [oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego] <oddziału regionalnego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa>, zwanej dalej "Agencją", właściwy ze 

względu na siedzibę grupy wydaje decyzję o: 
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1)   uznaniu grupy, jeżeli spełnia ona warunki określone w art. 3 albo art. 3a oraz w 

przepisach wydanych na podstawie art. 6, oraz zatwierdzeniu planu biznesowego, o 

którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 albo art. 8 ust. 4 pkt 3, jeżeli są spełnione 

wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 9, i dokonuje 

wpisu grupy do rejestru grup, 

2)   zatwierdzeniu zmian do planu biznesowego, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 albo 

art. 8 ust. 4 pkt 3. 

2. 
(22)

 (uchylony). 

3. 
(23)

 (uchylony). 

Art. 8. 
 

1. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy, o której mowa w art. 3, zawiera: 

1)   nazwę i siedzibę grupy, 

2)   dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej aktem 

założycielskim, 

3)   oznaczenie produktu lub grupy produktów, 

4)   listę członków grupy, 

5)    numer grupy w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

2. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy, o której mowa w art. 3a, zawiera: 

1)   dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, 

2)   listę członków grupy, o których mowa w art. 3a pkt 1. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1)   (uchylony), 

2)   akt założycielski grupy, 

3)   plan biznesowy grupy w zakresie realizacji celów określonych w art. 2, zgodny z 

aktem założycielskim, sporządzony na co najmniej 5 lat, na formularzu opracowanym 

przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej Agencji, 

4)   oświadczenia członków grupy o prowadzeniu, w dniu składania wniosku, 

gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej w zakresie produkcji 

produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona. 

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

1)    (uchylony), 

2)   akt założycielski grupy, 
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3)   plan biznesowy grupy w zakresie realizacji celów określonych w art. 2, zgodny z 

aktem założycielskim, sporządzony na co najmniej 5 lat, na formularzu opracowanym 

przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej Agencji, 

4)   oświadczenia członków grupy o prowadzeniu, w dniu składania wniosku, 

gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej w zakresie produkcji 

produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona. 

5. 
(33)

 Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, składa się w terminie 

do 3 miesięcy przed zakończeniem danego roku działalności grupy, którego dotyczy 

zmiana. 

6. 
(34)

 Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera nazwę, siedzibę i adres grupy oraz 

określenie zmian proponowanych w planie biznesowym wraz z ich uzasadnieniem. 

7. 
(35)

 Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się: 

1)   dokumenty potwierdzające aktualny stan realizacji planu biznesowego, 

2)   plan biznesowy zawierający proponowane zmiany wraz z jego edytowalną postacią 

elektroniczną, 

3)   informację o numerze grupy w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

[8. 
(36)

 Dyrektor oddziału terenowego Agencji, w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji, o 

której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 lub 2, informuje dyrektora oddziału regionalnego 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę 

grupy o dacie wydania tej decyzji oraz przesyła kopię zatwierdzonego planu biznesowego, 

o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, a w przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 - 

kopię planu biznesowego zawierającego zatwierdzone zmiany.] 

9. 
(37)

 Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, 

wymagania, jakie powinien spełniać plan biznesowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 oraz 

ust. 4 pkt 3, mając na względzie ujednolicenie zakresu informacji zawartych w planie 

biznesowym oraz sposobu jego tworzenia, a także zapewnienie właściwego 

funkcjonowania grup w zakresie realizacji przez nie celów określonych w art. 2. 

 

uwaga: 

w art. 9 w ust. 1, 4 i 5, w art. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 11 w 

ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 12 w ust. 1, w ust. 2 we 

wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 3 i 10 oraz w art. 13 w ust. 1 we 
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wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 wyraz [terenowego] zastępuje się 

wyrazem <regionalnego>; 

 

Art. 9. 

1. Rejestr grup prowadzi dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na 

siedzibę grupy. 

2. Rejestr grup zawiera: 

1)   nazwę i siedzibę grupy, 

2)   datę wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 7 ust. 1, 

3)   nazwę produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa otrzymała decyzję, 

4)   dane osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej aktem 

założycielskim, 

5)   
(39)

 liczbę członków grupy. 

3. Rejestr jest jawny. 

4. 
(40)

 Grupa jest obowiązana do informowania dyrektora oddziału terenowego Agencji o 

każdej zmianie danych zawartych w rejestrze, w terminie miesiąca od dnia dokonania 

zmiany. 

5. 
(41)

 W przypadku gdy grupa nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w ust. 4, dyrektor 

oddziału terenowego Agencji wzywa grupę do wypełnienia tego obowiązku, w terminie 

14 dni od dnia otrzymania wezwania przez grupę. 

[6. 
(42)

 Dyrektor oddziału terenowego Agencji, w terminie 7 dni od dnia wypełnienia 

obowiązku, o którym mowa w ust. 4, informuje ministra właściwego do spraw rynków 

rolnych, Prezesa Agencji oraz Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze.] 

<6. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w terminie 7 dni od dnia wypełnienia 

obowiązku, o którym mowa w ust. 4, informuje ministra właściwego do spraw 

rynków rolnych oraz Prezesa Agencji o każdej zmianie danych zawartych w 

rejestrze.> 

Art. 10. 

W przypadku niespełniania przez wnioskodawcę warunków określonych w art. 3 albo art. 3a 

lub w przepisach wydanych na podstawie art. 6 dyrektor oddziału terenowego Agencji 

wydaje decyzję o odmowie: 

1)   uznania grupy, 
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2)   dokonania wpisu grupy do rejestru grup. 

Art. 11. 

1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, w przypadku gdy grupa: 

1)   przestaje spełniać warunki uznania określone w art. 3 albo art. 3a lub w przepisach 

wydanych na podstawie art. 6 lub uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie 

kontroli, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3, 

2)   pomimo wezwania, o którym mowa w art. 9 ust. 5 lub art. 13 ust. 2, nie wypełnia 

obowiązku określonego w art. 9 ust. 4 lub art. 13 ust. 1 

-   wydaje decyzję o cofnięciu grupie uznania i skreśleniu jej z rejestru grup. 

[2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji wszczyna postępowanie w sprawie cofnięcia grupie 

uznania na wniosek Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub 

dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

złożony w trybie przepisów 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, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania takiego wniosku. 

3. O sposobie zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 2, dyrektor oddziału 

terenowego Agencji informuje Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

lub dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

w terminie 7 dni od dnia zakończenia tego postępowania.] 

 

Art. 12. 

1. 
(46)

 Nadzór nad działalnością grupy sprawuje dyrektor oddziału terenowego Agencji 

właściwy ze względu na siedzibę grupy. 

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadza 

kontrole w zakresie: 

1)   poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku, o 

którym mowa w art. 8 ust. 1, i planie biznesowym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 

3, lub wniosku, o którym mowa w art. 8 ust. 2, i planie biznesowym, o którym mowa 

w art. 8 ust. 4 pkt 3, 

2)   spełniania przez grupę warunków, o których mowa w art. 3 lub art. 3a oraz w 

przepisach wydanych na podstawie art. 6, 
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3)   realizacji planu biznesowego, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 lub w art. 8 ust. 4 

pkt 3. 

2a. 
(48)

 Kontrole, o których mowa w ust. 2: 

1)   pkt 1 - przeprowadza się przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 

2)   pkt 2 i 3 - przeprowadza się co najmniej raz na 2 lata, licząc od dnia wydania decyzji, 

o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1. 

3. 
(49)

 Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie 

wydane przez dyrektora oddziału terenowego Agencji. 

4. Upoważnienie zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności 

kontrolnych, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania. 

5. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania 

jest obowiązana okazać imienne upoważnienie. 

6. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do: 

1)   wstępu na teren nieruchomości należących do grupy, 

2)   żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli, 

3)   wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich 

odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów. 

7. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół. 

8. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz kontrolowany. 

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego protokół podpisuje 

tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji 

o tej odmowie. 

10. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole, 

może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu, zgłosić dyrektorowi oddziału 

terenowego Agencji umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. 

11. 
(51)

 Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na względzie 

ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu. 

12. 
(52)

 Prezes Agencji przekazuje, raz na kwartał, ministrowi właściwemu do spraw rynków 

rolnych zbiorcze zestawienie informacji o przeprowadzonych kontrolach oraz informację 

o sposobie realizacji przez grupę zaleceń lub wniosków - w przypadku ich sformułowania. 
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Art. 13. 
 

1. Grupa składa corocznie, na formularzu opracowanym przez Prezesa Agencji i 

udostępnionym na stronie internetowej Agencji, dyrektorowi oddziału terenowego 

Agencji właściwemu ze względu na siedzibę grupy podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy sprawozdanie dotyczące obrotu produktem lub grupą produktów, 

ze względu na które grupa została utworzona, za dany rok działalności grupy, w terminie 

do 2 miesięcy od dnia zakończenia danego roku działalności tej grupy, zawierające w 

szczególności: 

1)   nazwę, siedzibę i adres grupy, 

2)   rodzaj produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, 

3)   aktualną liczbę członków grupy, 

4)   informację o rocznej wielkości produkcji i wartości przychodów netto grupy ze 

sprzedaży produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została 

utworzona, wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji 

rolnej członków grupy, 

5)   informację o łącznej rocznej wielkości produkcji i wartości przychodów netto grupy 

ze sprzedaży produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została 

utworzona. 

2. W przypadku gdy grupa nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor 

oddziału terenowego Agencji wzywa grupę do wypełnienia tego obowiązku, w terminie 

14 dni od dnia otrzymania wezwania przez grupę. 

 

Art. 17. 

1. Nadzór nad działalnością związków sprawuje Prezes Agencji. 

2. Prezes Agencji w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadza kontrole w zakresie 

spełniania przez związek warunków określonych w art. 14 i art. 15. 

3. Kontrole, o których mowa w ust. 2, przeprowadza się co najmniej raz na 2 lata, licząc od 

dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 16. 

4. Do przeprowadzenia kontroli, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 12 ust. 3-11. 

5. Prezes Agencji, w przypadku gdy związek przestaje spełniać warunki uznania określone w 

art. 14 lub art. 15 lub uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, o których 



- 92 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

mowa w ust. 2, wydaje decyzję o cofnięciu związkowi uznania i skreśleniu go z rejestru 

związków. 

[6. Prezes Agencji wszczyna postępowanie w sprawie cofnięcia związkowi uznania na 

wniosek Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, złożony w trybie 

przepisów 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, w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego 

wniosku. 

7. O sposobie zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 6, Prezes Agencji informuje 

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia tego postępowania.] 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1604, 1948, 1961 i 2007)  

 

Art. 17c. 

 1. Inspekcja prowadzi kontrole prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej, z wyłączeniem refundacji eksportowych, zwane dalej "kontrolami". 

2. Kontrole są prowadzone na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz 

uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, 

(WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 549), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1306/2013". 

3. [Prezes Agencji Rynku Rolnego] <Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa> oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w celu 

przeprowadzenia przez Inspekcję kontroli, przekazują Głównemu Inspektorowi Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych informacje i dokumenty dotyczące transakcji, 

o których mowa w ust. 1. 
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4. Minister właściwy do spraw rolnictwa i minister właściwy do spraw rynków rolnych są 

organami właściwymi do: 

1)   przeprowadzania analizy ryzyka w zakresie prawidłowości dokonanych transakcji 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w 

ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z wyłączeniem refundacji eksportowych; 

2)   opracowywania projektu rocznego programu kontroli, o którym mowa w art. 84 

rozporządzenia nr 1306/2013, oraz projektu sprawozdania rocznego, o którym mowa 

w art. 86 rozporządzenia nr 1306/2013, w zakresie określonym w ust. 1; 

3)   przekazywania Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych listy przedsiębiorstw, u których zostanie przeprowadzona kontrola. 

5. W zakresie określonym w ust. 4 pkt 1 i 2 Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych, [Prezes Agencji Rynku Rolnego] <Dyrektor Generalny 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa> oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa przekazują ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa i 

ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych informacje i wyjaśnienia. 

6. W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 1306/2013, do przeprowadzania 

kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 24-28. 

7. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przekazuje 

ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa i ministrowi właściwemu do spraw rynków 

rolnych protokół z kontroli oraz dokumentację dotyczącą tej kontroli, w terminie 30 dni 

roboczych od dnia otrzymania tych dokumentów. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 i 

1579)  

Art. 2. 

1. Podatnikami podatku leśnego, z zastrzeżeniem ust. 2, są osoby fizyczne, osoby prawne, 

jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: 

1)   właścicielami lasów, z zastrzeżeniem ust. 3; 

2)   posiadaczami samoistnymi lasów; 

3)   użytkownikami wieczystymi lasów; 
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4)   posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego. 

2. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego od lasów pozostających w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej "Lasami 

Państwowymi", oraz wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, 

nieobjętych obowiązkiem podatkowym na podstawie ust. 1 pkt 4, ciąży odpowiednio na 

jednostkach organizacyjnych [Agencji Nieruchomości Rolnych] <Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa> i Lasów Państwowych. 

3. Jeżeli las znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku 

leśnego ciąży na posiadaczu samoistnym. 

4. Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, 

stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek 

podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. 

 

Art. 6. 

1. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest wójt (burmistrz, 

prezydent miasta). 

2. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 7, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, 

właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na 

formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, 

lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4. 

3. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 7, ustala, w 

drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. 

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, 

w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. 

3a. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość 

zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na 

dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym 

przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 

2015 r. poz. 1830). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się 

w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji 
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umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. 

4. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w 

zakresie podatku leśnego lub zaistniały zmiany, o których mowa w art. 5 ust. 4, organ 

podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek. 

5. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, 

jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne [Agencji 

Nieruchomości Rolnych] < Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa> są obowiązane: 

1)   składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze 

względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok 

podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek 

podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności 

uzasadniających powstanie tego obowiązku; 

2)   odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w 

art. 5 ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian; 

3)   wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego 

obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za 

poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca. 

6. Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, o którym mowa 

w ust. 2 i 5 pkt 1, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy 

przepisów ustawy. 

7. Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób 

prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości 

prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na 

zasadach obowiązujących osoby prawne. 

7a. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo 

w terminie płatności pierwszej raty. 

8. Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór podatku leśnego od osób 

wymienionych w ust. 2 w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość 

wynagrodzenia za inkaso. 

9. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy, o których mowa w ust. 2 i 5 pkt 

1. W formularzach będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania 

niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego. 
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10. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb składania informacji o 

lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w 

szczególności: 

1)   ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z 

przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

2)   sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

3)   rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. 

11. Rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 10, uwzględnia w szczególności: 

1)   zakres danych zawartych we wzorach określonych uchwałą rady gminy w sprawie 

wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny oraz konieczność ich 

opatrzenia podpisem elektronicznym; 

2)   potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych 

zawartych w informacjach o lasach i deklaracjach na podatek leśny oraz potrzebę ich 

ochrony przed nieuprawnionym dostępem; 

3)   
(1)

 limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku 

wynikające z deklaracji na podatek leśny, a także wymagania dla poszczególnych 

rodzajów podpisu elektronicznego , w szczególności dotyczące weryfikacji podpisu 

elektronicznego i wykorzystania elektronicznych znaczników czasu. 

12. Poświadczenie przez organ podatkowy złożenia informacji o lasach lub deklaracji na 

podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z 

przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2052 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   "nieruchomości rolnej" - należy przez to rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu 

Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach 

przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne; 
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2)    "gospodarstwie rolnym" - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu 

Kodeksu cywilnego, w którym powierzchnia nieruchomości rolnej jest nie mniejsza niż 1 

ha; 

3)   "prowadzeniu działalności rolniczej" - należy przez to rozumieć prowadzenie działalności 

wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji 

ogrodniczej, sadowniczej i rybnej; 

[4)   "Agencji" - należy przez to rozumieć Agencję Nieruchomości Rolnych;] 

<4) „Krajowym Ośrodku” – należy przez to rozumieć Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa;> 

5)   "użytkach rolnych" - należy przez to rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska 

trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami; 

6)    "osobie bliskiej" - należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci 

rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione; 

7)    "nabyciu nieruchomości rolnej" - należy przez to rozumieć przeniesienie własności 

nieruchomości rolnej lub nabycie własności nieruchomości rolnej w wyniku dokonania 

czynności prawnej lub orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, a także 

innego zdarzenia prawnego; 

8)    "właścicielu nieruchomości rolnej" - należy przez to rozumieć również współwłaściciela 

nieruchomości rolnej. 

uwaga: 

- użyty w art. 2a ust. 6–8 i 10, art. 3 ust. 10 i 11, art. 3a ust. 3, art. 3b ust. 2–4, art. 4 

ust. 2 i 2a, art. 8 ust. 2, art. 8a ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, w różnym 

przypadku, wyraz [Agencja] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku 

wyrazami <Krajowy Ośrodek>; 

- użyte w art. 3 ust. 4, art. 3a ust. 1, art. 3b ust. 1, art. 4 ust. 1 w części wspólnej oraz 

art. 8 ust. 1, w różnym przypadku, wyrazy [Agencja działająca] zastępuje się 

użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <Krajowy Ośrodek działający>; 

 

Art. 2a. 

1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa 

stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład 

wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest 

jeden z małżonków. 
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2. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych 

wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać 

powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej: 

1)   przez: 

a)  osobę bliską zbywcy, 

b)  jednostkę samorządu terytorialnego, 

[c)  Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję,] 

<c) Skarb Państwa lub działający na jego rzecz Krajowy Ośrodek,> 

d)  osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i 

związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 

e)   parki narodowe, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z 

ochroną przyrody; 

2)   w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego; 

3)   na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego; 

4)   w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego. 

4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 

oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4, może nastąpić za zgodą 

[Prezesa Agencji] <Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka >, wyrażoną w drodze 

decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek: 

1)   zbywcy, jeżeli: 

a)  wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez podmioty, 

o których mowa w ust. 1 i 3, 

b)  nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, 

c)  w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych; 

2)   osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która: 

a)  posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji 

zawodowych, przyznano pomoc, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2016 

r. poz. 1387 i 1579) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 
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o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 

2016 r. poz. 337 i 1579), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie 

upłynął, 

b)  daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, 

c)  zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na 

terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, 

która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego. 

5. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego, w sprawach, o których mowa w ust. 4, jest minister właściwy do 

spraw rozwoju wsi. 

6. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w ust. 4, Agencja, na pisemne żądanie 

zbywcy złożone w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o niewyrażeniu zgody 

stała się ostateczna, jest obowiązana do złożenia oświadczenia o nabyciu nieruchomości 

rolnej za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej 

określonej przez Agencję przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości nieruchomości 

przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 

7. Agencja w terminie miesiąca od otrzymania żądania zbywcy nieruchomości rolnej 

powiadamia go o wysokości równowartości pieniężnej, o której mowa w ust. 6. 

8. Zbywca nieruchomości rolnej w terminie miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia, o 

którym mowa w ust. 7, może: 

1)   wystąpić do sądu o ustalenie równowartości pieniężnej wartości rynkowej 

nieruchomości rolnej nabywanej przez Agencję albo 

2)   złożyć pisemne oświadczenie o cofnięciu żądania nabycia tej nieruchomości przez 

Agencję. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, sąd określa równowartość pieniężną wartości 

rynkowej nieruchomości rolnej przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości 

nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, Agencji przysługuje roszczenie o zwrot 

poniesionych przez nią kosztów ustalenia równowartości pieniężnej wartości rynkowej 

nieruchomości rolnej. 

Art. 3. 
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1. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przysługuje z mocy 

ustawy jej dzierżawcy, jeżeli: 

1)     umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była 

wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty, oraz 

2)     nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego 

dzierżawcy. 

2. O treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej zawiadamia się dzierżawcę tej 

nieruchomości, jeżeli umowa dzierżawy trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia. 

3. Jeżeli dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, zawiadomienie, 

o którym mowa w ust. 2, wywołuje skutki określone w przepisach Kodeksu cywilnego 

dotyczących prawa pierwokupu. 

4. W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, albo 

niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy 

Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa. 

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się, jeżeli: 

1)   nabywcą nieruchomości rolnej jest: 

a)  jednostka samorządu terytorialnego, 

b)  Skarb Państwa, 

c)  osoba bliska zbywcy; 

2)   nabycie nieruchomości rolnej następuje za zgodą, o której mowa w art. 2a ust. 4, albo 

za zgodą, o której mowa w art. 29a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 października 

1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; 

3)   sprzedaż następuje między osobami prawnymi, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 

lit. d, tego samego kościoła lub związku wyznaniowego. 

6. (uchylony). 

7. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 4, nie przysługuje, jeżeli w wyniku nabycia 

nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do 

powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2, a nabywana nieruchomość 

rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie 

graniczącej z tą gminą. 

8. Jeżeli cena sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości rynkowej, 

wykonujący prawo pierwokupu może, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o 

wykonaniu prawa pierwokupu, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości. 



- 101 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

9. Sąd ustala cenę nieruchomości, o której mowa w ust. 8, przy zastosowaniu sposobów jej 

ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 

10. Agencja wysyła zobowiązanemu z prawa pierwokupu oświadczenie w formie aktu 

notarialnego o wykonaniu prawa pierwokupu przesyłką poleconą nadaną za 

potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 i 1250), 

a następnie publikuje na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji. 

11. Uważa się, że zobowiązany z prawa pierwokupu zapoznał się z treścią oświadczenia 

Agencji o wykonaniu prawa pierwokupu z chwilą jego publikacji na stronie podmiotowej 

w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji. 

 

Art. 3a. 

1. Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu udziałów i 

akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zbywania: 

1)    akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w rozumieniu ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636); 

2)   udziałów i akcji na rzecz osoby bliskiej; 

3)   udziałów i akcji przez Skarb Państwa. 

3. Agencji przed nabyciem udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest 

właścicielem nieruchomości rolnej, przysługuje prawo przeglądania ksiąg i dokumentów 

spółki oraz żądania od spółki informacji dotyczących obciążeń i zobowiązań nieujętych w 

księgach i dokumentach. Uzyskane przez Agencję informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.). 

4. Do prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 3 

ust. 8, 10 i 11 oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu co do 

nieruchomości. 

Art. 3b. 

1. W przypadku zmiany wspólnika lub przystąpienia nowego wspólnika do spółki osobowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1578 i 1579), która jest właścicielem nieruchomości rolnej, Agencja 

działająca na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej 
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nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości 

rynkowej. 

2. Równowartość pieniężną, o której mowa w ust. 1, Agencja określa przy zastosowaniu 

sposobów ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce 

nieruchomościami. 

3. Spółka, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana powiadomić Agencję o zmianie bądź 

przystąpieniu nowego wspólnika do tej spółki w terminie miesiąca od dnia dokonania 

czynności prawnej, w wyniku której nastąpiła zmiana bądź przystąpienie wspólnika. Do 

powiadomienia dołącza się wypis z ewidencji gruntów i budynków każdej nieruchomości 

rolnej stanowiącej własność spółki. 

4. Spółka, o której mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia 

Agencji o nabyciu nieruchomości rolnej może wystąpić do sądu o ustalenie 

równowartości pieniężnej wartości rynkowej nieruchomości nabywanej przez Agencję. 

5. Do wykonywania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 3 ust. 10 i 11 oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu. 

6. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się, jeżeli: 

1)   zamiast dotychczasowego wspólnika wspólnikiem staje się osoba jemu bliska; 

2)   nowym wspólnikiem staje się osoba bliska któregokolwiek ze wspólników. 

Art. 4. 

1. Jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku: 

1)   zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub 

2)   jednostronnej czynności prawnej, lub 

3)   orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo orzeczenia sądu lub organu 

egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, lub 

4)   innej czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego, w szczególności: 

a)  zasiedzenia nieruchomości rolnej, dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego, 

którego przedmiotem jest nieruchomość rolna lub gospodarstwo rolne, 

b)  podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek handlowych 

- Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej 

nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości 

rynkowej. 

2. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 1, nie wynika z treści czynności 

prawnej, orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo orzeczenia sądu lub 
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organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, 

równowartość tę Agencja określa przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości 

nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 

2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, właściciel nieruchomości rolnej w terminie 

miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia Agencji o nabyciu tej nieruchomości może 

wystąpić do sądu o ustalenie równowartości pieniężnej wartości rynkowej nieruchomości 

rolnej nabywanej przez Agencję. Sąd określa równowartość pieniężną wartości rynkowej 

nabywanej nieruchomości rolnej przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości 

nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 

3. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 1, wynikająca z treści czynności 

prawnej rażąco odbiega od wartości rynkowej nieruchomości rolnej, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 3 ust. 8 i 9. 

4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje: 

1)   jeżeli w wyniku przeniesienia własności nieruchomości rolnej następuje powiększenie 

gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 

ust. 1 pkt 2; 

2)    jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje: 

a)  za zgodą, o której mowa w art. 2a ust. 4, albo za zgodą, o której mowa w art. 29a 

ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, lub 

b)  przez osobę bliską zbywcy, 

c)  w wyniku dziedziczenia ustawowego albo dziedziczenia przez rolnika 

indywidualnego, 

d)  przez rolnika indywidualnego w wyniku zapisu windykacyjnego; 

3)   jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje w wyniku umowy z 

następcą, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277); 

4)    jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje między osobami 

prawnymi, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. d, tego samego kościoła lub 

związku wyznaniowego. 

5. Do wykonywania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 3 ust. 10 i 11 oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu, z tym 

że: 
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1)   zawiadomienia dokonuje: 

a)  nabywca - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 

b)  sąd, organ administracji publicznej lub organ egzekucyjny - w przypadku, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 3, 

c)  nabywca nieruchomości rolnej - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, 

d)  spółka nabywająca nieruchomość rolną - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 

pkt 4 lit. b; 

2)   do zawiadomienia dołącza się wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący 

nieruchomości rolnej stanowiącej przedmiot nabycia. 

6. 
(2)

 Przepisy ust. 1-3, ust. 4 pkt 2 lit. b-d, ust. 5, art. 3 ust. 10 i 11 oraz art. 3a ust. 3 stosuje 

się odpowiednio do nabycia udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest 

właścicielem nieruchomości rolnej, z wyłączeniem przypadku, gdy nabywcą udziałów i 

akcji jest Skarb Państwa. 

Art. 8. 

1. Nieruchomości rolne, udziały we współwłasności oraz inne prawa dotyczące 

nieruchomości rolnych, akcje i udziały spółek prawa handlowego nabyte przez Agencję 

działającą na rzecz Skarbu Państwa wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa. 

2. Nieruchomość, o której mowa w ust. 1, znajdująca się w dniu wejścia w skład Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa we władaniu innych osób na podstawie umów, 

pozostaje nadal we władaniu tych osób na dotychczasowych warunkach, do chwili 

zawarcia z Agencją nowych umów. 

3. Jeżeli nowe umowy nie zostaną zawarte w terminie roku od dnia wejścia nieruchomości w 

skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, dotychczasowe umowy wygasają. 

 

 

 

Art. 8a. 

1. Agencja sprawuje nadzór nad spełnianiem zobowiązania, o którym mowa w art. 2a ust. 4 

pkt 2 lit. c, oraz warunków, o których mowa w art. 2b ust. 1 i 2. 

[2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Agencja przeprowadza kontrole, zgodnie z 

przyjętym i zatwierdzonym przez Prezesa Agencji planem kontroli. 
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3. Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydaje Prezes Agencji lub dyrektor 

oddziału terenowego Agencji.] 

<2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Krajowy Ośrodek przeprowadza 

kontrole, zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Dyrektora Generalnego 

Krajowego Ośrodka planem kontroli. 

3. Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydaje Dyrektor Generalny 

Krajowego Ośrodka lub dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka.> 

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera imię i nazwisko osoby upoważnionej do 

przeprowadzenia kontroli, miejsce i zakres kontroli, podstawę prawną do jej 

przeprowadzenia oraz podpis osoby wydającej upoważnienie. 

5. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do: 

1)   wstępu na teren nieruchomości rolnych kontrolowanych podmiotów; 

2)   żądania związanych z przedmiotem kontroli: 

a)  pisemnych lub ustnych informacji, 

b)  okazywania i udostępniania dokumentów. 

6. Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli, przed jej rozpoczęciem, jest obowiązana 

okazać imienne upoważnienie, o którym mowa w ust. 3. 

7. Z przebiegu kontroli sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: 

1)   czas trwania kontroli; 

2)   imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej kontrolę; 

3)   dane identyfikujące kontrolowanego; 

4)   opis stanu faktycznego, stwierdzonego w wyniku kontroli. 

8. Protokół przedstawia się osobie kontrolowanej, która ma prawo wnieść do niego swoje 

uwagi. 

9. Protokół kontroli podpisuje osoba kontrolowana oraz kontrolujący; w razie odmowy 

złożenia podpisu przez osobę kontrolowaną przeprowadzający kontrolę zamieści o tym 

wzmiankę w protokole. 

10. Jeden egzemplarz protokołu pozostawia się osobie kontrolowanej. 

Art. 9. 

1. Nabycie nieruchomości rolnej, udziału bądź części udziału we współwłasności 

nieruchomości rolnej, nabycie akcji i udziałów w spółce prawa handlowego będącej 
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właścicielem nieruchomości rolnej dokonane niezgodnie z przepisami ustawy jest 

nieważne. W szczególności nieważne jest: 

1)   dokonanie czynności prawnej bez zawiadomienia uprawnionego do prawa 

pierwokupu lub bez powiadomienia Agencji - w przypadku określonym w art. 3b i art. 

4 ust. 1; 

2)   zbycie albo oddanie w posiadanie nieruchomości rolnej bez zgody sądu, o której 

mowa w art. 2b ust. 3; 

3)   nabycie nieruchomości rolnej w oparciu o nieprawdziwe oświadczenia albo fałszywe 

lub potwierdzające nieprawdę dokumenty. 

2. Z powództwem o stwierdzenie nieważności czynności prawnej z przyczyn, o których 

mowa w ust. 1, oprócz osób mających w tym interes prawny może wystąpić Agencja. 

3. Jeżeli nabywca nieruchomości rolnej: 

1)   w okresie, o którym mowa w art. 2b ust. 1, nie podjął lub zaprzestał prowadzenia 

gospodarstwa rolnego, a w przypadku osoby fizycznej osobistego prowadzenia 

gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, 

2)   nie wykonuje zobowiązania, o którym mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 lit. c 

[- sąd, na wniosek Agencji, orzeka o nabyciu własności tej nieruchomości przez Agencję 

działającą na rzecz Skarbu Państwa, za zapłatą równowartości pieniężnej 

odpowiadającej wartości rynkowej ustalonej stosownie do przepisów o gospodarce 

nieruchomościami, chyba że ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe stoją 

temu na przeszkodzie.] 

<– sąd, na wniosek Krajowego Ośrodka, orzeka o nabyciu własności tej 

nieruchomości przez Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa, za 

zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej wartości rynkowej ustalonej 

stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, chyba że ważne względy 

gospodarcze, społeczne lub losowe stoją temu na przeszkodzie.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60)  

Art. 5. 
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1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 

504,00 zł
(2)

 . 

2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 

na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł
(3)

. 

3. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1 lub 2, 

pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota 

zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie 

zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z 

dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z ust. 3a. 

3a. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, o 

której mowa w ust. 3, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w 

wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której 

mowa w ust. 3, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. 

3b. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, stanowi 

suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym: 

1)   zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest 

ustalane prawo do tych zasiłków; 

2)   dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art. 13, 

podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do 

tych dodatków; 

3)   dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15, 

podzielonych przez 12. 

3c. W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej 

rodzinie, ustalona zgodnie z ust. 3a, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie 

przysługują. 

3d. W przypadku osoby uczącej się przepisy ust. 3-3c stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko 

pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym 

okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu 

utraconego. 
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4a. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko 

pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym 

okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka 

pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się 

przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest 

uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń 

rodzinnych. 

4b. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko 

pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym 

okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu 

osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 

powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w 

którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na 

który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. W przypadku gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, 

nie uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub w instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie. 

8. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha 

przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu 

ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 617). 

8a. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni 

gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne 

oddane w dzierżawę z wyjątkiem: 

1)   oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się 

w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego; 

2)   gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 

produkcyjną; 
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3)   gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty 

określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

8b. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w 

dzierżawę na zasadach, o których mowa w ust. 8a, dochód uzyskany z gospodarstwa 

rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 

8c. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od [Agencji Nieruchomości 

Rolnych] <Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa > gospodarstwa rolnego, dochód 

uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 

9. W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego 

oraz dochody pozarolnicze, dochody te sumuje się. 

10. (utracił moc). 

11. W przypadku gdy prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na dziecko pozostające pod 

opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód uwzględnia się tylko dochód dziecka. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 

środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji 

i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1613 oraz z 2016 r. poz. 1579)  

 

Art. 6. 

1. Na wniosek właściciela gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, który ubiega 

się o przyznanie renty strukturalnej, lub na wniosek jego małżonka [Agencja 

Nieruchomości Rolnych] < Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa>: 

1)   pośredniczy w sprzedaży lub wydzierżawianiu wskazanej nieruchomości lub 

2)   przejmuje nieodpłatnie, w drodze decyzji [Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych] < 

Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa>, wskazaną we 

wniosku nieruchomość na własność Skarbu Państwa. 

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio tryb postępowania 

dotyczący stwierdzenia niemożliwości sprzedaży nieruchomości oraz przejmowania 
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nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa określony w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 

2015 r. poz. 807 i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 5) 

 

Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)  gospodarstwo rolne - gospodarstwo w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie 

systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1307/2013; 

[2)  producent - producenta rolnego, organizację producentów, podmiot prowadzący zakład 

utylizacyjny oraz potencjalnego beneficjenta;] 

<2) producent – producenta rolnego, uczestnika funduszy promocji, beneficjenta 

programów rybackich, organizację producentów, podmiot prowadzący zakład 

utylizacyjny oraz potencjalnego beneficjenta;> 

3)   producent rolny - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, będącą: 

a)  (uchylona) 

b)  rolnikiem w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, lub, 

c)  
(1)

 posiadaczem zwierzęcia lub posiadaczem zwierzęcia w rozumieniu przepisów o 

systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt; 

<3a) uczestnik funduszy promocji – wpłacającego na fundusze promocji produktów 

rolno-spożywczych, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach 

promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2122, z 2016 r. poz. 

2170 oraz z 2017 r. poz. …), lub korzystającego ze środków tych funduszy; 



- 111 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3b) beneficjent programów rybackich – beneficjenta programów rybackich 

finansowanych ze środków europejskich i wdrażanych przez Agencję;> 

4)  
(2)

 organizacja producentów - grupę producentów rolnych, związek grup producentów 

rolnych, wstępnie uznaną organizację producentów owoców i warzyw oraz uznane na 

podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków 

produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 

234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 

671, z późn. zm.) organizację producentów, zrzeszenie organizacji producentów, 

organizację międzybranżową, międzynarodową organizację producentów, 

międzynarodowe zrzeszenie organizacji producentów oraz międzynarodową organizację 

międzybranżową; 

5)  (uchylony) 

6)   
(3)

 podmiot prowadzący zakład utylizacyjny - podmiot prowadzący zakład przetwórczy 

lub spalarnię w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt; 

[6a)  potencjalny beneficjent - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która może ubiegać się o przyznanie pomocy w 

ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich, niebędącą 

producentem rolnym, organizacją producentów lub podmiotem prowadzącym zakład 

utylizacyjny;] 

<6a) potencjalny beneficjent – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która może: 

a) ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działań objętych programem rozwoju 

obszarów wiejskich, 

b) uczestniczyć w innych współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej mechanizmach administrowanych przez Agencję lub Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w ramach których odpowiednio Agencja lub 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje swoje zadania 

– niebędącą producentem rolnym, uczestnikiem funduszy promocji, beneficjentem 

programów rybackich, organizacją producentów lub podmiotem prowadzącym 

zakład utylizacyjny;> 

7)  działka rolna - działkę rolną w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
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finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz 

uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, 

(WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1306/2013", o 

powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha; 

8)   zwierzęta - bydło, owce, kozy i świnie; 

9)  płatności - pomoc finansową dla producentów rolnych, organizacji producentów i 

potencjalnych beneficjentów, udzielaną w całości lub w części ze środków Europejskiego 

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 

lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz 

płatność niezwiązaną do tytoniu w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego. 

Art. 5. 

1. System wykorzystuje się w zakresie: 

1)   przyznawania i wypłaty płatności; 

2)   nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących płatności realizowanych przez 

Agencję; 

3)   postępowania w sprawie zwrotu nienależnie wypłaconych płatności; 

4)   postępowania w sprawie wymierzania kar pieniężnych lub zastosowania innych 

sankcji; 

5)   identyfikacji producentów. 

2. (uchylony) 

3. (uchylony) 

3a. (uchylony) 

4. Dane zawarte w systemie, określające przebieg granic działek rolnych w państwowym 

systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach Prawa geodezyjnego i 

kartograficznego, mogą być nieodpłatnie udostępniane organowi prowadzącemu 

ewidencję gruntów i budynków. 

<5. We współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej 

mechanizmach administrowanych przez Agencję lub Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów.> 

 

Art. 7. 
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1. Ewidencja producentów zawiera: 

1)   imię i nazwisko albo nazwę producenta, określenie jego miejsca zamieszkania i adres 

albo określenie siedziby i adres, a w przypadku osoby fizycznej również numer 

ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z 

zastrzeżeniem ust. 3; 

2)   numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12; 

3)   numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany; 

4)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

5)   imię i nazwisko oraz określenie miejsca zamieszkania i adres pełnomocnika, jeżeli 

został ustanowiony, albo osoby uprawnionej do reprezentacji, wraz z numerem 

identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numerem ewidencyjnym powszechnego 

elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z zastrzeżeniem ust. 3; 

[6)   
(4)

 numer rachunku bankowego producenta lub osoby, o której mowa w pkt 5, lub 

rachunku producenta lub tej osoby prowadzonego w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej.] 

<6) numer rachunku bankowego producenta lub osoby, o której mowa w pkt 5, lub 

numer rachunku producenta lub osoby, o której mowa w pkt 5, prowadzonego 

w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.> 

1a. W przypadku producenta będącego w związku małżeńskim oraz w przypadku producenta 

będącego współposiadaczem gospodarstwa rolnego ewidencja producentów zawiera 

ponadto: 

1)   imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu 

ewidencji ludności (PESEL) małżonka producenta, z zastrzeżeniem ust. 3; 

2)   imiona i nazwiska oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu 

ewidencji ludności (PESEL) współposiadaczy gospodarstwa rolnego będących 

osobami fizycznymi, z zastrzeżeniem ust. 3; 

3)   nazwę oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów 

gospodarki narodowej (REGON) współposiadaczy gospodarstwa rolnego niebędących 

osobami fizycznymi, jeżeli numer taki został nadany. 

1b. W przypadku producenta będącego spółką cywilną ewidencja producentów zawiera 

ponadto: 
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1)   imiona i nazwiska oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu 

ewidencji ludności (PESEL) wspólników będących osobami fizycznymi, z 

zastrzeżeniem ust. 3; 

2)   nazwę oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów 

gospodarki narodowej (REGON) wspólników niebędących osobami fizycznymi, jeżeli 

numer taki został nadany. 

2. W przypadku organizacji producentów ewidencja producentów, oprócz danych, o których 

mowa w ust. 1, zawiera ponadto: 

1)   wskazanie kategorii produktów, ze względu na które organizacja producentów została 

wstępnie uznana lub uznana; 

2)   wykaz członków organizacji producentów, z podaniem imienia i nazwiska albo 

nazwy, numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 12, oraz numeru 

identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany, a w przypadku osoby fizycznej 

również numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji 

ludności (PESEL), z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli producentem, pełnomocnikiem lub członkiem organizacji producentów jest osoba 

fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, ewidencja producentów zamiast numeru 

ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) 

zawiera numer paszportu tej osoby lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość. 

 

Art. 11. 

1. Wpisu producenta do ewidencji producentów dokonuje się, w drodze decyzji 

administracyjnej, na jego wniosek złożony do kierownika biura powiatowego Agencji 

właściwego miejscowo, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. 

2. (uchylony) 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się nie później niż w dniu złożenia wniosku o 

przyznanie płatności, z tym że: 

1)   producenci rolni będący posiadaczami zwierząt składają wniosek nie później niż w 

dniu zgłoszenia pierwszego zwierzęcia do rejestru zwierząt prowadzonego na 

podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt 

rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej; 
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2)   podmioty prowadzące zakłady utylizacyjne składają wniosek nie później niż w dniu 

dokonania pierwszej utylizacji; 

3)  (uchylony) 

4)  (uchylony) 

5)   producenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów 

rolnych mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach 

działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-5, 7 oraz 10-18 ustawy z dnia 7 marca 

2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 173 oraz z 2015 r. poz. 349), za pośrednictwem organu właściwego do 

przyznania pomocy w ramach tych działań; 

6)   producenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów 

rolnych mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach 

działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4-6 oraz 8-12 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), za pośrednictwem 

organu właściwego do przyznania pomocy w ramach tych działań[.] 

<7) uczestnicy funduszy promocji lub potencjalni beneficjenci niewpisani do 

ewidencji producentów mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o udział w 

mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej, za 

pośrednictwem organu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy objętej 

postępowaniem wszczętym na ten wniosek.> 

 

Art. 16. 

1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego udostępnia nieodpłatnie Agencji wykazy 

gospodarstw rolnych wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów 

gospodarki narodowej wraz z nadanym w tym rejestrze numerem identyfikacyjnym 

(REGON) i zakodowanym opisem informacji objętych tym rejestrem. 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rynków rolnych, 

minister właściwy do spraw rozwoju wsi, [Prezes Agencji Rynku Rolnego, Prezes Agencji 

Nieruchomości Rolnych] < Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia 
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Rolnictwa>, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojewodowie, 

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i wojewódzcy 

inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych udostępniają nieodpłatnie 

Agencji dane zawarte w rejestrach oraz ewidencjach prowadzonych na podstawie 

odrębnych przepisów, niezbędne do dokonania płatności. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki oraz 

tryb udostępniania danych przechowywanych w prowadzonych rejestrach i ewidencjach, 

o których mowa w ust. 2, mając na względzie ochronę danych osobowych, zapewnienie 

jednolitości danych o podmiotach ubiegających się o przyznanie płatności oraz 

bezpieczeństwo tych rejestrów i ewidencji oraz przechowywanych w nich danych, a także 

sprawne funkcjonowanie systemu. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku 

chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58)  

 

uwaga: 

- w art. 2 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy [dyrektor oddziału 

terenowego Agencji Rynku Rolnego] zastępuje się wyrazami <dyrektor 

oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa>; 

- w art. 2 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3 we wprowadzeniu do 

wyliczenia, w art. 7 w ust. 1, w art. 9a w ust. 1 we wprowadzeniu do 

wyliczenia, w ust. 3 i 6, w art. 13 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w 

ust. 1a, w art. 13a w ust. 3, w art. 19 w ust. 2 w pkt 2 i 19 oraz w art. 20 w ust. 

4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz [terenowego] zastępuje się wyrazem 

<regionalnego>; 

Art. 2. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, 

zadania i kompetencje właściwego organu państwa członkowskiego wykonuje [dyrektor 

oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego] <dyrektor oddziału regionalnego Agencji 
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Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa>, zwanej dalej "Agencją", w tym dokonuje 

powiadomień, przekazuje informacje oraz wydaje decyzje w sprawach: 

1)   zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy 

producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, 

zwanego dalej "planem dochodzenia do uznania", z wyłączeniem zmian określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 19; 

2)   uznania organizacji producentów owoców i warzyw, zwanej dalej "organizacją 

producentów", i zrzeszeń organizacji producentów; 

3)   uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń; 

4)   zawieszenia albo cofnięcia: 

a)  wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw za organizację 

producentów, zwanej dalej "grupą producentów", 

b)  uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń, 

c)  uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń; 

5)   innych niż wymienione w pkt 1-4, dotyczących rynków owoców i warzyw. 

2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 114 i art. 115 rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 

stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i 

warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 

15.06.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 543/2011", dyrektor 

oddziału terenowego Agencji wydaje decyzję o zawieszeniu uznania albo wstępnego 

uznania także w przypadku, gdy: 

1)   organizacja producentów albo ich zrzeszenie nie przekazuje informacji, o których 

mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2-5; 

2)   grupa producentów nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1a, albo 

informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 19. 

3. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału terenowego 

Agencji przeprowadza kontrole w zakresie spełniania warunków: 

1)   wstępnego uznania grupy producentów; 

2)   zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania; 

3)   uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń; 

4)   uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń. 
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[Art. 3. 

Dyrektor oddziału terenowego Agencji przekazuje dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją Restrukturyzacji": 

1)   kopie decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1-3 oraz pkt 4 lit. a, w terminie 7 dni od 

dnia, w którym stały się one ostateczne; 

2)   niezwłocznie informację o wszczętej kontroli w sprawie spełniania przez grupę 

producentów warunków wstępnego uznania.] 

 

Art. 3b. 

1. [Dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje, po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji 

Restrukturyzacji] <Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje>, decyzję w 

sprawie zmiany do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania w zakresie zwiększenia 

wydatków zgodnie z art. 39 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 543/2011. 

[2. Odmowa wydania zgody, o której mowa w ust. 1, następuje, jeżeli zwiększenie wydatków 

określonych w planie dochodzenia do uznania spowodowałoby przekroczenie wkładu 

przydzielonego zgodnie z art. 47 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 543/2011. 

3. Zgodę, o której mowa w ust. 1, wydaje się albo odmawia się wydania zgody, o której mowa 

w ust. 2, w formie postanowienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania. Na 

wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie.] 

 

Art. 5. 

 1. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, składa się w terminie do: 

1)   końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana w planie dochodzenia do 

uznania - w przypadku zmian w harmonogramie realizacji planu dochodzenia do 

uznania lub zmian harmonogramu etapu inwestycji realizowanych z podziałem na 

etapy; 

2)   3 miesięcy przed końcem okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana w planie 

dochodzenia do uznania - w przypadku zmian wprowadzanych do zatwierdzonego 

planu dochodzenia do uznania innych niż określone w pkt 1. 

2. Wniosek zawiera: 

1)   nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy; 

2)   określenie proponowanych zmian w planie dochodzenia do uznania wraz z 

uzasadnieniem; 



- 119 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3)   numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

3. Do wniosku dołącza się: 

1)   dokumenty potwierdzające aktualny stan realizacji planu dochodzenia do uznania; 

[2)   pozytywną opinię dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji 

właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów, dotyczącą proponowanych 

zmian w planie dochodzenia do uznania;] 

3)   (uchylony). 

Art. 7. 

1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji opracowuje roczny plan przeprowadzania kontroli, 

o których mowa w art. 2 ust. 3. 

<1a. Do kontroli, o których mowa w art. 2 ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 

i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 401 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 67 i …).> 

(ust. 2. - 11.  uchylone). 

Art. 9. 

1. [W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego 

Agencji Restrukturyzacji właściwy ze względu na siedzibę wstępnie uznanej grupy 

producentów wydaje decyzje w sprawach:] 

 <W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału 

regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę wstępnie uznanej grupy 

producentów wydaje decyzje w sprawach:> 

1)   (uchylony); 

2)   (uchylony); 

3)   przyznania wstępnie uznanej grupie producentów pomocy finansowej na: 

a)  pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem 

działalności administracyjnej, 

b)  pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie 

dochodzenia do uznania; 

( pkt 4- 9  uchylone); 

10)  wymierzenia kary pieniężnej lub zastosowania innych sankcji; 

11)  (uchylony); 

12)  wyłączenia z objęcia pomocą finansową kwalifikowalnego kosztu inwestycji ujętej w 

zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania, ze wskazaniem okresu tego wyłączenia; 
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13)  wyłączenia grupy producentów ze wsparcia w ramach planu dochodzenia do uznania w 

kolejnym roku. 

1a. W decyzjach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określa się również obniżki pomocy, jeżeli 

wynikają one z przepisów Unii Europejskiej. 

1b. (uchylony). 

1c. (uchylony). 

1d. (uchylony). 

[2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji opiniuje złożone przez grupę 

producentów zmiany do planu dochodzenia do uznania w zakresie: 

1)   dokładności informacji podanych w tym planie, 

2)   spójności handlowej tego planu, 

3)   jakości technicznej i rzetelności szacunków zawartych w tym planie, 

4)   harmonogramu wdrożenia tego planu, 

5)   zasadności czasu trwania tego planu, 

6)   kwalifikowalności zaproponowanych w planie inwestycji i zasadności wydatków z 

nimi związanych, 

7)   okresu członkostwa producenta w grupie producentów 

- w terminie 45 dni od dnia złożenia zmiany tego planu.] 

3. Odwołanie od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie wstrzymuje ich wykonania. 

4. Do egzekucji należności wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 10, stosuje 

się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

5. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zawierają: 

1)   nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2)   numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 

przyznanie płatności; 

3)   numer rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki finansowe; 

4)   kwotę wnioskowanej pomocy finansowej; 

5)   numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

6. Do wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dołącza się: 

1)   kopie decyzji o wstępnym uznaniu grupy producentów, zatwierdzeniu planu 

dochodzenia do uznania oraz decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1; 
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2)   dowody potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowalnych inwestycji ujętych w 

zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania. 

[7. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składa się na formularzach 

opracowanych przez Agencję Restrukturyzacji, udostępnionych na stronie internetowej 

Agencji Restrukturyzacji.] 

<7. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składa się na 

formularzach opracowanych przez Agencję, udostępnionych na stronie internetowej 

Agencji.> 

7a. Decyzje, o których mowa w ust. 1: 

1)   pkt 3, są wydawane w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku; 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. Krajowe środki finansowe z budżetu państwa w ramach pomocy finansowej, o której 

mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, przeznacza się na dofinansowanie od 5% do 25% 

kwalifikowanych kosztów inwestycji. 

11. W przypadku wystąpienia producenta owoców i warzyw ze wstępnie uznanej grupy lub 

organizacji producentów i przystąpienia do innej wstępnie uznanej grupy lub organizacji 

producentów wartość produktów sprzedanych przez tę grupę lub organizację producentów 

określa się zgodnie z rzeczywistą, udokumentowaną ilością produktów sprzedanych, 

pochodzących od tego producenta. 

12. (uchylony). 

Art. 9a. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału terenowego 

Agencji właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia 

organizacji producentów wydaje decyzje w sprawach: 

1)   zatwierdzenia organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji producentów: 

a)  programu operacyjnego albo jego zmiany, 

b)  corocznie: 
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–  wysokości funduszu operacyjnego oraz wydatków na działania zatwierdzone w 

programie operacyjnym albo ich zmiany, 

–  wysokości pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej albo 

jej zmiany; 

2)   zatwierdzenia częściowego programu operacyjnego zrzeszeniu organizacji 

producentów; 

3)   przyznania organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji producentów pomocy 

finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego; 

4)   corocznego rozliczania środków finansowych, o których mowa w pkt 3; 

5)   wymierzenia kary pieniężnej lub zastosowania innych sankcji, zgodnie z tytułem III 

rozdziałem V sekcją III rozporządzenia nr 543/2011; 

6)   wymierzania kar pieniężnych jednostkom organizacyjnym lub osobom fizycznym, o 

których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, zgodnie z art. 120 rozporządzenia nr 

543/2011; 

7)   wyłączenia z objęcia pomocą finansową działania zatwierdzonego w programie 

operacyjnym, ze wskazaniem okresu tego wyłączenia; 

8)   wyłączenia organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów ze 

wsparcia w ramach programu operacyjnego w kolejnym roku. 

2. W decyzjach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, określa się również obniżki pomocy, jeżeli 

wynikają one z przepisów Unii Europejskiej. 

3. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na siedzibę organizacji 

producentów albo zrzeszenia organizacji producentów oblicza, na wniosek organizacji 

producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, roczny pułap pomocy, o której 

mowa w ust. 1 pkt 3, uwzględniając okres odniesienia, o którym mowa w art. 51 ust. 2 

rozporządzenia nr 543/2011. 

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być wypłacana w częściach. 

5. W przypadku gdy pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest wypłacana w częściach, 

wnioski o przyznanie tej pomocy składa się do dnia: 

1)   30 kwietnia - za pierwszy kwartał roku; 

2)   31 lipca - za drugi kwartał roku; 

3)   31 października - za trzeci kwartał roku. 

6. Dyrektor oddziału terenowego Agencji monitoruje sposób wdrażania przez organizacje 

producentów strategii krajowej w programach operacyjnych. 
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7. Odwołanie od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, nie wstrzymuje ich wykonania. 

8. Do egzekucji należności wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, stosuje 

się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

9. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, zawierają: 

1)   nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2)   numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 

przyznanie płatności; 

3)   w przypadku decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3: 

a)  numer rachunku bankowego utworzonego do obsługi funduszu operacyjnego, 

b)  kwotę wnioskowanej pomocy finansowej; 

4)   numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

10. Do wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, dołącza się 

dokumenty potwierdzające wprowadzenie zmian niewymagających zatwierdzenia, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2. 

11. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, składa się na formularzach 

opracowanych przez Agencję, udostępnionych na stronie internetowej Agencji. 

12. Decyzje, o których mowa w ust. 1: 

1)   pkt 3 - są wydawane w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku; 

2)   pkt 4 - są wydawane w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

13. Organizacja producentów i zrzeszenie organizacji producentów gromadzą środki funduszu 

operacyjnego na wyodrębnionym rachunku bankowym. 

14. Organizacje producentów i zrzeszenia organizacji producentów prowadzą rachunkowość 

w sposób umożliwiający: 

1)   identyfikację każdego wydatku i przychodu związanego z funduszem operacyjnym w 

ramach poszczególnych działań określonych w programie operacyjnym; 

2)   identyfikację w systemie księgowym sprzedaży przez organizację producentów i 

zrzeszenie organizacji producentów produktów pochodzących od członków oraz 

podmiotów niebędących członkami, z grupy produktów, ze względu na którą dana 

organizacja albo zrzeszenie organizacji producentów zostały utworzone. 

15. Wydatki na działania ujęte w programie operacyjnym mogą zostać zwiększone nie więcej 

niż o 20% bez konieczności wcześniejszego ich zatwierdzania, jeżeli: 

1)   nastąpi jednoczesne obniżenie wydatków na inne działania; 
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2)   nie zostanie przekroczona zatwierdzona wysokość funduszu operacyjnego. 

 

[Art. 10. 

W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej: 

1)   Prezes Agencji: 

a)  dokonuje wypłaty środków finansowych przyznanych w decyzjach, o których mowa w art. 

9a ust. 1 pkt 3 i 4 - w terminie 30 dni od dnia wydania każdej z tych decyzji, 

b)  monitoruje wdrażanie strategii krajowej i ocenia sposób jej wdrożenia; 

2)   Prezes Agencji Restrukturyzacji: 

a)  dokonuje wypłaty środków finansowych przyznanych w decyzji, o której mowa w art. 9 ust. 

1 pkt 3 - w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji, 

b)  przekazuje Prezesowi Agencji informacje o: 

–  kwotach finansowych odpowiadających każdemu rocznemu okresowi realizacji planów 

dochodzenia do uznania, 

–  wstępnie uznanych grupach, 

–  udzieleniu i wypłacie wstępnie uznanym grupom producentów pomocy finansowej i innych 

środków finansowych, 

c)  monitoruje poziom wykorzystania kwoty wkładu przydzielonego zgodnie z art. 47 ust. 4 

akapit drugi rozporządzenia nr 543/2011.] 

 

<Art. 10. 

W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji: 

1) dokonuje wypłaty środków finansowych przyznanych w decyzjach, o których mowa 

w art. 9 ust. 1 pkt 3, art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4 – w terminie 30 dni od dnia wydania 

każdej z tych decyzji; 

2) monitoruje wdrażanie strategii krajowej i ocenia sposób jej wdrożenia; 

3) monitoruje poziom wykorzystania kwoty wkładu przydzielonego zgodnie z art. 47 

ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 543/2011.> 

 

 

Art. 11. 

1. [W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego 

Agencji Restrukturyzacji przeprowadza kontrole w zakresie:] 



- 125 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 <W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału 

regionalnego Agencji przeprowadza kontrole w zakresie:> 

1)   realizacji działań ujętych w planach dochodzenia do uznania wstępnie uznanych grup 

producentów; 

2)   spełnienia warunków do przyznania i wypłacenia środków finansowych, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, oraz sposobu ich wykorzystania, w tym zgodności z 

kryteriami wstępnego uznania grupy producentów, w roku, za który jest wypłacana 

pomoc finansowa; 

3)   zgodności faktycznie poniesionych kosztów i wydatków z kwotami deklarowanymi 

we wnioskach o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3[.] <;> 

<4) realizacji działań ujętych w programach operacyjnych uznanych organizacji 

producentów lub ich zrzeszeń; 

5) spełnienia warunków do przyznania i wypłacenia środków finansowych, 

o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4, oraz sposobu ich wykorzystania, w tym 

zgodności z kryteriami uznania organizacji producentów, w roku, za który jest 

wypłacana pomoc finansowa; 

6) sposobu zarządzania funduszem operacyjnym; 

7) zgodności faktycznie poniesionych kosztów i wydatków z kwotami 

deklarowanymi we wnioskach o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9a ust. 1 

pkt 3 i 4.> 

[1a. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału terenowego 

Agencji przeprowadza kontrole w zakresie: 

1)   realizacji działań ujętych w programach operacyjnych uznanych organizacji producentów 

lub ich zrzeszeń; 

2)   spełnienia warunków do przyznania i wypłacenia środków finansowych, o których mowa 

w art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4, oraz sposobu ich wykorzystania, w tym zgodności z kryteriami 

uznania organizacji producentów, w roku, za który jest wypłacana pomoc finansowa; 

3)   sposobu zarządzania funduszem operacyjnym; 

4)   zgodności faktycznie poniesionych kosztów i wydatków z kwotami deklarowanymi we 

wnioskach o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4.] 

[2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji przeprowadza kontrole zgodnie 

z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji.] 
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<2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza kontrole zgodnie z rocznym 

planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Agencji. Do kontroli stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji 

niektórych rynków rolnych.> 

[2a. Dyrektor oddziału terenowego Agencji przeprowadza kontrole zgodnie z rocznym planem 

kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Agencji.] 

(ust. 3. - 12. uchylone). 

Art. 13. 

1. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów przekazuje dyrektorowi 

oddziału terenowego Agencji: 

1)   informacje o ilości nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw w poprzednich 

miesiącach roku handlowego, z podziałem na ich gatunki - w terminie 5 dni roboczych 

od końca miesiąca, w którym nie przeznaczono owoców i warzyw do sprzedaży; 

2)   informacje o zakresie swojej działalności, na formularzu opracowanym przez 

Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji; 

3)   informacje o każdej zmianie składu członkowskiego organizacji producentów albo 

zrzeszenia organizacji producentów - w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany; 

4)   informacje o zmianach programu operacyjnego wprowadzonych w danym roku jego 

realizacji, które nie wymagają zatwierdzenia; 

5)   corocznie informacje o wartości produktów sprzedanych, jeżeli organizacja 

producentów nie złożyła wniosku o zatwierdzenie programu operacyjnego; 

6)   informacje o szacunkowych kwotach wkładu Unii Europejskiej oraz wkładów 

członków organizacji lub samej organizacji do funduszu operacyjnego - do dnia 15 

września danego roku. 

1a. Grupa producentów przekazuje dyrektorowi oddziału terenowego Agencji właściwemu ze 

względu na siedzibę grupy producentów informacje o zakresie swojej działalności, na 

formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów dokonuje oznaczenia i 

zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, tak aby uniemożliwić 

ich wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji. 
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Art. 13a. 

1. Producent nie może być członkiem grupy producentów przez okres dłuższy niż 5 lat. 

2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okres, w którym producent był członkiem 

innych grup producentów. 

3. Jeżeli członek grupy producentów nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor 

oddziału terenowego Agencji wydaje decyzję o cofnięciu wstępnego uznania grupy 

producentów. 

Art. 14. 

1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6, zgodnie z 

rocznym planem kontroli. 

<1a. Do kontroli, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków 

rolnych.> 

( ust. 2. - 11. uchylone). 

Art. 15. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwany dalej "wojewódzkim inspektorem": 

1)   pełni funkcję organu kontrolnego w zakresie kontroli na wszystkich etapach 

wprowadzania do obrotu owoców i warzyw, z wyłączeniem przypadku określonego w 

art. 15a ust. 1; 

2)   wydaje i cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru 

oznakowania opakowań określonego w załączniku II do rozporządzenia nr 543/2011; 

3)   kontroluje, czy owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży spełniają wymagania 

w zakresie jakości handlowej; 

4)   przeprowadza kontrole wykonania czynności mających na celu uniemożliwienie 

wprowadzenia do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw 

nieprzeznaczonych do sprzedaży oraz sporządza protokół z wykonania tych 

czynności; 

5)   przeprowadza kontrole w zakresie spełniania przez handlowców w rozumieniu art. 10 

rozporządzenia nr 543/2011 obowiązku przekazywania informacji, o których mowa w 

art. 17 ust. 1, 2 i 4, oraz zgodności tych informacji ze stanem faktycznym. 
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1a. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, są przeprowadzane na wniosek Prezesa 

Agencji. 

1b. Kontrolę zgodności w punkcie sprzedaży detalicznej przeprowadza się w sposób 

określony w załączniku V do rozporządzenia nr 543/2011. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się, jeżeli wnioskodawca spełnia 

wymagania określone przepisami Unii Europejskiej oraz zatrudnia rzeczoznawców, o 

których mowa w przepisach o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 

kontrolujących jakość handlową owoców i warzyw przed ich wprowadzeniem do obrotu. 

3. Do kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 

ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 678, z późn. zm.). 

4. [Wojewódzki inspektor informuje Prezesa Agencji oraz dyrektora oddziału regionalnego 

Agencji Restrukturyzacji, właściwego ze względu na siedzibę organizacji producentów 

albo zrzeszenia organizacji producentów, o wynikach kontroli, o której mowa:] 

 <Wojewódzki inspektor informuje Prezesa Agencji o wynikach kontroli, o której 

mowa:> 

1)   w ust. 1 pkt 3, w terminie 24 godzin od dnia jej zakończenia; 

2)   w ust. 1 pkt 4, w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia kontroli. 

5. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów: 

1)   powiadamia Prezesa Agencji o zamiarze nieprzeznaczenia do sprzedaży owoców i 

warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania; 

2)   przekazuje Prezesowi Agencji oświadczenie na formularzu opracowanym i 

udostępnionym przez Agencję, że owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży 

spełniają wymagania jakości handlowej; 

3)   (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Główny Inspektor: 

1)   pełni rolę organu koordynującego; 

2)   tworzy i prowadzi bazę danych o handlowcach. 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

Art. 19. 

1. (uchylony). 
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2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   warunki i tryb zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego 

realizacji, mając na względzie zmieniającą się sytuację rynkową oraz konieczność 

ochrony interesów ekonomicznych organizacji producentów; 

2)   warunki i tryb wprowadzania zmian w programie operacyjnym w trakcie jego 

realizacji, które nie wymagają zatwierdzenia przez dyrektora oddziału terenowego 

Agencji, mając na względzie zmieniającą się sytuację rynkową, konieczność ochrony 

interesów ekonomicznych organizacji producentów oraz zakres dokonywanych zmian; 

3)   (uchylony); 

4)   wskaźniki redukcji lub sposób ich ustalania, sposób określania wartości owoców i 

warzyw sprzedanych oraz okresy referencyjne stosowane przy określaniu wartości 

owoców i warzyw sprzedanych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej, 

mając na względzie prawidłowe wyliczenie wartości produkcji sprzedanej niezbędnej 

do określenia wysokości środków na dofinansowanie funduszu operacyjnego; 

5)   kryteria kwalifikacji produkcji jako doświadczalnej, mając na względzie nowatorstwo 

stosowanych rozwiązań, koncepcji oraz ryzyko ich wprowadzenia; 

6)   (uchylony); 

7)   warunki i tryb zwrotu składników majątkowych inwestycji zrealizowanej w ramach 

programu operacyjnego w gospodarstwie członka organizacji producentów lub jej 

wartości, w przypadku wystąpienia członka z organizacji, mając na względzie 

zabezpieczenie interesów organizacji producentów oraz zapewnienie prawidłowego 

gospodarowania środkami publicznymi; 

7a)  (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   (uchylony); 

10)  (uchylony); 

11)  sposób oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do 

sprzedaży, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4, mając na względzie skuteczne 

uniemożliwienie wprowadzenia tych owoców i warzyw do obrotu lub bezpośredniej 

konsumpcji; 

12)  tryb i terminy powiadamiania, o którym mowa w art. 15 ust. 5, mając na względzie 

umożliwienie przeprowadzenia kontroli jakości owoców i warzyw nieprzeznaczonych 

do sprzedaży; 
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13)  (uchylony); 

[14)  terminy przekazywania informacji, o których mowa w art. 10 pkt 2 lit. b, art. 13 ust. 

1 pkt 2 i 5 oraz ust. 1a, mając na względzie zapewnienie ich sprawnego i 

prawidłowego przekazania Komisji Europejskiej w zakresie wynikającym z przepisów 

Unii Europejskiej dotyczących funkcjonowania rynków owoców i warzyw;] 

<14) terminy przekazywania informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 5 

oraz ust. 1a, mając na względzie zapewnienie ich sprawnego i prawidłowego 

przekazania Komisji Europejskiej w zakresie wynikającym z przepisów Unii 

Europejskiej dotyczących funkcjonowania rynków owoców i warzyw;> 

15)  przypadki, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn 

niezależnych od grupy lub organizacji producentów, oraz sposób potwierdzenia 

wystąpienia tego spadku, mając na względzie złagodzenie skutków spadku wartości 

pomocy finansowej wynikającej ze spadku wartości produkcji sprzedanej; 

16)  maksymalną wysokość rekompensat z tytułu nieprzeznaczania do sprzedaży 

niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały 

określone przepisami Unii Europejskiej, mając na względzie prawidłowe 

wykorzystanie funduszu operacyjnego na nieprzeznaczanie owoców i warzyw do 

sprzedaży; 

17)  sposób zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, mając 

na względzie prawidłowe funkcjonowanie rynku owoców i warzyw; 

18)  sposób, wysokość oraz terminy spłaty przez odbiorców produktów 

nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym 

kosztów sortowania, pakowania oraz transportu, mając na względzie zapewnienie 

prawidłowego wdrożenia przepisów Unii Europejskiej w zakresie nieprzeznaczania 

owoców i warzyw do sprzedaży; 

19)  zmiany do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wprowadzane w trakcie 

okresu rocznego lub półrocznego, które nie wymagają wydania przez dyrektora 

oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów 

decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów, oraz tryb przekazywania 

informacji o tych zmianach, mając na względzie uproszczenie trybu dokonywania 

takich zmian; 



- 131 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

20)  maksymalny odsetek, o którym mowa w art. 39 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 

543/2011, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wdrożenia przepisów Unii 

Europejskiej w zakresie wsparcia finansowego grup producentów. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych: 

1)   określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przyznawania pomocy 

finansowej oraz wykaz kwalifikowanych kosztów inwestycji, o których mowa w art. 9 

ust. 1 pkt 3 lit. b, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wykorzystania 

pomocy finansowej na inwestycje realizowane w ramach zatwierdzonego planu 

dochodzenia do uznania; 

2)   w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w 

drodze rozporządzenia, wysokość krajowych środków finansowych, o których mowa 

w art. 9 ust. 10, wyrażoną jako procent kwalifikowanych kosztów inwestycji, mając na 

względzie zapewnienie kontynuacji inwestycji niezbędnych do spełnienia warunków 

wymaganych do uznania organizacji producentów. 

4. (uchylony). 

5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia: 

1)   przypadki, w których wprowadzane do obrotu owoce lub warzywa mogą nie spełniać 

wymagań dotyczących jakości handlowej, mając na względzie obowiązujące w tym 

zakresie przepisy Unii Europejskiej; 

2)   warunki, sposób i tryb realizowania działań zapobiegających sytuacjom kryzysowym 

oraz zarządzania kryzysowego, mając na względzie zapewnienie prawidłowego 

wdrożenia przepisów Unii Europejskiej w zakresie takich działań. 

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   przypadki, w których handlowcy są zwolnieni z obowiązku, o którym mowa w art. 17 

ust. 1, mając na względzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu kontroli 

jakości handlowej owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu; 

2)   kryteria wpisu do bazy danych, o której mowa w art. 15 ust. 7 pkt 2, mając na 

względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej; 

3)   (uchylony). 

 

 

Art. 19a. 
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1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej [Agencja] <Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa> realizuje zadania i obowiązki państwa członkowskiego lub 

właściwej władzy państwa członkowskiego związane z wdrożeniem na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce i warzywa w szkole" ustanowionego zgodnie 

z art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013. 

<1a. Zadania, o których mowa w ust. 1, są wykonywane jako zadania delegowane 

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa zgodnie z przepisami o Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.> 

2. W zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor oddziału terenowego 

[Agencji] < Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa>, w drodze decyzji: 

1)   zatwierdza wnioskodawców, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a-d oraz lit. e pkt i 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w 

odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w 

placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz 

produktów z bananów w ramach programu "Owoce w szkole" (Dz. Urz. UE L 94 z 

08.04.2009, str. 38, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 288/2009", 

spełniających warunki określone w art. 7 rozporządzenia nr 288/2009 oraz zawiesza 

lub cofa zatwierdzenie na zasadach określonych w art. 9 rozporządzenia nr 288/2009; 

2)   przyznaje pomoc unijną zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013 na 

współfinansowanie kosztów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a oraz lit. b pkt iv 

rozporządzenia nr 288/2009; 

3)   nakłada kary, o których mowa w art. 13 ust. 10 rozporządzenia nr 288/2009, i 

egzekwuje je w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - w 

przypadku przyznania pomocy, o której mowa w pkt 2. 

3. W zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, [Prezes Agencji] < Dyrektor 

Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa>, w drodze decyzji: 

1)   zatwierdza wnioskodawców, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. e pkt ii rozporządzenia 

nr 288/2009, spełniających warunki określone w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 

288/2009 oraz zawiesza lub cofa zatwierdzenie na zasadach określonych w art. 9 

rozporządzenia nr 288/2009; 
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2)   przyznaje pomoc unijną zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013 na 

współfinansowanie kosztów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b pkt ii oraz iii 

rozporządzenia nr 288/2009; 

3)   nakłada kary, o których mowa w art. 13 ust. 10 rozporządzenia nr 288/2009, i 

egzekwuje je w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - w 

przypadku przyznania pomocy, o której mowa w pkt 2. 

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych opracowuje projekt strategii, o której mowa w 

art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013. 

 

Art. 19b. 

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres zadań realizowanych przez [Agencję] <Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa> związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu 

"Owoce i warzywa w szkole" oraz sposób i tryb realizacji tych zadań, mając na względzie 

zapewnienie skutecznego i efektywnego wdrożenia tego programu. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rynków rolnych 

może określić szczegółowe warunki uczestnictwa podmiotów w programie "Owoce i 

warzywa w szkole" oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy unijnej, o 

której mowa w art. 23 rozporządzenia nr 1308/2013, mając na względzie zapewnienie 

prawidłowej i przejrzystej realizacji tego programu zgodnie z przepisami Unii 

Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie. 

3. W przypadku gdy w przepisach Unii Europejskiej określonym podmiotom zostały 

przyznane uprawnienia lub na określone podmioty zostały nałożone obowiązki związane z 

wdrożeniem programu "Owoce i warzywa w szkole", minister właściwy do spraw rynków 

rolnych, w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określi sposób realizacji tych 

uprawnień lub wykonania tych obowiązków, mając na względzie zapewnienie skutecznej 

realizacji tego programu. 

Art. 20. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor, właściwy ze 

względu na miejsce położenia uprawy chmielu lub lokalizację ośrodka certyfikacji: 

1)   wydaje certyfikat na chmiel; 

2)   wydaje certyfikat na produkty chmielowe; 

3)   pobiera próbki chmielu lub produktów chmielowych do badań laboratoryjnych; 
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4)   (uchylony); 

5)   sprawuje urzędowy nadzór w zakresie określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 

1850/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady certyfikacji 

chmielu i produktów chmielowych (Dz. Urz. UE L 355 z 15.12.2006, str. 72, z późn. 

zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1850/2006"; 

6)   wydaje dokumenty na chmiel przygotowany lub produkty chmielowe wytwarzane na 

zlecenie browaru i zużyte przez ten browar na własne potrzeby; 

7)   przyjmuje deklarację, o której mowa w art. 20 ust. 1 rozporządzenia nr 1850/2006. 

1a. (uchylony); 

1b. (uchylony); 

1c. Wojewódzki inspektor, właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu, może 

zlecić pobieranie próbek chmielu do badań laboratoryjnych rzeczoznawcy wpisanemu do 

rejestru rzeczoznawców, prowadzonego na podstawie przepisów o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych. 

2. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor, właściwy ze 

względu na miejsce objęcia importowanego chmielu lub produktu chmielowego procedurą 

dopuszczenia do obrotu, przeprowadza kontrole dotyczące spełniania przez chmiel lub 

produkt chmielowy minimalnych wymagań jakościowych. 

2a. Kontrolę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza się zgodnie z przepisami rozdziału 4 

ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 

3. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Główny Inspektor: 

1)   zatwierdza, w drodze decyzji, ośrodki certyfikujące w rozumieniu art. 2 lit. l 

rozporządzenia nr 1850/2006, zwane dalej "ośrodkami certyfikującymi", oraz cofa to 

zatwierdzenie; 

2)   opracowuje i udostępnia ośrodkom certyfikującym i zainteresowanym stronom 

instrukcję postępowania w celu zagwarantowania przestrzegania minimalnych 

wymagań, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 1850/2006; 

3)   przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 22 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia 

nr 1850/2006; 

4. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału terenowego 

Agencji wydaje decyzje w sprawie: 

1)   uznania grupy producentów chmielu; 

2)   cofnięcia uznania grupie producentów chmielu. 
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5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

Art. 20b. 

 Certyfikat na chmiel wydaje się producentowi: 

[1)   który zawarł umowę na dostarczanie chmielu, zgodnie z przepisami o Agencji Rynku 

Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych;] 

<1) który zawarł umowę na dostarczanie chmielu, zgodnie z przepisami o organizacji 

niektórych rynków rolnych;> 

2)   w odniesieniu do ilości tego chmielu wymienionej w umowie, o której mowa w pkt 1. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych 

rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 67) 

 

[o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych] 

<o organizacji niektórych rynków rolnych> 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa: 

[1)   organizację i zadania Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej "Agencją"; 

2)   zasady prowadzenia centralnego rejestru przedsiębiorców uczestniczących w 

mechanizmach administrowanych przez Agencję, w tym dotyczących Wspólnej Polityki 

Rolnej, w ramach których Agencja realizuje swoje zadania;] 

3)   organizację rynku: 

a)  mięsa, 

b)  (uchylona), 

c)  cukru, 

d)  (uchylona), 

da)  zbóż; 

e)  (uchylona), 

f)  (uchylona); 
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3a)  zasady uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz 

organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki 

mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw; 

3b)  zakres, w jakim mogą być zawierane umowy na dostarczanie produktów rolnych 

należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia 

Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem nr 1308/2013"; 

4)   (uchylony); 

5)   zasady udzielania dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 

kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

[1a. Agencja wykonuje zadania i czynności państwa członkowskiego, właściwego organu 

państwa członkowskiego lub agencji interwencyjnej w zakresie określonym przepisami 

rozporządzenia nr 1308/2013, przepisami Unii Europejskiej wydanymi w trybie tego 

rozporządzenia oraz innymi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi Wspólnej Polityki 

Rolnej, chyba że ustawa lub przepisy odrębne stanowią inaczej. 

2. Do realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej określonych w przepisach Unii 

Europejskiej nie stosuje się przepisów o ochronie konsumentów i konkurencji oraz 

przepisów o zamówieniach publicznych.] 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz 

przepisów Unii Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej, o których mowa w 

ustawie. 

Rozdział 2 

[Organizacja i zadania Agencji] 

<Kontrole> 

 

[Art. 2. 

1. Agencja jest państwową osobą prawną. 

2. Nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rynków rolnych, a w zakresie 

gospodarki finansowej - minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

3. (uchylony). 
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Art. 3. 

Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa. 

Art. 4. 

W skład Agencji wchodzą: 

1)   biuro Agencji, zwane dalej "Centralą"; 

2)   oddziały terenowe, działające na obszarze jednego województwa albo kilku województw. 

Art. 5. 

1. Agencja działa na podstawie niniejszej ustawy oraz statutu. 

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, nadaje statut Agencji określający 

w szczególności: 

1)   strukturę organizacyjną Centrali; 

2)   liczbę, zasięg terytorialny i siedziby oddziałów terenowych; 

3)   szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz sporządzania projektu planu 

finansowego Agencji. 

Art. 6. 

1. Organem wykonawczym i zarządzającym Agencji jest Prezes Agencji. 

2. Prezes Agencji jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra 

właściwego do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji. 

3. Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji przy pomocy zastępców Prezesa Agencji oraz 

dyrektorów oddziałów terenowych. Zastępców Prezesa Agencji powołuje minister 

właściwy do spraw rynków rolnych na wniosek Prezesa Agencji. Minister właściwy do 

spraw rynków rolnych odwołuje zastępców Prezesa Agencji. Prezes Agencji powołuje i 

odwołuje kierowników komórek organizacyjnych w Centrali i ich zastępców oraz 

dyrektorów oddziałów terenowych i ich zastępców. 

3a. Stanowisko Prezesa Agencji i zastępcy Prezesa Agencji może zajmować osoba, która: 

1)   posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2)   jest obywatelem polskim; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
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5)   posiada kompetencje kierownicze; 

6)   posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

7)   posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Agencji. 

3b. (uchylony). 

3c. (uchylony). 

3d. (uchylony). 

3e. (uchylony). 

3f. (uchylony). 

3g. (uchylony). 

3h. (uchylony). 

3i. (uchylony). 

3j. (uchylony). 

3k. (uchylony). 

3l. (uchylony). 

3m. Stanowisko kierownika komórki organizacyjnej w Centrali i jego zastępcy oraz dyrektora 

oddziału terenowego i jego zastępcy może zajmować osoba, która: 

1)   posiada wykształcenie wyższe; 

2)   jest obywatelem polskim; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

3n. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 3a i 3m, jest równoznaczne z 

nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

4. Prezes Agencji składa roczne sprawozdanie z działalności Agencji ministrowi właściwemu 

do spraw rynków rolnych oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. 

Art. 6a. 

1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji, z wyłączeniem 

stanowisk pracy, o których mowa w art. 6 ust. 3a i 3m, 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. z 2015 r. 
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poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34 i 352, oraz w miejscu powszechnie dostępnym w 

jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór. 

Art. 6b. 

 Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w 

zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. 

Art. 6c. 

Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy 

niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Art. 6d. 

1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze 

niezwłocznie upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne 

określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie 

dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór, a także przez 

opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce 

zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

Art. 6e. 

1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne 

stanowiska pracy w Agencji. 

2. Protokół zawiera w szczególności: 

1)   określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz 

imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

2)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

3)   uzasadnienie dokonanego wyboru. 

Art. 6f. 

1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia 

wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie 

doszło do zatrudnienia żadnego kandydata. 

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

1)   nazwę i adres urzędu; 

2)   określenie stanowiska pracy; 
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3)   imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego; 

4)   uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego 

kandydata. 

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i w 

miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której był prowadzony 

nabór. 

Art. 6g. 

Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia 

nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę 

spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy art. 6f 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 7. 

1. Jeżeli przepisy ustawy albo przepisy odrębne nie stanowią inaczej, do postępowań w 

sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji przez dyrektorów oddziałów 

terenowych oraz Prezesa Agencji, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego, z wyłączeniem art. 7, art. 9, art. 10, art. 75 § 1, art. 77 § 1 oraz art. 

81. 

2. Prezes Agencji oraz dyrektorzy oddziałów terenowych mogą upoważniać pracowników 

Agencji do podejmowania określonych czynności, w tym do wydawania decyzji 

administracyjnych. 

3. W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu 

postępowania administracyjnego jest w stosunku do: 

1)   dyrektorów oddziałów terenowych - Prezes Agencji; 

2)   Prezesa Agencji - minister właściwy do spraw rynków rolnych. 

4. Wniesienie odwołania od decyzji Prezesa Agencji przyznających podmiotom, o których 

mowa w art. 22 ust. 1, dopłaty, refundacje lub płatności, wynikające z przepisów 

regulujących organizację poszczególnych rynków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, nie 

wstrzymuje ich wykonania. 

5. Prezes Agencji, z urzędu lub na wniosek strony, wstrzymuje, w drodze postanowienia, 

wykonanie decyzji w całości lub w części, w przypadku uzasadnionym ważnym interesem 

strony lub interesem publicznym. 
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6. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji może być złożony również przed wniesieniem 

odwołania. 

7. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji służy zażalenie. 

 

Art. 8. 

1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. 

1a. Przychodami Agencji są: 

1)   środki budżetowe określone corocznie w ustawie budżetowej w formie dotacji 

podmiotowych i dotacji celowych; 

2)   odsetki od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych; 

3)   inne przychody. 

2. Agencja działa zgodnie z planem finansowym, obejmującym rok obrachunkowy 

pokrywający się z rokiem kalendarzowym. 

3. Projekt rocznego planu finansowego Agencji, Prezes Agencji, po uzgodnieniu z ministrem 

właściwym do spraw rynków rolnych, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem 

ustawy budżetowej. 

4. Agencja prowadzi rachunkowość zgodnie z odrębnymi przepisami, jeżeli przepisy ustawy 

nie stanowią inaczej. 

5. Prezes Agencji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych i 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa w zakładowym regulaminie 

wynagrodzeń zasady wynagradzania pracowników Agencji. 

Art. 9. 

1. Agencja może nabywać i obejmować udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego za 

zgodą ministra właściwego do spraw rynków rolnych oraz ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. 

2. Prawa i obowiązki udziałowca lub akcjonariusza, w imieniu Agencji, wykonuje Prezes 

Agencji. 

3. W stosunku do posiadanych przez Agencję akcji i udziałów spółek o profilu działalności 

związanym z obrotem i przechowalnictwem zbóż, nie stosuje się przepisów art. 239 ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. poz. 2104, z późn. zm.)
(1)

. 
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Art. 10. 

1. W przypadku trwałej utraty przez dłużników Agencji zdolności do spłaty zadłużenia 

Agencja może zbywać przysługujące jej wymagalne wierzytelności powstałe przed dniem 

1 maja 2004 r. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe zasady oraz tryb zbywania wierzytelności, o których mowa w ust. 1, mając na 

względzie poprawę płynności finansowej Agencji. 

 

Art. 11. 

1. Agencja: 

1)   realizuje zadania na rynkach produktów rolnych i żywnościowych mające na celu 

stabilizację tych rynków w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej; 

2)   gromadzi, analizuje, przetwarza i udostępnia informacje dotyczące rynków produktów 

rolnych i żywnościowych; 

3)   opracowuje i upowszechnia informacje związane z realizacją mechanizmów Wspólnej 

Polityki Rolnej i mechanizmów krajowych oraz innych mechanizmów na rynkach 

produktów rolnych i żywnościowych oraz warunki udziału w tych mechanizmach; 

3a)  prowadzi działania promocyjne i informacyjne mające na celu promowanie produktów 

rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji a także systemów jakości produktów 

rolnych i żywnościowych, z wyłączeniem działań informacyjnych i promocyjnych 

dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej realizowanych przez ministra 

właściwego do spraw rolnictwa, rynków rolnych, rybołówstwa lub rozwoju wsi; 

3b)  prowadzi działania mające na celu wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora 

rolno-spożywczego z zagranicą; 

4)   wspiera działania promocyjne i informacyjne na rynkach wybranych produktów rolnych i 

żywnościowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej; 

4a)  prowadzi działania w zakresie wsparcia pszczelarstwa w ramach Wspólnej Polityki 

Rolnej; 

4b)  (uchylony); 

4c)  uczestniczy w realizacji działań w zakresie wsparcia instytucjonalnego w ramach 

programów pomocowych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub środków 

krajowych; 
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4d)  realizuje programy krajowe mające na celu pomoc państwa dla podmiotów sektora 

rolnego oraz sektora rybackiego i ich grup, prowadzących działalność związaną z 

produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi oraz produktami 

rybołówstwa, w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej lub dopuszczonym tymi 

przepisami do uregulowania przez państwo członkowskie Unii Europejskiej; 

5)   administruje obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 

oraz towarami przetworzonymi nieobjętymi załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego 

Wspólnotę Europejską (towary z grupy non-aneks I), w szczególności przez: 

a)  wydawanie i rozliczanie pozwoleń na przywóz i wywóz, 

b)  wydawanie dokumentów wymaganych do naliczenia i wypłacenia refundacji wywozowych 

oraz naliczenia opłat wywozowych, 

c)  (uchylona), 

d)  naliczanie i wypłacanie refundacji wywozowych i dopłat przywozowych, 

e)  nakładanie i egzekwowanie kar administracyjnych; 

6)   prowadzi obsługę zabezpieczeń finansowych w ramach realizacji mechanizmów Wspólnej 

Polityki Rolnej; 

7)   (uchylony); 

8)   udziela dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii 

elitarny lub kwalifikowany; 

9)   gromadzi informacje dotyczące istniejącej, będącej w budowie lub planowanej 

infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu 

rolniczego oraz biokomponentów, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 775 oraz z 2016 r. poz. 

266), będących w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej i przekazuje je do ministra 

właściwego do spraw gospodarki, w terminie do 15 lipca roku sprawozdawczego, o 

którym mowa w rozporządzeniu Rady (UE, EURATOM) nr 617/2010 z dnia 24 czerwca 

2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących 

infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylającym rozporządzenie (WE) 

nr 736/96 (Dz. Urz. UE L 180 z 15.07.2010, str. 7). 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i sposób 

działania Agencji w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami, o których 
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mowa w ust. 1 pkt 5, mając na względzie stabilizację rynku wewnętrznego oraz 

monitorowanie przywozu i wywozu produktów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej. 

3. Rada Ministrów może powierzyć Agencji realizację innych zadań niż określone w ust. 1, 

związanych z funkcjonowaniem rynków produktów rolnych i żywnościowych. 

4. Rada Ministrów, powierzając zadania, o których mowa w ust. 3, zapewni Agencji na ten cel 

odpowiednie środki finansowe. 

5. Szczegółowe zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na rynkach mleka, owoców i warzyw 

oraz wina są realizowane przez Agencję na podstawie odrębnych przepisów. 

6. Agencja może uczestniczyć w realizacji programów, o których mowa w ustawie z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), jako 

instytucja pośrednicząca, instytucja wdrażająca lub jako beneficjent. Agencja realizuje 

także, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 163, z późn. zm.), zadania instytucji pośredniczącej w systemie zarządzania 

programem operacyjnym w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014, str. 1). 

7. Podmioty sektora finansów publicznych mogą, za zgodą ministra właściwego do spraw 

rynków rolnych, powierzać Agencji realizację zadań dla nich określonych, zapewniając 

Agencji na ten cel odpowiednie środki finansowe. 

 

Art. 11a. 

Agencja nie może realizować zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 

2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777), z 

wyłączeniem inwestycji służących przechowywaniu produktów rolnych i żywnościowych. 

Art. 12. 

1. Agencja realizuje płatności ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego 

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Europejskiego Funduszu Rolniczego 

Gwarancji oraz prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków z tych funduszy. 

2. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji jest organem 

właściwym do opracowania postępowania w zakresie uczestnictwa w realizacji 

mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej. 
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Art. 12a. 

1. Rada Ministrów, w przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej dotyczące Wspólnej Polityki 

Rolnej określają obowiązek podjęcia działań lub przewidują możliwość realizacji 

uprawnień przez państwo członkowskie lub właściwy organ państwa członkowskiego, lub 

agencję płatniczą, lub agencję interwencyjną w zakresie rynków objętych Wspólną 

Polityką Rolną, może, w drodze rozporządzenia: 

1)   wyznaczyć Agencję jako jednostkę organizacyjną wykonującą określone obowiązki lub 

uprawnienia; 

2)   określić zadania realizowane przez Agencję, mające na celu wykonanie obowiązków lub 

uprawnień, o których mowa w pkt 1, lub sposób i tryb realizacji tych zadań. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, Rada Ministrów: 

1)   uwzględnia: 

a)  zadania Agencji określone w art. 11 i art. 12, jej możliwości organizacyjne, kadrowe i 

techniczne, a także zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi administracyjnej 

mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  uprawnienia podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez 

Agencję w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

możliwość zapewnienia szerokiego dostępu do udziału w tych mechanizmach, 

c)  zakres udzielonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych akredytacji 

dotyczącej płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej; 

2)   kieruje się potrzebą zapewnienia skutecznego i efektywnego stosowania przepisów Unii 

Europejskiej dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Art. 13. 

1. Prezes Agencji ustala w drodze decyzji administracyjnej: 

1)   kwoty nieuiszczonych należności z tytułu: 

a)  opłat, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 lit. b-d; 

b)  (uchylona); 

1a)  kwoty nienależnie zwolnionych przez Agencję zabezpieczeń wniesionych przez 

przedsiębiorców uczestniczących w obrocie z zagranicą towarami, o których mowa w art. 

11 ust. 1 pkt 5; 

2)   kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków: 
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a)  pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 

lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, 

b)  krajowych 

- przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; 

3)   (uchylony); 

4)   kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków finansowych funduszy promocji 

produktów rolno-spożywczych, udzielonych w ramach wsparcia finansowego, o którym 

mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów 

rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2122); 

5)   kwoty kar administracyjnych, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 lit. e. 

2. 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 wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz 

rozkładania płatności na raty. 

3. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, 

przysługują: 

1)   Prezesowi Agencji, jako organowi pierwszej instancji; 

2)   ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, jako organowi odwoławczemu od 

decyzji Prezesa Agencji. 

3a. Prezes Agencji może odstąpić od ustalenia: 

1)   kwot nienależnie wypłaconych refundacji wywozowych, nienależnie zwolnionych 

zabezpieczeń oraz odsetek i kwot, o których mowa w art. 49 ust. 3 rozporządzenia Komisji 

(WE) 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady 

stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 186 z 

17.07.2009, str. 1, z późn. zm.), 

2)   kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Europejskiego Funduszu 

Rolniczego Gwarancji przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej 

- w przypadku gdy kwota każdej z tych należności nie jest wyższa od kwoty stanowiącej 

równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z art. 

40 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w 

odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania 
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rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, 

z późn. zm.). 

4. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

Art. 13a. 

1. Należności, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, podlegają potrąceniu z bezspornej i 

wymagalnej wierzytelności lub należności przedsiębiorcy z tytułu realizowanych przez 

Agencję płatności ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz 

krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków 

realizowanych w ramach tych funduszy. 

2. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie Prezesa Agencji złożone przedsiębiorcy. 

Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. 

Art. 13b. 

1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub 

siedzibę producenta rolnego ustala, w drodze decyzji administracyjnej, kwoty nienależnie 

lub nadmiernie pobranych środków krajowych przeznaczonych na udzielanie dopłat z 

tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany. 

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

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem przepisów dotyczących 

umarzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na raty. 

3. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, 

przysługują: 

1)   dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, jako organowi pierwszej instancji; 

2)   Prezesowi Agencji, jako organowi odwoławczemu od decyzji dyrektora oddziału 

terenowego Agencji. 

Art. 14. 

1. W sprawach dotyczących ustalenia nienależnie lub nadmiernie pobranych środków, które 

zostały przekazane przez Agencję na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z 

realizacją Wspólnej Polityki Rolnej: 
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1)   pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 

lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, 

2)   krajowych, przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej 

- stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, na rzecz Agencji stosuje się przepisy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Art. 15. 

W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji wydaje i poświadcza 

formularz kontrolny (formularz T5) w zakresie wykorzystania lub przemieszczania na 

terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej: 

1)   produktów rolnych i żywnościowych, w tym pochodzących z zapasów interwencyjnych; 

2)   (uchylony). 

Art. 16. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej minister właściwy do spraw rynków 

rolnych jest organem właściwym do opracowania i przekazania Komisji Europejskiej, do 

zatwierdzenia, krajowego programu wsparcia pszczelarstwa. 

2. Prezes Agencji jest organem właściwym do realizacji zadań określonych w krajowym 

programie wsparcia pszczelarstwa.] 

[Art. 18. 

Prezes Agencji realizuje zadania i czynności państwa członkowskiego lub właściwego organu 

określone w przepisach Unii Europejskiej w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych 

dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym lub na rynkach krajów 

trzecich. 

Art. 19. 

1. W przypadku istnienia obowiązku, wynikającego z przepisów Unii Europejskiej, 

ustanowienia zabezpieczenia, w formie gwarancji, wykonania zobowiązań wynikających z 

realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej gwarantem może być wyłącznie 

instytucja finansowa upoważniona do gwarantowania długu celnego. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, 

określi, w drodze rozporządzenia, zasady współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi, 

o których mowa w ust. 1, a Agencją, w szczególności podstawowe definicje, prawa i 

obowiązki stron oraz wzory formularzy gwarancji w celu zabezpieczenia prawidłowej 

realizacji zadań, o których mowa w ust. 1. 
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Art. 19a. 

Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej lub wierzytelności wynikające z umów 

cywilnoprawnych z tytułu płatności realizowanych przez Agencję na rzecz przedsiębiorców, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2, ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Europejskiego Funduszu 

Rolniczego Gwarancji oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na 

współfinansowanie wydatków realizowanych w ramach tych funduszy, nie podlegają zajęciu 

na podstawie przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji.] 

 

Art. 20. 

[1. Agencja przeprowadza: 

1)   kontrole w trybie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

2)   czynności sprawdzające: 

a)  u osoby fizycznej, osoby prawnej lub w jednostce organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, 

b)  u producenta rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 

przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419) 

- uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję, w tym dotyczących 

Wspólnej Polityki Rolnej; 

3)   czynności sprawdzające u producenta rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 

2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który złożył wniosek o udzielenie dopłaty z 

tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany.] 

<1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, 

przeprowadza kontrole podmiotów uczestniczących w mechanizmach 

administrowanych przez tę Agencję określonych w ustawie.> 

2. [Czynności sprawdzające] <czynności kontrolne> są wykonywane przez: 

1)   służby techniczne Agencji, w skład których wchodzą pracownicy zatrudnieni w 

komórkach organizacyjnych Agencji, 

2)   jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 21 
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- na podstawie upoważnienia do wykonywania tych czynności wydanego przez Prezesa 

Agencji. 

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do 

wykonywania [czynności sprawdzających] <czynności kontrolnych>, ich miejsce i 

zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania. 

4. Przed przystąpieniem do [czynności sprawdzających] <czynności kontrolnych> osoba 

upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa 

w ust. 2. 

5. Osoby upoważnione do wykonywania [czynności sprawdzających] <czynności 

kontrolnych> mają prawo do: 

1)   wstępu do obiektów i pomieszczeń należących do przedsiębiorców, w szczególności 

do pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych; 

1a)  wstępu na teren gospodarstwa rolnego; 

2)   żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem [czynności 

sprawdzających] <czynności kontrolnych>; 

3)   wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem [czynności sprawdzających] 

<czynności kontrolnych>, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz 

zabezpieczania tych dokumentów; 

4)   sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej [czynności 

sprawdzającej] <czynności kontrolnej> ; 

5)   pobierania do badań próbek produktów rolnych i żywnościowych oraz innych 

produktów zawierających w swoim składzie produkty rolne i żywnościowe. 

6. Osoba wykonująca [czynności sprawdzające] <czynności kontrolne> sporządza z tych 

czynności raport. 

7. Raport podpisuje osoba wykonująca [czynności sprawdzające] <czynności kontrolne> 

oraz przedsiębiorca. 

8. W przypadku odmowy podpisania raportu przez przedsiębiorcę, raport podpisuje tylko 

osoba wykonująca [czynności sprawdzające] <czynności kontrolne>, dokonując w 

raporcie stosownej adnotacji o tej odmowie. 

9. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie ujednolicenie informacji 

zawartych w upoważnieniu. 
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[Art. 21. 

1. Prezes Agencji może powierzyć, w drodze umowy, przeprowadzanie czynności 

sprawdzających, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2, wyspecjalizowanym jednostkom 

organizacyjnym, dysponującym warunkami organizacyjnymi, technicznymi i kadrowymi 

określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 3. 

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności: 

1)   szczegółowy zakres zadań, zwanych dalej "zadaniami delegowanymi"; 

2)   zakres obowiązków i odpowiedzialność jednostki organizacyjnej za ich wykonanie; 

3)   koszty realizacji zadań delegowanych; 

4)   sposób dokumentowania wykonywanych zadań delegowanych oraz terminy informowania 

organów Agencji o wynikach przeprowadzonych czynności sprawdzających; 

5)   sposób postępowania z dokumentami związanymi z realizacją zadań delegowanych. 

2a. Prezes Agencji może powierzyć, w drodze umowy, wykonywanie zadań w zakresie 

wydawania i poświadczenia formularza T5 jednostkom organizacyjnym, o których mowa 

w ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. poz. 1641, z późn. 

zm.)
(2)

. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, 

którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających, mając na względzie 

zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju.] 

 

<Art. 21. 

1. Prezes Agencji może powierzyć, w drodze umowy, przeprowadzanie czynności 

kontrolnych w ramach kontroli, o których mowa w art. 20 ust. 1, 

wyspecjalizowanym jednostkom organizacyjnym, dysponującym warunkami 

organizacyjnymi, technicznymi i kadrowymi określonymi w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 4. 

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności: 

1) szczegółowy zakres powierzonych zadań; 

2) zakres obowiązków i odpowiedzialność jednostki organizacyjnej za ich 

wykonanie; 

3) koszty realizacji powierzonych zadań; 
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4) sposób dokumentowania wykonywanych zadań oraz terminy informowania 

organów Agencji o wynikach przeprowadzonych czynności kontrolnych; 

5) sposób postępowania z dokumentami związanymi z realizacją powierzonych 

zadań. 

3. Prezes Agencji może powierzyć, w drodze umowy, wykonywanie zadań w zakresie 

wydawania i poświadczenia formularza T5 jednostkom organizacyjnym, o których 

mowa w art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88). Przepis ust. 

2 stosuje się odpowiednio. 

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki 

organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności kontrolnych 

w ramach kontroli, o których mowa w art. 20 ust. 1, mając na względzie zapewnienie 

wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju.> 

 

<Art. 21a. 

1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej „Krajowym Ośrodkiem”, 

przeprowadza kontrole podmiotów uczestniczących w mechanizmach 

administrowanych przez Krajowy Ośrodek określonych w ustawie. 

2. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o Krajowym 

Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.> 

 

[Rozdział 3 

Centralny rejestr przedsiębiorców 

Art. 22. 

1. W mechanizmach administrowanych przez Agencję, w tym dotyczących Wspólnej Polityki 

Rolnej, w ramach których Agencja realizuje swoje zadania, mogą uczestniczyć: 

1)   osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, 

2)   producent rolny w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 

przyznanie płatności, 
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3)   wpłacający na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, o których mowa w 

ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, lub 

korzystający ze środków tych funduszy 

- zwani dalej "przedsiębiorcami", wpisani do centralnego rejestru przedsiębiorców, zwanego 

dalej "rejestrem". 

2. Rejestr jest prowadzony przez Agencję w formie elektronicznej w sposób zapewniający 

ochronę i zabezpieczenie danych przed ich utratą oraz nieuprawnionym dostępem. 

3. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy. 

4. Wniosek składa się na formularzu rejestracyjnym opracowanym i udostępnianym przez 

Agencję. 

5. Formularz rejestracyjny zawiera w szczególności: 

1)   nazwę albo imię i nazwisko przedsiębiorcy; 

2)   siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy i adres do korespondencji; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer identyfikacyjny w 

krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli 

został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny 

powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z zastrzeżeniem 

ust. 6; 

4)   
(3)

 numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym , o ile 

przedsiębiorca taki numer posiada; 

5)   numer producenta rolnego nadany w krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o ile 

został nadany; 

6)   numer rachunku bankowego przedsiębiorcy. 

5a. (uchylony). 

6. Jeżeli przedsiębiorcą jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego lub 

nieprowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności, we wniosku zamiast 

numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności 

(PESEL) podaje się numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju pochodzenia danej 

osoby. 

6a. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nieposiadający obywatelstwa polskiego lub 

nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub nieprowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności, do wniosku 
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dołącza oświadczenie potwierdzone przez notariusza, właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju pochodzenia przedsiębiorcy lub kraju, w którym przedsiębiorca ten 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zawierające dane zawarte w formularzu, o którym 

mowa w ust. 4. 

7. Do rejestru wpisuje się dane zawarte w formularzu, o którym mowa w ust. 4. 

8. Dane indywidualne zawarte w rejestrze mogą być udostępniane wyłącznie organom 

sprawującym nadzór nad Agencją oraz organom statystyki publicznej, natomiast dane 

zbiorcze mogą być udostępniane innym organom administracji publicznej prowadzącym 

systemy informacyjne. 

9. Przepisów ust. 6 i 6a nie stosuje się do przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

Art. 23. 

1. Jednocześnie z wpisem do rejestru przedsiębiorcy nadaje się numer rejestracyjny. 

2. Numer rejestracyjny, o którym mowa w ust. 1, jest niepowtarzalny i nie przechodzi na 

następcę prawnego. 

Art. 24. 

Przedsiębiorcy uczestniczący w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej realizowanych przez 

Agencję są obowiązani do posługiwania się numerem rejestracyjnym, o którym mowa w art. 

23 ust. 1. 

Art. 25. 

1. Organy administracji publicznej udostępniają Agencji nieodpłatnie dane zawarte w 

rejestrach oraz ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, niezbędne 

do realizowania przez Agencję zadań w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej. 

2. Do warunków oraz trybu udostępniania Agencji danych przechowywanych w 

prowadzonych rejestrach i ewidencjach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

Art. 26. 

Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych 

określą, w drodze rozporządzenia, zakres, sposób oraz terminy przekazywania danych o 

dłużnikach z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków przeznaczonych na 

realizację Wspólnej Polityki Rolnej między Agencją a Agencją Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, mając na uwadze konieczność odzyskania tych środków.] 

 



- 155 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

uwaga: 

użyty w art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz ust. 2, art. 31c, art. 33 ust. 1 we 

wprowadzeniu do wyliczenia oraz art. 34, w różnym przypadku, wyraz [Agencja] 

zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <Krajowy Ośrodek>; 

 

Art. 27. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej: 

1)   (uchylony); 

2)   [Prezes Agencji] <Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka>: 

a)  wydaje świadectwa autoryzacji zakładów odkostniających i chłodni, które będą 

świadczyć usługi przechowywania mięsa stanowiącego zapasy interwencyjne, 

b)  przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące rynku mięsa w zakresie 

zadań realizowanych przez Agencję, 

c)  dokonuje, w drodze przetargów, wyboru podmiotów, o których mowa w lit. a, z 

którymi Agencja zawrze umowy w zakresie odkostniania i przechowywania mięsa. 

2. Wnioski o wydanie świadectw, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, składa się na 

formularzach udostępnianych przez Agencję. 

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

1)   nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy; 

2)   siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer identyfikacyjny w 

krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli 

został nadany; 

4)   nazwę i adres zakładu wnioskodawcy, w którym prowadzony będzie proces 

odkostniania lub przechowywania; 

5)   dane dotyczące posiadanej infrastruktury oraz wyposażenia w urządzenia służące do 

wykonywania czynności, o których mowa w pkt 4. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

przeprowadzania przetargów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, mając na względzie 

efektywność ekonomiczną przerobu i składowania zapasów interwencyjnych. 
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<Art. 27a. 

Zadania określone w niniejszym rozdziale są wykonywane jako zadania delegowane 

Krajowemu Ośrodkowi zgodnie z przepisami o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa.> 

<Art. 30a. 

Zadania określone w niniejszym rozdziale są wykonywane jako zadania delegowane 

Krajowemu Ośrodkowi zgodnie z przepisami o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa.> 

Art. 31c. 

Tekst zawartego porozumienia branżowego, o którym mowa w przepisach Unii Europejskiej 

dotyczących rynku cukru, producent cukru ma obowiązek przekazać Agencji przed 

podpisaniem umów kontraktacji z plantatorami buraków cukrowych. 

 

Art. 33. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi rynku cukru Agencja w 

szczególności: 

1)   wykonuje zadania związane z: 

a)  zatwierdzaniem producentów cukru, producentów izoglukozy i przedsiębiorstw 

przetwarzających te produkty, 

b)  (uchylona), 

c)  przetwarzaniem i wycofaniem cukru z rynku, 

d)  przeprowadzaniem kontroli na rynku cukru, 

e)  wyrażeniem zgody na zawarcie umowy pomiędzy producentami cukru, dotyczącej 

wyprodukowania cukru przez jednego z tych producentów w ramach kwoty 

produkcyjnej producenta zlecającego produkcję; 

2)   pobiera: 

a)  (uchylona), 

b)  opłaty za nadwyżki cukru i izoglukozy, 

c)  opłaty produkcyjne, 

d)  opłaty z tytułu niewypełnienia obowiązków wynikających z uczestnictwa w 

mechanizmach na rynku cukru; 

e)  (uchylona); 

3)   przyjmuje informacje, deklaracje, raporty, sprawozdania oraz wnioski; 
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4)     (uchylony); 

5)   (uchylony); 

6)   udziela pomocy w zakresie prywatnego przechowywania cukru białego; 

7)   przekazuje właściwym organom Unii Europejskiej informacje i składa wnioski. 

[2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, stosuje się przepisy ustawy dotyczące 

czynności sprawdzających.] 

3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 1, [Prezes Agencji] < Dyrektor Generalny 

Krajowego Ośrodka>: 

1)   wydaje decyzje w sprawach: 

a)  zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia, zawieszenia, cofnięcia lub wygaszenia 

zatwierdzenia producentów cukru, producentów izoglukozy i przedsiębiorstw 

przetwarzających te produkty, 

b)  autoryzacji miejsca przechowywania cukru pochodzącego z zapasów 

interwencyjnych, 

c)  przyznania refundacji produkcyjnej; 

2)   (uchylony); 

3)   prowadzi rejestr podmiotów zatwierdzonych; 

4)   przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, na jego żądanie, 

informacje związane z wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1. 

[4. Informacje, deklaracje i wnioski określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących 

rynku cukru składa się do Prezesa Agencji na formularzach opracowanych przez Agencję, 

udostępnionych na stronie internetowej Agencji.] 

<4. Informacje, deklaracje i wnioski określone w przepisach Unii Europejskiej 

dotyczących rynku cukru składa się do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka 

na formularzach opracowanych przez Krajowy Ośrodek, udostępnionych na stronie 

internetowej Krajowego Ośrodka.> 

5. Formularze, o których mowa w ust. 4, zawierają: 

1)   dane umożliwiające identyfikację składającego formularz, związane z prowadzoną 

przez niego działalnością; 

2)   informacje określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących rynku cukru lub 

3)   informacje niezbędne do ustalenia stanu faktycznego lub prawnego w zakresie 

bezpośrednio związanym z przedmiotem składanych informacji, deklaracji lub 

wniosków, dotyczące rodzaju wykonywanej działalności, lokalizacji miejsca 
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produkcji, wielkości produkcji, tytułu prawnego do posiadanych obiektów i urządzeń 

lub wynikające z obowiązków związanych z uczestnictwem w mechanizmach na 

rynku cukru, określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących rynku cukru. 

 

Art. 34. 

1. Opłaty, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2, stanowią dochód budżetu państwa i są 

wpłacane przez producentów cukru, producentów izoglukozy i przedsiębiorstwa 

przetwarzające te produkty na wydzielony rachunek bankowy Agencji. 

2. Środki pochodzące z pobranych opłat, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2, Agencja 

przekazuje na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

rynków rolnych, w terminie 5 dni od dnia ich wpływu na rachunek bankowy Agencji. 

 

uwaga: 

w art. 38i w ust. 1 i 2, w art. 38j w ust. 1 w części wspólnej, w ust. 2 i w ust. 3 we 

wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 38k w ust. 3, 6 i 8, w art. 38l we wprowadzeniu 

do wyliczenia, w art. 38m w ust. 1, w art. 38n w ust. 1, w art. 40e w ust. 1 we 

wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 40j w ust. 1 i 3 wyraz [terenowego] zastępuje 

się wyrazem <regionalnego>; 

 

Art. 38h. 

W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej: 

1)   (uchylony); 

2)   [Prezes Agencji] < Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka>: 

a)  prowadzi wykaz laboratoriów dokonujących, w ramach zadań delegowanych, oceny 

jakości zboża objętego działaniami interwencyjnymi, 

b)  realizuje zadania i obowiązki określone dla państwa członkowskiego i agencji 

interwencyjnej w odniesieniu do zakupu i sprzedaży zbóż w ramach interwencji 

publicznej; 

3)   minister właściwy do spraw rynków rolnych powiadamia Komisję Europejską o: 

a)  zatwierdzonych agencjach interwencyjnych, 

b)  (uchylona), 

c)  minimalnych ilościach wymaganych w odniesieniu do zakupów produktów po ustalonej 

cenie, 
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d)  reprezentatywnych cenach rynkowych zbóż. 

 

<Art. 38ha. 

Zadania określone w niniejszym rozdziale są wykonywane jako zadania delegowane 

Krajowemu Ośrodkowi zgodnie z przepisami o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa.> 

Art. 38i. 

1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy 

jest organem właściwym w sprawach uznawania organizacji producentów, zrzeszeń 

organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych, w tym międzynarodowych 

organizacji producentów, międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów oraz 

międzynarodowych organizacji międzybranżowych, o których mowa w art. 154, art. 156 

ust. 1 oraz art. 158 rozporządzenia nr 1308/2013. 

2. Uznanie organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów lub organizacji 

międzybranżowej następuje w drodze decyzji, na wniosek organizacji albo zrzeszenia, 

składany do dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę 

organizacji lub zrzeszenia. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   minimalną liczbę członków organizacji producentów lub minimalną ilość lub wartość 

zbywalnej produkcji, o których mowa w art. 154 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 

1308/2013, 

2)   informacje, jakie powinien zawierać wniosek, o którym mowa w ust. 2, 

3)   rodzaje lub zakres dokumentów potwierdzających spełnianie przez organizacje i 

zrzeszenia wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących 

uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz 

organizacji międzybranżowych 

-    mając na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organizacji i zrzeszeń 

oraz spełnienie wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących 

uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz 

organizacji międzybranżowych. 

Art. 38j. 

1. W przypadku gdy: 
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1)   uznana organizacja producentów lub uznane zrzeszenie organizacji producentów nie 

spełnia wymagań określonych w art. 154 ust. 1 lit. a lub d rozporządzenia nr 

1308/2013 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38i ust. 3 albo 

2)   uznana organizacja międzybranżowa nie spełnia wymagań określonych w art. 158 ust. 

5 lit. c rozporządzenia nr 1308/2013 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38i 

ust. 3 

-  dyrektor oddziału terenowego Agencji wzywa na piśmie do usunięcia naruszeń oraz 

określa termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia otrzymania 

wezwania przez organizację producentów lub zrzeszenie organizacji producentów, lub 

organizację międzybranżową, biorąc pod uwagę rodzaj naruszenia. 

2. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizacja 

międzybranżowa, w terminie wyznaczonym przez dyrektora oddziału terenowego Agencji 

w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, informuje, na formularzu opracowanym przez 

Agencję, o usunięciu stwierdzonych naruszeń i przedkłada dokumenty potwierdzające 

usunięcie tych naruszeń. 

3. Dyrektor oddziału terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, uznanie: 

1)   organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, jeżeli pomimo 

wezwania, o którym mowa w ust. 1, organizacja ta albo zrzeszenie to, w terminie 

określonym w tym wezwaniu, nie usunęły stwierdzonych naruszeń; 

2)   organizacji międzybranżowej, jeżeli pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, 

organizacja ta, w terminie określonym w tym wezwaniu, nie usunęła stwierdzonych 

naruszeń. 

Art. 38k. 

1. Uznane organizacje i zrzeszenia wpisuje się odpowiednio do rejestru: 

1)   organizacji producentów; 

2)   zrzeszeń organizacji producentów; 

3)   organizacji międzybranżowych. 

2. Wpis do każdego z rejestrów, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie ostatecznej 

decyzji o uznaniu organizacji albo zrzeszenia. 

3. Rejestry, o których mowa w ust. 1, prowadzi w postaci elektronicznej dyrektor oddziału 

terenowego Agencji. 

4. Rejestry, o których mowa w ust. 1, są jawne i udostępniane na stronie internetowej 

Agencji, z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 5 pkt 8. 
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5. Rejestry, o których mowa w ust. 1, zawierają: 

1)   numer w rejestrze nadany organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji 

producentów, albo organizacji międzybranżowej; 

2)   nazwę, siedzibę i adres organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji 

producentów, albo organizacji międzybranżowej; 

3)   określenie rodzaju wykonywanej działalności lub wskazanie produktu lub grupy 

produktów, ze względu na które nastąpiło uznanie; 

4)   imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania organizacji producentów 

albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej; 

5)   datę i numer decyzji o: 

a)  uznaniu organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo 

organizacji międzybranżowej, 

b)  cofnięciu uznania organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, 

albo organizacji międzybranżowej; 

6)   liczbę członków ogółem z podziałem na osoby fizyczne i prawne; 

7)   datę wpisu do rejestru organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji 

producentów, albo organizacji międzybranżowej oraz datę ich wykreślenia z rejestru; 

8)   wartość rocznej produkcji oraz wartość produkcji wprowadzoną do obrotu przez 

organizację producentów oraz zrzeszenie organizacji producentów. 

6. Uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, albo 

uznana organizacja międzybranżowa informuje dyrektora oddziału terenowego Agencji, 

na formularzu opracowanym przez Agencję, o zmianie danych, o których mowa w ust. 5, 

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian. 

7. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lub 4, uznana organizacja 

producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, albo uznana organizacja 

międzybranżowa dostarcza, wraz z informacją, o której mowa w ust. 6, dokumenty 

potwierdzające zaistniałe zmiany. 

8. Dyrektor oddziału terenowego Agencji gromadzi i przechowuje dokumenty stanowiące 

podstawę wpisu do rejestrów, o których mowa w ust. 1, i inne dokumenty składane przez 

uznane organizacje producentów, uznane zrzeszenia organizacji producentów i uznane 

organizacje międzybranżowe w sposób zapewniający ochronę tych dokumentów oraz 

zabezpieczający je przed utratą i nieuprawnionym dostępem. 
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Art. 38l. 

Dyrektor oddziału terenowego Agencji: 

1)   jest organem właściwym do ustanowienia i udzielania pomocy administracyjnej w 

przypadku współpracy transnarodowej uznanych organizacji i zrzeszeń, zgodnie z 

przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi uznawania organizacji producentów i zrzeszeń 

organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych; 

2)   wydaje decyzję w sprawach, o których mowa w art. 155 rozporządzenia nr 1308/2013. 

 

Art. 38m. 

1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji przekazuje Prezesowi Agencji informacje, o 

których mowa w art. 154 ust. 4 lit. d, art. 158 ust. 5 lit. e, art. 161 ust. 3 lit. d oraz art. 163 

ust. 3 lit. e rozporządzenia nr 1308/2013. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Prezes Agencji przekazuje ministrowi właściwemu 

do spraw rynków rolnych oraz Komisji Europejskiej. 

 

Art. 38n. 

1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji przeprowadza, co najmniej raz na dwa lata, kontrole 

uznanych organizacji i zrzeszeń w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej 

dotyczącymi uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz 

organizacji międzybranżowych. 

[2. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy dotyczące czynności 

sprawdzających.] 

Art. 38q. 

1. Każde dostarczenie produktów rolnych należących do sektorów, o których mowa w art. 1 

ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, z wyłączeniem sprzedaży bezpośredniej, przez 

producentów, grupy producentów tych produktów, organizacje takich producentów albo 

zrzeszenia organizacji takich producentów do pierwszego nabywcy wymaga pisemnej 

umowy spełniającej warunki określone w: 

1)   art. 127 rozporządzenia nr 1308/2013 - w przypadku produktów rolnych należących 

do sektora, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1308/2013; 

2)   art. 148 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013 - w przypadku produktów rolnych 

należących do sektora, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. p rozporządzenia nr 

1308/2013; 
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3)   art. 168 ust. 4 i 6 rozporządzenia nr 1308/2013 - w przypadku produktów rolnych 

należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a, b, d-o oraz q-x 

rozporządzenia nr 1308/2013. 

2. W przypadku gdy pierwszym nabywcą, o którym mowa w ust. 1, nie jest przetwórca, 

umowa między kolejnymi nabywcami jest również zawierana na piśmie. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, dotycząca dostarczania tytoniu zawierana jest w terminie 

do dnia 15 marca roku zbiorów. 

[3a. (7) Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy według miejsca siedziby lub 

zamieszkania nabywcy przeprowadza czynności sprawdzające spełnienia obowiązku 

zawierania umów, o których mowa w ust. 1.] 

<3a. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy według miejsca siedziby lub 

zamieszkania nabywcy przeprowadza kontrole spełnienia obowiązku zawierania 

umów, o których mowa w ust. 1.> 

4. (8) Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, 

minimalny okres obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, oraz minimalny okres 

od zawarcia umowy do realizacji dostawy, mając na względzie zapewnienie właściwego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

Art. 40d. 

1. [Dyrektor oddziału terenowego] < Kierownik biura powiatowego> Agencji właściwego 

ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego przyznaje, w drodze 

decyzji, dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii 

elitarny lub kwalifikowany na wniosek producenta rolnego. 

1a. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie 

przepisów wydanych na podstawie art. 40c ust. 6 pkt 1. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu opracowanym i 

udostępnionym przez Agencję, zawierającym w szczególności: 

1)   dane, o których mowa w art. 27 ust. 2a pkt 1-3; 

2)   oświadczenie o: 

a)  powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym 

kategorii elitarny lub kwalifikowany, 

b)  sposobie wykorzystania działek rolnych, na których został wysiany lub wysadzony 

materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. 
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3. Do wniosku producent rolny dołącza oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji kopię: 

1)   faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej 

w okresie od dnia 15 lipca roku poprzedzającego złożenie wniosku do dnia 15 czerwca 

roku złożenia wniosku, pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do 

siewu lub sadzenia; 

2)   dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany wystawionego w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu 

lub sadzenia, jeżeli producent rolny zużył do siewu lub sadzenia w posiadanym przez 

niego gospodarstwie rolnym materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, o 

którym mowa w art. 40c ust. 3 pkt 2 lit. a lub b. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny zawierać w szczególności: 

1)   datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego; 

2)   nazwę gatunku i odmiany; 

3)   kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego; 

4)   numer partii materiału siewnego. 

4a. Do dokumentów, o których mowa w ust. 3, wystawionych dla mieszanek materiału 

siewnego, przepisów ust. 4 pkt 2 i 3 nie stosuje się. 

5. Na żądanie Agencji producent rolny jest obowiązany dostarczyć oryginały dokumentów, o 

których mowa w ust. 3. 

5a. Różnica powierzchni dla poszczególnych działek rolnych zgłoszonych we wniosku, o 

którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 5% powierzchni działki rolnej. 

5b. W przypadku stwierdzenia różnicy powierzchni działki rolnej, która przekracza 5%, 

wysokość dopłaty nie może być wyższa niż przysługująca do powierzchni ustalonej w 

wyniku [czynności sprawdzających, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3] < kontroli, o 

której mowa w art. 20 ust. 1>, nie większej jednak niż zgłoszonej we wniosku. 

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   terminy składania wniosków, o których mowa w ust. 1, oraz terminy i sposób wypłaty 

dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny 

lub kwalifikowany, mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym 

przyznaniem tych dopłat; 
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2)   minimalną ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub 

obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, mając na względzie zalecane normy 

wysiewu dla poszczególnych gatunków roślin. 

 

Art. 40e. 

 1. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej "wojewódzkim 

inspektorem", na wniosek dyrektora oddziału terenowego Agencji przekazuje nieodpłatnie 

informacje o: 

1)   przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót 

materiałem siewnym oraz rolnikach wpisanych do ewidencji rolników prowadzących 

obrót materiałem siewnym, o których mowa w przepisach o nasiennictwie, w zakresie: 

a)  imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy, siedziby i adresu oraz 

miejsca i adresu wykonywania działalności, 

b)  numeru w ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym albo 

numeru w ewidencji rolników prowadzących obrót materiałem siewnym, prowadzonej 

przez wojewódzkiego inspektora, 

c)  numeru identyfikacji podatkowej (NIP); 

2)   (uchylony); 

3)   ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 40c ust. 6 pkt 2. 

2. (uchylony). 

Art. 40j. 

1. Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, dyrektor oddziału 

terenowego Agencji właściwy według miejsca siedziby lub zamieszkania nabywcy. 

2. Egzekucja nałożonych kar pieniężnych następuje w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

3. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane na rachunek bankowy 

właściwego oddziału terenowego Agencji, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o 

nałożeniu kary stała się ostateczna. 

 

 

 



- 166 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

U S T A W A   z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 

1583, 1948 i 2174 oraz z 2017 r. poz. 38 i 60) 

 

Art. 134a. 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego: 

1)   pełni funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu art. 32 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014, str. 1), 

zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym"; 

2)   opracowuje Program Operacyjny, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia w 

sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zwany dalej 

"Programem Operacyjnym", i przedkłada ten program Komisji Europejskiej; 

3)   zapewnia wykonanie ewaluacji Programu Operacyjnego, o których mowa w art. 16 i art. 

17 rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym, oraz przedkłada wyniki tych ewaluacji Komisji Europejskiej; 

4)   opracowuje i przedkłada Komisji Europejskiej roczne i końcowe sprawozdania z 

realizacji Programu Operacyjnego; 

5)   dokonuje wyboru organizacji partnerskich w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia w 

sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zwanych dalej 

"organizacjami partnerskimi", w sposób zapewniający spełnienie warunków, o których 

mowa w art. 32 ust. 3 tego rozporządzenia; 

6)   sporządza i udostępnia instytucji pośredniczącej, o której mowa w art. 134b ust. 1 pkt 1, 

oraz beneficjentom w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia w sprawie Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym wytyczne dotyczące realizacji Programu 

Operacyjnego, w tym wytyczne dotyczące spełnienia przez wydatki poniesione w ramach 

Programu Operacyjnego kryteriów kwalifikowalności: 

a)  zgodności z przepisami rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym oraz z przepisami wykonawczymi do tego rozporządzenia, 

b)  spójności z postanowieniami Programu Operacyjnego; 

7)   zawiera i rozlicza z [Agencją Rynku Rolnego, zwaną dalej "Agencją"] <Krajowym 

Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, zwanym dalej „Krajowym Ośrodkiem”>, umowę o: 
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a)  dofinansowanie projektu, która określa szczegółowe warunki dofinansowania projektu 

zgodnie z art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

b)  dotację na współfinansowanie krajowe i pomoc techniczną, zawierającą w 

szczególności postanowienia, o których mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych. 

 

uwaga: 

użyty w art. 134b ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 2 we 

wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 4 i 5, art. 134d oraz art. 134l, w różnym 

przypadku, wyraz [Agencja] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku 

wyrazami <Krajowy Ośrodek>; 

 

Art. 134b. 

1. Agencja uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego jako: 

1)   instytucja pośrednicząca w rozumieniu art. 2 pkt 13 rozporządzenia w sprawie 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym; 

2)   beneficjent w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia w sprawie Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

2. Do zadań Agencji należy w szczególności: 

1)   przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich; 

2)   zawieranie z organizacjami partnerskimi i rozliczanie umów o dofinansowanie 

projektów, które określają szczegółowe warunki dofinansowania projektów zgodnie z 

art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

3)   realizacja wypłat dla przedsiębiorców z tytułu zakupu żywności, o którym mowa w 

art. 26 ust. 2 lit. a rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym, wypłat dla organizacji partnerskich będących 

beneficjentami, z tytułu kosztów administracyjnych oraz kosztów transportu i 

magazynowania, o których mowa w art. 26 ust. 2 lit. c rozporządzenia w sprawie 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, oraz kosztów środków 

towarzyszących, o których mowa w art. 26 ust. 2 lit. e rozporządzenia w sprawie 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym; 
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4)   opracowanie procedur dokonywania czynności w ramach realizacji Programu 

Operacyjnego; 

5)   przeprowadzanie kontroli u przedsiębiorców i w organizacjach partnerskich w 

zakresie realizacji operacji finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym; 

6)   odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych przedsiębiorcom i organizacjom 

partnerskim, a także nakładanie korekt finansowych w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217); 

7)   sprawozdawczość do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego; 

8)   realizacja działań w ramach informowania i komunikacji, o których mowa w art. 19 

ust. 1 rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym. 

3. Do działań określonych w ust. 2 pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio art. 22 ust. 2 pkt 2 i 3, 

art. 24 ust. 1-6 i 8-10, art. 25 oraz art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020, z tym że na potrzeby realizacji zadań w ramach Programu 

Operacyjnego: 

1)   nieprawidłowością indywidualną jest nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 16 

rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym; 

2)   nieprawidłowością systemową jest nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 18 

rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym; 

3)   w przypadku gdy kwoty nieprawidłowo poniesionych wydatków nie można określić, 

wartość korekty finansowej ustala się na podstawie art. 53 ust. 2 rozporządzenia w 

sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

4. Zadania, o których mowa w ust. 2, są wykonywane przez Agencję na podstawie 

porozumienia o powierzeniu zadań instytucji pośredniczącej, zawartego z ministrem 

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, zawierającego w szczególności 

zobowiązanie do stosowania wytycznych, o których mowa w art. 134a pkt 6. 

5. Powierzone zadania Agencja wykonuje zgodnie z systemem realizacji Programu 

Operacyjnego, zawierającym warunki i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące 
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w realizacji Programu Operacyjnego, obejmujące w szczególności zarządzanie, 

monitorowanie, sprawozdawczość, kontrolę i ewaluację oraz sposób koordynacji działań 

podejmowanych przez instytucje. Podstawę systemu realizacji Programu Operacyjnego 

mogą stanowić w szczególności przepisy prawa powszechnie obowiązującego, wytyczne, 

o których mowa w art. 134a pkt 6, dokumenty określające system zarządzania i kontroli 

oraz procedury działania właściwych instytucji. 

6. Umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są zawierane po przedłożeniu przez organizacje 

partnerskie wniosków o dofinansowanie projektów z tytułu kosztów administracyjnych, 

transportu i magazynowania oraz wniosków o dofinansowanie projektów z tytułu środków 

towarzyszących, zawierających między innymi planowane do osiągnięcia w danym 

okresie wartości wskaźników dystrybucji artykułów spożywczych i wskaźników realizacji 

działań na rzecz włączenia społecznego, z uwzględnieniem wytycznych przekazanych 

przez instytucję zarządzającą. 

[7. W przypadkach nieprawidłowej realizacji przez Agencję zadań powierzonych zgodnie z 

ust. 4, nieprzestrzegania przepisów prawa lub działania niezgodnie z systemem realizacji 

Programu Operacyjnego, w tym z Programem Operacyjnym lub wytycznymi instytucji 

zarządzającej, a także zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 55 ust. 1 

rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 

zwanych dalej "uchybieniami", minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego 

może: 

1)   wydać Agencji rekomendacje wskazujące uchybienia, które powinny zostać usunięte, oraz 

wskazać termin na ich usunięcie; 

2)   zobowiązać Agencję do podjęcia określonych działań naprawczych oraz wskazać termin 

ich wykonania; 

3)   wstrzymać albo wycofać część albo całość dofinansowania z pomocy technicznej dla 

Agencji, jeżeli ta dopuściła się uchybień, nie usunęła ich w terminie lub nie wykonała 

działań naprawczych; 

4)   wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zawieszenie 

desygnacji Agencji.] 

<7. W przypadkach nieprawidłowej realizacji przez Krajowy Ośrodek zadań 

powierzonych zgodnie z ust. 4, nieprzestrzegania przepisów prawa lub działania 

niezgodnie z systemem realizacji Programu Operacyjnego, w tym z Programem 

Operacyjnym lub wytycznymi instytucji zarządzającej, a także zaistnienia 
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okoliczności, o których mowa w art. 55 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zwanych dalej 

„uchybieniami”, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może: 

1) wydać Krajowemu Ośrodkowi rekomendacje wskazujące uchybienia, które powinny 

zostać usunięte, oraz wskazać termin na ich usunięcie; 

2) zobowiązać Krajowy Ośrodek do podjęcia określonych działań naprawczych oraz 

wskazać termin ich wykonania; 

3) wstrzymać albo wycofać część albo całość dofinansowania z pomocy technicznej dla 

Krajowego Ośrodka, jeżeli dopuścił się uchybień, nie usunął ich w terminie lub nie 

wykonał działań naprawczych; 

4) wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zawieszenie 

desygnacji Krajowemu Ośrodkowi.> 

 

 [Art. 134c. 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zatwierdza opracowane przez 

Agencję procedury dokonywania czynności w ramach powierzonych jej zadań.] 

 

 

<Art. 134c. 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zatwierdza opracowane przez 

Krajowy Ośrodek procedury dokonywania czynności w ramach powierzonych 

Krajowemu Ośrodkowi zadań.> 

Art. 134d. 

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego lub, za jego zgodą, Agencja mogą 

powierzyć realizację czynności technicznych związanych z przeprowadzaniem badań 

jakościowych artykułów dostarczanych do organizacji partnerskich innym podmiotom na 

podstawie odpowiednio porozumienia lub umowy. 

 

[Art. 134i. 

Otrzymujący wypłaty ze środków Programu Operacyjnego: 

1)   przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną na terytorium Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz podmioty 



- 171 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów 

zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, 

2)   organizacje partnerskie 

- podlegają wpisowi do centralnego rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Agencję, 

o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i 

organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401), na zasadach i w trybie 

określonych w art. 22 ust. 3-8 i art. 23 tej ustawy.] 

 

Art. 134l. 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję wypłat w ramach Programu 

Operacyjnego, uwzględniając konieczność realizacji celów w nim określonych, efektywnego i 

skutecznego wykorzystania pomocy finansowej oraz zapewnienia przejrzystości jej 

udzielania. 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym 

z zagranicą (Dz. U. poz. 963, z 2005 r. poz. 115, z 2006 r. poz. 546 oraz z 2016 r. poz. 1228) 

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   obszar celny Unii - obszar celny w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego 

unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.
(4)

); 

2)   towar - rzecz ruchomą oraz energię; 

3)   towary rolno-spożywcze - towary rolne objęte Wspólną Polityką Rolną, regulowaną 

przepisami wspólnotowymi, oraz towary przetworzone nieobjęte załącznikiem I do 

Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (towary z grupy non-aneks I); 

4)   obrót towarami z zagranicą - przywóz towarów pochodzących z kraju trzeciego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywóz towarów do kraju trzeciego z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od sposobu ich przemieszczania przez granicę; 
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5)   obrót towarami z krajami trzecimi - przywóz towarów pochodzących z kraju trzeciego na 

obszar celny Unii lub wywóz towarów do kraju trzeciego z obszaru celnego Unii 

niezależnie od sposobu ich przemieszczania przez granicę, a także związane z tym 

nadawanie upoważnień podmiotom dokonującym takiego obrotu w zakresie towarów 

rolno-spożywczych; 

6)   kontyngent - określoną ilość lub wartość towaru, która może być przywieziona na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywieziona z tego terytorium, w oznaczonym 

czasie; 

7)   transza - określoną, maksymalną lub minimalną, ilość lub wartość towarów, na jaką może 

być udzielone pozwolenie; 

8)   okres odniesienia - okres poprzedzający złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia; 

9)   importer lub eksporter wspólnotowy - osobę, która ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

na terytorium Wspólnoty Europejskiej; 

10)  importer lub eksporter tradycyjny - importera lub eksportera wspólnotowego, który 

dokonywał obrotu z zagranicą towarem objętym kontyngentem, w określonej minimalnej 

ilości lub o określonej minimalnej wartości, w okresie odniesienia; 

11)  importer lub eksporter nietradycyjny - importera lub eksportera wspólnotowego, który 

nie dokonywał obrotu z zagranicą towarem objętym kontyngentem, w określonej 

minimalnej ilości lub o określonej minimalnej wartości, w okresie odniesienia; 

12)  kwota gwarantowana - określoną ilość lub wartość towarów, zagwarantowaną dla 

importerów lub eksporterów nietradycyjnych; 

13)  kraj trzeci - kraj niebędący członkiem Wspólnoty Europejskiej. 

 

<Art. 2a. 

Zadania, które zgodnie z ustawą wykonuje Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa, są wykonywane jako zadania delegowane Krajowemu Ośrodkowi 

Wsparcia Rolnictwa zgodnie z przepisami o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa.> 

 

uwaga: 

użyte w art. 5 ust. 2 i 3, art. 7 ust. 2, art. 8a, art. 8i, art. 25 ust. 2 i 3 oraz art. 39a ust. 3 

i 4, w różnym przypadku, wyrazy [Prezes Agencji Rynku Rolnego] zastępuje się 
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użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <Dyrektor Generalny Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa>; 

 

Art. 5. 

1. Jeżeli przepisy prawa wspólnotowego nie stanowią inaczej, minister właściwy do spraw 

gospodarki na wniosek importera lub eksportera wspólnotowego, w drodze decyzji 

administracyjnej, udziela pozwolenia, odmawia jego udzielenia, zmienia oraz cofa 

udzielone pozwolenie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. W zakresie towarów rolno-spożywczych decyzje, o których mowa w ust. 1, wydaje Prezes 

Agencji Rynku Rolnego. 

3. Od decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego przysługuje odwołanie do ministra właściwego 

do spraw rynków rolnych. 

Art. 7. 

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzeń, w zakresie obrotu towarami 

rolno-spożywczymi z krajami trzecimi: 

1)   wykaz podmiotów uprawnionych do wywozu towarów w ramach 

pozawspólnotowych akcji humanitarnych, bez konieczności złożenia 

zabezpieczenia wynikającego z przepisów prawa wspólnotowego, 

2)   wykaz międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do 

wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów do krajów trzecich 

- mając na uwadze zapewnienie skutecznego stosowania przepisów prawa 

wspólnotowego. 

2. Prezes Agencji Rynku Rolnego przekazuje do Komisji Europejskiej wymagane przez 

przepisy prawa wspólnotowego informacje o działaniach podjętych w celu realizacji tych 

przepisów. 

Art. 8a. 

 1. W przypadku towarów rolno-spożywczych, w zakresie określonym przepisami prawa 

wspólnotowego, Prezes Agencji Rynku Rolnego, w drodze decyzji administracyjnej, 

nadaje, na wniosek importera lub eksportera wspólnotowego, upoważnienie w zakresie 

obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi, odmawia jego nadania, zmienia 

oraz cofa nadane upoważnienie. 
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2. Od decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego przysługuje odwołanie do ministra właściwego 

do spraw rynków rolnych. 

Art. 8c. 

1. Cofnięcie nadanego upoważnienia, o którym mowa w art. 8a ust. 1, następuje: 

1)   jeżeli wynika to z zobowiązań lub porozumień międzynarodowych, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska; 

2)   w przypadkach uzasadnionych względami porządku publicznego, bezpieczeństwa 

publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub ochrony roślin; 

[3)   jeżeli z czynności sprawdzających przeprowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 11 

marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. 

U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115) wynika, że 

importer lub eksporter wspólnotowy naruszył warunki, na jakich wydano decyzję o 

nadaniu upoważnienia, lub nie usunął w wyznaczonym terminie uchybień 

stwierdzonych w trakcie czynności sprawdzających.] 

<3) jeżeli z czynności kontrolnych przeprowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 10 

lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. …) wynika, 

że importer lub eksporter wspólnotowy naruszył warunki, na jakich wydano 

decyzję o nadaniu upoważnienia, lub nie usunął w wyznaczonym terminie 

uchybień stwierdzonych w trakcie czynności kontrolnych.> 

2. W przypadku cofnięcia nadanego upoważnienia z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 

lub 2, kolejna decyzja o nadaniu upoważnienia w zakresie obrotu towarami rolno-

spożywczymi z krajami trzecimi może być wydana po ustaniu przyczyn, dla których 

nastąpiło cofnięcie poprzednio nadanego upoważnienia. 

3. W przypadku cofnięcia nadanego upoważnienia z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 

wniosek importera lub eksportera wspólnotowego o nadanie upoważnienia w zakresie 

obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi może być złożony nie wcześniej 

niż po upływie roku od dnia cofnięcia tego upoważnienia. 

 

[Art. 8d. 

Prezes Agencji Rynku Rolnego stwierdza wygaśnięcie decyzji o nadaniu upoważnienia, jeżeli 

z czynności sprawdzających przeprowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 

o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych wynika, że importer lub 
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eksporter wspólnotowy zaprzestał prowadzenia działalności objętej decyzją lub został 

wykreślony z rejestru lub ewidencji prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.] 

<Art. 8d. 

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa stwierdza wygaśnięcie 

decyzji o nadaniu upoważnienia, jeżeli z czynności kontrolnych przeprowadzonych 

zgodnie z ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 

wynika, że importer lub eksporter wspólnotowy zaprzestał prowadzenia działalności 

objętej decyzją lub został wykreślony z rejestru lub ewidencji prowadzonych na 

podstawie odrębnych przepisów.> 

Art. 8i. 

Prezes Agencji Rynku Rolnego przekazuje Komisji Europejskiej oraz zainteresowanym 

władzom państw członkowskich informacje dotyczące administrowania obrotem towarami 

rolno-spożywczymi z krajami trzecimi w zakresie, o którym mowa w przepisach prawa 

wspólnotowego. 

Art. 25. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek importera lub eksportera 

wspólnotowego, w drodze decyzji administracyjnej, udziela pozwolenia, odmawia jego 

udzielenia, zmienia oraz cofa udzielone pozwolenie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. W zakresie towarów rolno-spożywczych decyzje, o których mowa w ust. 1, w ramach 

środków administrowania obrotem towarami z zagranicą, wydaje Prezes Agencji Rynku 

Rolnego. 

3. Od decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego przysługuje odwołanie do ministra właściwego 

do spraw rynków rolnych. 

Art. 39a. 

1. Karze pieniężnej podlega ten, kto, będąc importerem nasion konopi nie-przeznaczonych do 

siewu, oznaczonych kodem CN 1207 99 91: 

1)   nie poddaje ich czynnościom, o których mowa w art. 17a ust. 2 rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 245/2001 z dnia 5 lutego 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 

stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji 

rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. WE L 35 z 6.2.2001), ostatnio 

zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1401/2003 z dnia 6 sierpnia 2003 r. 

zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 245/2001 ustanawiające szczegółowe zasady 

stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji 
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rynku lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. WE L 199 z 7.8.2003), lub nie 

czyni tego w sposób lub w terminach, o których mowa w art. 17a ust. 2 tego 

rozporządzenia; 

2)   nie przekazuje w terminie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

8g pkt 3, dokumentów potwierdzających wykonanie czynności, o których mowa w art. 

17a ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) 245/2001, o którym mowa w pkt 1; 

3)   nie prowadzi dokumentacji, o której mowa w art. 8f. 

2. Kara pieniężna wynosi 60 % wartości celnej przywiezionych nasion konopi, objętych 

pozwoleniem na przywóz towarów rolno-spożywczych. 

3. Wysokość kary pieniężnej ustala, w drodze decyzji administracyjnej, Prezes Agencji 

Rynku Rolnego. 

4. Od decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego przysługuje odwołanie do ministra właściwego 

do spraw rynków rolnych. 

5. Do egzekucji kary pieniężnej stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

6. Wpłacone kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa. 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 155 i 1579) 

Art. 2. 

Do realizacji przez [Agencję Rynku Rolnego] <Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa>, zwaną dalej "Agencją", zadań wymienionych w przepisach określonych w 

załączniku, nie stosuje się przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przepisów o 

zamówieniach publicznych. 

 

Art. 2a. 

1. Informacje wymienione w art. 151 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, w 

zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 14 załącznika, przekazuje 

się w terminie do 15. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, do [dyrektora oddziału 

terenowego] < kierownika biura powiatowego> Agencji właściwego ze względu na 
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miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego, na formularzu opracowanym 

przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji. 

2. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji przekazuje 

informacje, o których mowa w ust. 1, Komisji Europejskiej. 

3. Prezes Agencji prowadzi rejestr pierwszych podmiotów skupujących mleko krowie w 

rozumieniu art. 151 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika. 

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 3, zawiera informacje w zakresie określonym w 

rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 14 załącznika, w tym: 

1)   imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacyjny 

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL) lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres 

albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru 

Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), jeżeli został nadany, oraz 

siedzibę i adres podmiotu; 

2)   numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

3)   ilość mleka dostarczoną każdemu z podmiotów w każdym miesiącu. 

5. Rejestr, o którym mowa w ust. 3, prowadzi się w postaci elektronicznej. 

6. Prezes Agencji zamieszcza na stronie internetowej Agencji listę podmiotów skupujących, o 

których mowa w ust. 3, przekazujących informacje, o których mowa w ust. 1. Lista 

zawiera imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę oraz siedzibę i 

adres podmiotu skupującego. 

7. Podmiot skupujący informuje, na piśmie, Prezesa Agencji o zaprzestaniu wykonywania 

działalności w zakresie skupu mleka, w terminie 3 dni od dnia zaprzestania wykonywania 

tej działalności. 

[Art. 42. 

Agencja wykonuje zadania i czynności państwa członkowskiego, właściwego organu państwa 

członkowskiego lub agencji interwencyjnej w zakresie określonym w rozporządzeniach, o 

których mowa w pkt 3, 6, 8 oraz 11-13 załącznika, w przepisach Unii Europejskiej wydanych 

w trybie tych rozporządzeń oraz w innych przepisach Unii Europejskiej dotyczących Wspólnej 

Polityki Rolnej w zakresie rynku mleka, chyba że ustawa lub przepisy odrębne stanowią 

inaczej.] 

<Art. 42. 
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1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wykonuje zadania i czynności państwa 

członkowskiego, właściwego organu państwa członkowskiego lub agencji 

interwencyjnej w zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3, 

6, 8 oraz 11–13 załącznika, w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tych 

rozporządzeń oraz w innych przepisach Unii Europejskiej dotyczących Wspólnej 

Polityki Rolnej w zakresie rynku mleka, chyba że ustawa lub przepisy odrębne 

stanowią inaczej. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są wykonywane jako zadania delegowane 

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa zgodnie z przepisami o Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.> 

uwaga: 

użyte w art. 43 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 45a oraz art. 46 ust. 

16, w różnym przypadku, wyrazy [Prezes Agencji] zastępuje się użytymi w 

odpowiednim przypadku wyrazami <Dyrektor Generalny Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa>; 

 

Art. 43. 

1. Realizując zadania w zakresie interwencji publicznej określonym w rozporządzeniach, o 

których mowa w pkt 3, 11 i 12 załącznika, Prezes Agencji wydaje świadectwa autoryzacji: 

1)   zakładów produkcyjnych; 

2)   chłodni; 

3)   magazynów. 

[2. Wnioski o wydanie świadectw autoryzacji, o których mowa w ust. 1, składa się do Prezesa 

Agencji na formularzach opracowanych przez Agencję, udostępnionych na stronie 

internetowej Agencji.] 

<2. Wnioski o wydanie świadectw autoryzacji, o których mowa w ust. 1, składa się do 

Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na formularzach 

opracowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, udostępnionych na 

stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.> 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, zawierają: 

1)   nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy oraz jego adres; 

2)   adres zakładu produkcyjnego, chłodni lub magazynu; 
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3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer Krajowego Rejestru 

Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany; 

4)   numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(numer PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku 

osób fizycznych; 

5)   numer w centralnym rejestrze przedsiębiorców, o ile został nadany; 

6)   imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy; 

7)   oznaczenie linii produkcyjnych, w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania 

świadectwa autoryzacji zakładów produkcyjnych, oraz oznaczenie pomieszczeń 

przechowalniczych, w przypadku wniosku o wydanie świadectwa autoryzacji 

magazynów lub chłodni; 

8)   weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu produkcyjnego. 

 

Art. 45a. 

Prezes Agencji, w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 3 

załącznika, wydaje certyfikat jakości masła i odtłuszczonego mleka w proszku 

przeznaczonych do wykorzystania w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej w 

innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

 

uwaga: 

użyty w art. 45b ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 46 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 8, 9 

i 12 oraz art. 46a ust. 1 pkt 2, w różnym przypadku, wyraz [Agencja] zastępuje się 

użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa>; 

 

Art. 45b. 

1. Realizując program "Mleko w szkole" w zakresie określonym w rozporządzeniach, o 

których mowa w pkt 6 i 11-13 załącznika, dyrektor oddziału terenowego Agencji: 

1)   zatwierdza podmioty ubiegające się o pomoc unijną, o której mowa w art. 26 ust. 1 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, zawiesza lub wycofuje to 

zatwierdzenie; 

2)   przyznaje pomoc unijną i pomoc krajową, o których mowa w art. 26 rozporządzenia, o 

którym mowa w pkt 11 załącznika; 
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3)   nakłada kary określone w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 6 załącznika, i 

egzekwuje je w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 11 i 13 załącznika, 

minister właściwy do spraw rynków rolnych opracowuje strategię krajową dotyczącą 

wdrożenia programu "Mleko w szkole". 

3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny 

rok szkolny, maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do 

placówek oświatowych w ramach programu "Mleko w szkole", mając na uwadze krajowe 

ceny mleka i przetworów mlecznych, a także wysokość dopłat określonych przez Komisję 

Europejską. 

 

Art. 46. 

1. Pomoc krajowa, o której mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 

załącznika, jest finansowana: 

1)   ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Mleka przewidzianych 

w planie finansowym tego Funduszu - w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem 

szkół podstawowych i wyższych; 

2)   z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetowej - w szkołach 

podstawowych. 

1a. Wypłata środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Mleka określonych w 

ust. 1 pkt 1, odbywa się na zasadach i w trybie udzielania pomocy unijnej, o której mowa 

w art. 26 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika. 

2. Pomoc krajowa, o której mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 

załącznika, finansowana ze źródła określonego w ust. 1 pkt 2, zwana dalej "dopłatą 

krajową", jest wypłacana przez Agencję i nie może być wyższa niż 100% maksymalnej 

ceny mleka o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddanego obróbce cieplnej, w 

opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,23 l, ale nie mniejszej niż 0,20 l, ustalonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 45b ust. 3. 

3. W przypadku gdy cena mleka lub przetworu mlecznego dostarczonych do szkół 

podstawowych jest niższa niż maksymalna cena mleka, o której mowa w ust. 2, 

dofinansowanie zmniejsza się do ceny dostarczonego mleka lub przetworu mlecznego. 

4. Dopłata krajowa jest: 
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1)   przyznawana i wypłacana do wysokości limitu środków finansowych, określonego w 

decyzji, o której mowa w ust. 12, zwanego dalej "limitem środków"; 

2)   przyznawana do maksymalnej ilości 0,25 l ekwiwalentu mleka na jednego ucznia na 

jeden dzień nauki szkolnej, ustalonego zgodnie z art. 5 rozporządzenia, o którym 

mowa w pkt 6 załącznika. 

5. Warunkiem uzyskania dopłaty krajowej jest dostarczanie mleka i przetworów mlecznych 

do szkół podstawowych bezpłatnie lub w cenie nie wyższej niż różnica między ceną 

maksymalną dostarczonego mleka lub przetworu mlecznego a ceną maksymalną 

określoną w ust. 2. 

6. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 15 czerwca, 

wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w kolejnym 

roku szkolnym, mając na względzie liczbę uczniów biorących udział w programie dopłat 

do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych oraz maksymalne 

ceny mleka i przetworów mlecznych. 

7. W przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 6 przeznacza się 1% środków na 

uwzględnienie odwołań od decyzji w sprawie przyznania limitu środków w danym roku 

szkolnym, o których mowa w ust. 12. 

8. Podmioty zainteresowane dostarczaniem mleka do szkół podstawowych i uzyskaniem 

dopłaty krajowej składają w terminie do dnia 30 czerwca do dyrektora oddziału 

terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę 

podmiotu, wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków na dany rok 

szkolny, na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie 

internetowej Agencji. 

9. Za dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 8, uznaje się dzień wpływu wniosku do 

właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji. 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, zawiera w szczególności: 

1)   imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy; 

2)   miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres wnioskodawcy; 

3)   liczbę szkół podstawowych, do których wnioskodawca będzie dostarczał mleko lub 

przetwory mleczne w danym roku szkolnym; 

4)   liczbę uczniów uczęszczających do szkół, o których mowa w pkt 3; 

5)   liczbę uczniów, którzy złożyli deklarację korzystania z programu dopłat do spożycia 

mleka i przetworów mlecznych w szkołach, o których mowa w pkt 3; 
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6)   ilość i rodzaje mleka i przetworów mlecznych, które będą dostarczane do szkół w 

danym roku szkolnym; 

7)   wysokość wnioskowanej kwoty wynikającą z ilości, o których mowa w pkt 6. 

11. Do wniosku, o którym mowa w ust. 8, dołącza się informację z poszczególnych szkół 

podstawowych zawierającą co najmniej dane, o których mowa w ust. 10 pkt 4-6, 

potwierdzoną przez osoby upoważnione do reprezentowania tych szkół. 

12. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, w terminie do dnia 31 sierpnia, wydaje decyzję w 

sprawie przyznania limitu środków w danym roku szkolnym. 

13. Limit środków przyznaje się we wnioskowanej wysokości wynikającej z informacji, o 

których mowa w ust. 11. 

14. Jeżeli suma wnioskowanych przez podmioty, o których mowa w ust. 8, środków 

finansowych przekracza wysokość środków finansowych określoną w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 6, pomniejszonych o 1% tych środków przeznaczonych na 

uwzględnienie odwołań od decyzji w sprawie przyznania limitu środków w danym roku 

szkolnym, limit środków przyznaje się w wysokości stanowiącej iloczyn: 

1)   ilorazu wysokości środków finansowych określonej w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 6 pomniejszonych o 1% tych środków przeznaczonych na uwzględnienie odwołań od 

decyzji w sprawie przyznania limitu środków w danym roku szkolnym i sumy środków 

finansowych wnioskowanych przez podmioty, o których mowa w ust. 8, oraz 

2)   wysokości środków finansowych wnioskowanej przez dany podmiot. 

15. Jeżeli zaistnieje sytuacja określona w ust. 14, w przypadku uwzględnienia odwołań od 

decyzji, o których mowa w ust. 12, limit środków przyznaje się w wysokości stanowiącej 

iloczyn ilorazu określonego w ust. 14 pkt 1 i wysokości środków finansowych 

wnioskowanej przez dany podmiot. 

16. Od decyzji, o której mowa w ust. 12, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji. 

 

Art. 46a. 

1. Dopłata krajowa jest udzielana: 

1)   podmiotom dostarczającym mleko lub przetwory mleczne do szkół podstawowych, na 

zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 6 załącznika, i 

zgodnie z warunkami określonymi w tym rozporządzeniu; 

2)   na wniosek składany do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego 

Agencji, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. 
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2. Kontrole dotyczące wykorzystania dopłat krajowych przeprowadza się na zasadach 

określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 6 załącznika. 

[3. Do kontroli, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 

2012 r. poz. 633, z późn. zm.).] 

 

uwaga: 

w art. 48a w ust. 1, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3, w art. 48b w 

ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 48d w ust. 1, 4 i 7, w art. 48e w ust. 1 w 

części wspólnej, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5, w art. 48f we 

wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 48g w ust. 1 i w ust. 2 we wprowadzeniu do 

wyliczenia, w art. 54o w ust. 1 oraz w art. 55 w ust. 4 wyraz [terenowego] zastępuje 

się wyrazem <regionalnego>; 

Art. 48a. 

1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy 

jest organem właściwym w sprawach uznawania organizacji producentów, zrzeszeń 

organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, w tym międzynarodowych 

organizacji producentów, międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów i 

międzynarodowych organizacji międzybranżowych, o których mowa w art. 156, art. 161 i 

art. 163 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika. 

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji uznaje: 

1)   organizację producentów, jeżeli: 

a)  jest utworzona co najmniej przez 20 członków, 

b)  wytwarza i wprowadza do obrotu rocznie nie mniej niż 2 miliony kilogramów mleka 

lub przetworów mlecznych wyprodukowanych w ramach tej ilości mleka, 

c)  w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w 

ust. 3, co najmniej 20 członków tej organizacji wytwarzało i wprowadzało do obrotu 

mleko lub przetwory mleczne, 

d)  cała ilość mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowana w gospodarstwach 

członków tej organizacji jest wprowadzana do obrotu za jej pośrednictwem, 

e)  okres wypowiedzenia członkostwa w tej organizacji jest nie krótszy niż 6 miesięcy, 

f)  spełnia wymagania określone w art. 161 ust. 1 lit. a i d rozporządzenia, o którym mowa 

w pkt 11 załącznika; 
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2)   zrzeszenie organizacji producentów, jeżeli: 

a)  jest utworzone co najmniej przez 2 uznane organizacje producentów, 

b)  w statucie tego zrzeszenia jest określona minimalna ilość mleka lub przetworów 

mlecznych, wyprodukowanych w gospodarstwach członków organizacji tworzących 

to zrzeszenie, która jest wprowadzana do obrotu przez organizacje za pośrednictwem 

utworzonego zrzeszenia, 

c)  okres wypowiedzenia członkostwa w tym zrzeszeniu jest nie krótszy niż 6 miesięcy, 

d)  spełnia wymagania określone w art. 161 ust. 1 lit. a i d rozporządzenia, o którym 

mowa w pkt 11 załącznika; 

3)   organizację międzybranżową, jeżeli spełnia ona wymagania określone w art. 163 ust. 

1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika. 

3. Uznanie organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo 

organizacji międzybranżowej następuje w drodze decyzji, na wniosek organizacji albo 

zrzeszenia, składany do dyrektora oddziału terenowego Agencji na formularzu 

opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji. 

4. 
(2)

 Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składany w postaci elektronicznej, opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty. 

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, 

współczynniki równoważności określające ilości mleka wykorzystywanego do 

wyprodukowania podstawowych przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu przez 

organizacje producentów, w tym organizacje tworzące zrzeszenia, mając na względzie 

prawidłową ocenę spełnienia przez organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji 

producentów warunków uznania odnoszących się do wprowadzanego do obrotu mleka lub 

przetworów mlecznych. 

7. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   informacje, jakie powinien zawierać wniosek, o którym mowa w ust. 3, 

2)   rodzaje lub zakres dokumentów potwierdzających spełnienie przez organizacje i 

zrzeszenia warunków uznania określonych w ust. 2 i w części II w tytule II w 

rozdziale III rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika 

–   mając na względzie prawidłowe funkcjonowanie organizacji i zrzeszeń oraz spełnienie 

wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania 
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organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji 

międzybranżowych. 

Art. 48b. 

1. Decyzję w sprawie uznania organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji 

producentów, albo organizacji międzybranżowej wydaje się w terminie określonym w: 

1)   art. 161 ust. 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika - w 

przypadku organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów; 

2)   art. 163 ust. 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika - w 

przypadku organizacji międzybranżowych. 

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, odmawia, w drodze 

decyzji, uznania: 

1)   organizacji producentów, jeżeli organizacja ta nie spełnia warunków określonych w 

art. 161 ust. 1 lit. a lub d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, lub w 

art. 48a ust. 2 pkt 1 lit. a-e; 

2)   zrzeszenia organizacji producentów, jeżeli zrzeszenie to nie spełnia warunków 

określonych w art. 161 ust. 1 lit. a i d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 

załącznika, lub w art. 48a ust. 2 pkt 2 lit. a-c; 

3)   organizacji międzybranżowej, jeżeli organizacja ta nie spełnia warunków określonych 

w art. 163 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika. 

 

Art. 48d. 

1. Rejestry, o których mowa w art. 48c ust. 1, prowadzi w postaci elektronicznej dyrektor 

oddziału terenowego Agencji. 

2. Rejestry, o których mowa w art. 48c ust. 1, zawierają: 

1)   numer w rejestrze nadany organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji 

producentów, albo organizacji międzybranżowej; 

2)   nazwę, siedzibę i adres organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji 

producentów, albo organizacji międzybranżowej; 

3)   imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania organizacji producentów 

albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej; 

4)   określenie rodzaju wykonywanej działalności; 

5)   datę wpisu do rejestru organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji 

producentów, albo organizacji międzybranżowej; 
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6)   datę i numer decyzji o uznaniu organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji 

producentów, albo organizacji międzybranżowej; 

7)   listę co najmniej: 

a)  20 członków organizacji producentów, zawierającą ich imiona, nazwiska i adresy, albo 

b)  2 organizacji tworzących zrzeszenie organizacji producentów, zawierającą ich nazwy, 

siedziby i adresy; 

8)   datę i numer decyzji o cofnięciu uznania organizacji producentów albo zrzeszenia 

organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej; 

9)   datę wykreślenia z rejestru organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji 

producentów, albo organizacji międzybranżowej; 

10)  ilość mleka lub przetworów mlecznych wytwarzanych rocznie i wprowadzanych do 

obrotu przez organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów. 

3. Rejestry, o których mowa w art. 48c ust. 1, są jawne i udostępniane na stronie internetowej 

Agencji, z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 2 pkt 7 lit. a. 

4. Uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, albo 

uznana organizacja międzybranżowa informuje dyrektora oddziału terenowego Agencji, o 

którym mowa w ust. 1, na formularzu opracowanym przez Agencję, o zmianie danych 

zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 48c ust. 1, w terminie 14 dni od dnia 

zaistnienia tych zmian. 

5. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, uznana organizacja 

producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, albo uznana organizacja 

międzybranżowa dostarcza, wraz z informacją, o której mowa w ust. 4, dokumenty 

potwierdzające zaistniałe zmiany. 

6. Do formy składania informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 48a ust. 4 i 5. 

7. Dyrektor oddziału terenowego Agencji gromadzi i przechowuje dokumenty stanowiące 

podstawę wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 48c ust. 1, i inne dokumenty 

składane przez uznane organizacje producentów, uznane zrzeszenia organizacji 

producentów i uznane organizacje międzybranżowe w sposób zapewniający ochronę tych 

dokumentów oraz zabezpieczający je przed utratą i nieuprawnionym dostępem. 

 

Art. 48e. 

1. W przypadku gdy: 
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1)   uznana organizacja producentów nie spełnia warunków określonych w art. 161 ust. 1 

lit. a lub d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, lub w art. 48a ust. 2 

pkt 1 lit. a-e albo 

2)   uznane zrzeszenie organizacji producentów nie spełnia warunków określonych w art. 

161 ust. 1 lit. a i d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, lub w art. 48a 

ust. 2 pkt 2 lit. a-c, albo 

3)   uznana organizacja międzybranżowa nie spełnia warunków określonych w art. 163 

ust. 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika 

–   dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na siedzibę organizacji 

producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji 

międzybranżowej wzywa, na piśmie, do usunięcia naruszeń oraz określa termin ich 

usunięcia, nie dłuższy niż 12 miesięcy, biorąc pod uwagę rodzaj naruszenia. 

2. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizacja 

międzybranżowa w terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, 

informuje, na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie 

internetowej Agencji, o usunięciu stwierdzonych naruszeń i przedkłada dokumenty 

potwierdzające usunięcie tych naruszeń. 

3. Do informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 48a ust. 4 i 5. 

4. Dyrektor oddziału terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, uznanie organizacji 

producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji 

międzybranżowej: 

1)   jeżeli uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji 

producentów, albo uznana organizacja międzybranżowa, pomimo wezwania, o którym 

mowa w ust. 1, w terminie określonym w tym wezwaniu nie usunęły stwierdzonych 

naruszeń albo 

2)   w przypadkach określonych w art. 163 ust. 3 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w 

pkt 11 załącznika. 

5. Dyrektor oddziału terenowego Agencji wykreśla organizację producentów albo zrzeszenie 

organizacji producentów, albo organizację międzybranżową z rejestrów, o których mowa 

w art. 48c ust. 1, z dniem, w którym decyzja o cofnięciu uznania tych organizacji albo 

tego zrzeszenia stała się ostateczna. 
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6. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizacja 

międzybranżowa może ponownie wystąpić z wnioskiem o uznanie po upływie 6 miesięcy 

od dnia, w którym decyzja o cofnięciu uznania tych organizacji albo tego zrzeszenia stała 

się ostateczna. 

7. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli naruszenie lub niewykonanie obowiązku przez 

organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizację 

międzybranżową nastąpiło w wyniku działania siły wyższej lub z przyczyn nieleżących po 

stronie tych organizacji albo tego zrzeszenia. 

 

Art. 48f. 

Dyrektor oddziału terenowego Agencji: 

1)   współpracuje z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej w 

zakresie uznawania i kontroli międzynarodowych organizacji producentów i 

międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 10 załącznika; 

2)   jest organem właściwym do ustanowienia i udzielenia pomocy administracyjnej w 

przypadku współpracy transnarodowej. 

Art. 48g. 

1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji jest organem właściwym w sprawach przyjmowania 

powiadomień określonych w art. 149 ust. 2 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 

załącznika, oraz powiadomień określonych w art. 2 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa 

w pkt 9 załącznika - w zakresie i na zasadach określonych w tych rozporządzeniach. 

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, przekazuje Prezesowi 

Agencji informacje, o których mowa w ust. 1, oraz informacje określone w: 

1)   art. 161 ust. 3 lit. d i art. 163 ust. 3 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 

załącznika, w zakresie i na zasadach określonych w tym rozporządzeniu, oraz w art. 1 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 9 załącznika; 

2)   art. 149 ust. 8 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, oraz art. 3 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 9 załącznika. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, są przekazywane na formularzu opracowanym przez 

Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 2, Prezes Agencji przekazuje Komisji Europejskiej oraz 

ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych. 
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Art. 49. 

 [1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji przeprowadza kontrole: 

1)   pierwszych podmiotów skupujących mleko krowie w rozumieniu art. 151 rozporządzenia, 

o którym mowa w pkt 11 załącznika, obowiązanych do przekazywania informacji, o 

których mowa w art. 2a; 

2)   podmiotów wymienionych w art. 43 i art. 45b, w zakresie wykonywania przez te podmioty 

obowiązków związanych z zakupem interwencyjnym i sprzedażą interwencyjną, dopłatami 

do przechowywania i konsumpcji przetworów mlecznych, w ramach realizacji zadań 

określonych w ustawie; 

3)   uznanych organizacji producentów i uznanych zrzeszeń organizacji producentów oraz 

uznanych organizacji międzybranżowych, w zakresie określonym w rozporządzeniu, o 

którym mowa w pkt 11 załącznika.] 

<1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza kontrole: 

1) pierwszych podmiotów skupujących mleko krowie w rozumieniu art. 151 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, obowiązanych do 

przekazywania informacji, o których mowa w art. 2a; 

2) uznanych organizacji producentów i uznanych zrzeszeń organizacji producentów 

oraz uznanych organizacji międzybranżowych, w zakresie określonym w 

rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 11 załącznika.> 

2. Uznana organizacja producentów, uznane zrzeszenie organizacji producentów lub uznana 

organizacja międzybranżowa podlegają kontrolom określonym w ust. 1 co najmniej raz na 

dwa lata. 

<2a. Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

przeprowadza kontrole podmiotów wymienionych w art. 43 i art. 45b, w zakresie 

wykonywania przez te podmioty obowiązków związanych z zakupem 

interwencyjnym i sprzedażą interwencyjną, dopłatami do przechowywania 

i konsumpcji przetworów mlecznych, w ramach realizacji zadań określonych 

w ustawie.> 

[3. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 

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

<3. Do kontroli, o których mowa w: 
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1) ust. 1 – stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401 i 1948 

oraz z 2017 r. poz. 67 i …); 

2) ust. 2a – stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. 

o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. …).> 

 

Art. 54o. 

 1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo 

siedzibę podmiotu skupującego, albo siedzibę uznanej organizacji producentów, albo 

siedzibę uznanego zrzeszenia organizacji producentów, albo siedzibę uznanej organizacji 

międzybranżowej, wydaje decyzję w sprawie wymierzenia kary pieniężnej. 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Kary pieniężne uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w 

ust. 1, stała się ostateczna. 

Art. 55. 

1. Kar pieniężnych nie wymierza się, jeżeli naruszenie lub niewykonanie obowiązku nastąpiło 

w wyniku działania siły wyższej. 

2. Można odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli naruszenie lub niewykonanie obowiązku 

nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie podmiotu skupującego albo uznanej 

organizacji producentów, albo uznanego zrzeszenia organizacji producentów, albo 

uznanej organizacji międzybranżowej. 

3. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do kar pieniężnych 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 wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania 

należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na raty. 

4. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 3, 

przysługują: 

1)   dyrektorowi oddziału terenowego Agencji - jako organowi pierwszej instancji; 

2)   Prezesowi Agencji - jako organowi odwoławczemu od decyzji dyrektora oddziału 

terenowego Agencji. 
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5. Od nieuiszczonych w terminie kar pieniężnych pobiera się odsetki za każdy dzień zwłoki w 

wysokości przewidzianej dla zaległości podatkowych. 

6. Do egzekucji kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę stosuje się przepisy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 

2016 r. poz. 356 i 1176 oraz z 2017 r. poz. 60) 

 

Art. 5. 

1. Ośrodki wojewódzkie realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego: 

1)   zgodnie z przygotowanymi sposobami działania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1; 

2)   uwzględniając kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach 

rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalanych przez właściwe organy samorządu 

terytorialnego. 

2. Jednostki doradztwa rolniczego przy realizacji zadań współpracują z: 

1)   Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

[2)   Agencją Rynku Rolnego;] 

<2) Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa;> 

[3)   Agencją Nieruchomości Rolnych;] 

4)   Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych; 

5)   bankami, w szczególności bankami spółdzielczymi, bankami zrzeszającymi banki 

spółdzielcze oraz izbą gospodarczą zrzeszającą banki spółdzielcze; 

6)   izbami rolniczymi oraz Krajową Radą Izb Rolniczych; 

7)   regionalnymi zarządami gospodarki wodnej; 

8)   placówkami oświatowymi w zakresie prowadzenia szkoleń zawodowych 

wynikających z potrzeb lokalnego rynku pracy; 

9)   lokalnymi i regionalnymi organizacjami wspierania przedsiębiorczości; 

10)  szkołami, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi
(9)

 i placówkami 

naukowymi Polskiej Akademii Nauk; 

11)  organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego; 
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12)  związkami zawodowymi i społeczno-zawodowymi organizacjami rolników; 

13)  zagranicznymi instytucjami doradztwa rolniczego i zagranicznymi instytucjami 

wspomagającymi rozwój gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich; 

14)  środkami masowego przekazu. 

 

 

U S T A W A   z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 

pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2042 i 2260)  

Art. 16. 

1. Tworzy się państwowy fundusz celowy pod nazwą "Fundusz Rekompensacyjny", z którego 

są finansowane wypłaty świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, 

oraz obsługa wypłat tych świadczeń. Dysponentem Funduszu Rekompensacyjnego jest 

minister właściwy do spraw administracji publicznej. 

2. Przychodami Funduszu Rekompensacyjnego są: 

1)   wpływy ze sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, z ich 

częściami składowymi, realizowanej w trybach przetargowych, o których mowa w art. 

29 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491), o łącznej powierzchni nie 

mniejszej niż 400 000 ha; 

1a)   wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa w wysokości ustalonej w rocznym planie finansowym Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa; 

2)   odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o 

finansach publicznych; 

3)   pożyczki z budżetu państwa udzielane w przypadku niedoboru środków 

wymienionych w pkt 1 i 2, w kwocie określonej w ustawie budżetowej; 

4)   inne przychody. 

3. 
(3)

 Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej i 

ministra właściwego do spraw budżetu , uwzględniając aktualną sytuację budżetu 

państwa, stan finansów publicznych oraz szczególny cel, na jaki udzielono pożyczki, 

może umorzyć pożyczki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, w przypadku wyczerpania źródeł 

finansowania Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-2. 
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4. Środki ze źródeł, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a, [Agencja Nieruchomości Rolnych] 

<Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa> przekazuje w formie zaliczek kwartalnych, w 

wysokości ustalonej w rocznym planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa, w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału. Rozliczenie roczne zobowiązania 

następuje w terminie 14 dni po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw 

rozwoju wsi sprawozdania finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

5. Do należności Funduszu Rekompensacyjnego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, stosuje 

się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2015 r. poz. 613, z późn. zm.). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 775 oraz z 2016 r. poz. 266, 1165, 1948 i 1986)  

 

uwaga: 

użyte w art. 3, art. 4 ust. 2, art. 30 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 1a, ust. 

1b we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 1c, ust. 2b we wprowadzeniu do wyliczenia i 

ust. 3–4a, art. 30a ust. 2 i 4, art. 31 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 2 we 

wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 3, art. 31a, art. 31b we wprowadzeniu do 

wyliczenia oraz art. 33 ust. 1 pkt 8 i 8b, ust. 9 pkt 1 i ust. 10, w różnym przypadku, 

wyrazy [Prezes Agencji Rynku Rolnego] zastępuje się użytymi w odpowiednim 

przypadku wyrazami <Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa>. 

Art. 3. 

1. Do postępowania przed Prezesem Agencji Rynku Rolnego stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 

267, z późn. zm.). 

2. Organem wyższego stopnia w stosunku do Prezesa Agencji Rynku Rolnego jest minister 

właściwy do spraw rynków rolnych. 

Art. 4. 

1. 
(10)

 Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie 

rozporządzenia nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, 



- 194 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez wytwórcę paliw ciekłych lub biopaliw 

ciekłych, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru wytwórców. 

2. Organem prowadzącym rejestr wytwórców jest Prezes Agencji Rynku Rolnego, zwany 

dalej "organem rejestrowym". 

Art. 30. 

1. Wytwórcy są obowiązani do przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu 

kwartału, Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdań kwartalnych sporządzonych na 

podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, zawierających informacje dotyczące: 

1)   ilości i rodzajów: 

a)  wytworzonych biokomponentów, ze wskazaniem: 

–  biokomponentów wytworzonych z biomasy pozyskanej na podstawie umów 

kontraktacji i dostawy, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz z produkcji 

własnej, z podziałem na spełniające i niespełniające kryteriów zrównoważonego 

rozwoju dotyczących uprawy surowców rolniczych, 

–  biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, 

–  pozostałych surowców, które zostały wykorzystane do wytworzenia biokomponentów, 

b)  surowców rolniczych lub biomasy wykorzystanej do wytworzenia biokomponentów, 

ze wskazaniem: 

–  biomasy pozyskanej na podstawie umów kontraktacji i dostawy, o których mowa w art. 

11 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz z produkcji własnej, 

–  biomasy spełniającej i niespełniającej kryteriów zrównoważonego rozwoju dotyczących 

uprawy surowców rolniczych, 

–  biomasy uprawniającej do podwójnego zaliczenia do realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, 

–  poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/t dla surowców rolniczych 

spełniającej kryteria zrównoważonego rozwoju dotyczące uprawy surowców 

rolniczych, 

–  pośredników lub przetwórców dostarczających poszczególne rodzaje biomasy, a w 

przypadku zakupu surowców rolniczych, łącznej ilości poszczególnych rodzajów tych 

surowców dostarczanych przez producentów rolnych, 
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c)  
(40)

 biokomponentów rozporządzonych poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej, lub przeznaczonych do wytworzenia przez siebie paliw 

ciekłych lub biopaliw ciekłych, w podziale na biokomponenty wytworzone z biomasy 

spełniającej i niespełniającej kryteriów zrównoważonego rozwoju dotyczących 

uprawy surowców rolniczych, ze wskazaniem: 

–  nabywców tych biokomponentów, 

–  poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/MJ dla biokomponentów, 

–  nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego zostały wystawione dowody 

potwierdzające spełnienie przez biokomponenty kryteriów zrównoważonego rozwoju, 

a w przypadku gdy dokument został wystawiony w kraju trzecim, z którym Unia 

Europejska zawarła umowę, o której mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2, daty zawarcia tej 

umowy, 

–  nazwy jednostki certyfikującej, która wystawiła wytwórcy certyfikat, oraz numeru tego 

certyfikatu, 

–  ilości i rodzajów biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji 

Narodowego Celu Wskaźnikowego; 

2)   kosztów wytworzenia poszczególnych rodzajów biokomponentów, z 

wyszczególnieniem zagregowanych: 

a)  kosztów zakupu surowców rolniczych lub biomasy użytej do wytworzenia 

poszczególnych rodzajów biokomponentów, 

b)  kosztów przerobu surowców rolniczych lub biomasy użytej do wytworzenia 

poszczególnych rodzajów biokomponentów, 

c)  kosztów pozostałych, 

d)  dochodów ze sprzedaży produktów ubocznych. 

1a. Wytwórcy i podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych 

wykonują obowiązek określony w rozporządzeniu Rady (UE, EURATOM) nr 617/2010 z 

dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych 

dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylającym 

rozporządzenie (WE) nr 736/96 (Dz. Urz. UE L 180 z 15.07.2010, str. 7) poprzez 

przekazanie Prezesowi Agencji Rynku Rolnego informacji dotyczących infrastruktury 

energetycznej służącej do wytwarzania biokomponentów, w zakresie instalacji, które 

mogą produkować lub rafinować biokomponenty (instalacje o zdolności co najmniej 

50 000 ton/rok). 
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1b. Podmioty sprowadzające są obowiązane do przekazywania, w terminie do 45 dni po 

zakończeniu kwartału, Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdań kwartalnych 

sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów zawierających 

informacje dotyczące: 

1)   ilości i rodzajów importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo 

biokomponentów, ze wskazaniem: 

a)  biokomponentów spełniających i niespełniających kryteriów zrównoważonego 

rozwoju dotyczących uprawy surowców rolniczych, 

b)  biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, 

c)  ilości i rodzajów surowców rolniczych lub biomasy użytej do wytworzenia 

poszczególnych rodzajów biokomponentów, o których mowa w lit. b; 

2)   dostawców poszczególnych rodzajów biokomponentów, ze wskazaniem: 

a)  ich nazwy, adresu oraz kraju wykonywania działalności, a w przypadku gdy dostawcą 

nie jest podmiot, który wytworzył biokomponent, również nazwy, adresu oraz kraju 

pochodzenia podmiotu, który wytworzył dany biokomponent, 

b)  nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego dostawca wystawił dokument 

potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biokomponentu, 

wraz z numerem tego dokumentu, a w przypadku gdy dokument został wystawiony w 

kraju trzecim, z którym Unia Europejska zawarła umowę, o której mowa w art. 28c 

ust. 2 pkt 2, daty zawarcia tej umowy; 

3)   
(41)

 ilości i rodzajów biokomponentów rozporządzonych poprzez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, w podziale na biokomponenty 

spełniające i niespełniające kryteriów zrównoważonego rozwoju dotyczących uprawy 

surowców rolniczych, ze wskazaniem: 

a)  nabywców tych biokomponentów, 

b)  poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/MJ dla biokomponentów, 

c)  biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, wraz ze wskazaniem surowców, z których zostały wytworzone, 

d)  nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego zostały wystawione przez 

podmiot sprowadzający dowody potwierdzające spełnienie przez biokomponenty 

kryteriów zrównoważonego rozwoju, a w przypadku gdy dokument został wystawiony 
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w kraju trzecim, z którym Unia Europejska zawarła umowę, o której mowa w art. 28c 

ust. 2 pkt 2, daty zawarcia tej umowy, 

e)  nazwy jednostki certyfikującej, która wystawiła podmiotowi sprowadzającemu 

certyfikat, wraz z numerem tego certyfikatu; 

4)   kosztów zakupu poszczególnych rodzajów importowanych lub nabytych 

wewnątrzwspólnotowo biokomponentów. 

1c. Wytwórcy i podmioty sprowadzające mają obowiązek przekazywania Prezesowi Agencji 

Rynku Rolnego pisemnych informacji o otrzymaniu certyfikatu w terminie 14 dni od dnia 

jego otrzymania. 

2. Producenci są obowiązani do przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu 

kwartału, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdań kwartalnych, 

sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów zawierających 

informacje dotyczące: 

1)   ilości i rodzajów: 

a)  wytworzonych paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, 

b)  wprowadzonych do obrotu paliw ciekłych, z określeniem zawartości biokomponentów 

w tych paliwach, 

c)  wprowadzonych do obrotu biopaliw ciekłych, z określeniem zawartości 

biokomponentów w tych biopaliwach, 

d)  biopaliw ciekłych przeznaczonych do zastosowania w wybranych flotach, o których 

mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw, 

e)  biopaliw ciekłych zużytych na potrzeby własne; 

2)   kosztów wytworzenia poszczególnych rodzajów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, z 

wyszczególnieniem zagregowanych kosztów: 

a)  zakupu biokomponentów, 

b)  zakupu surowców innych niż biokomponenty, użytych do wytworzenia 

poszczególnych rodzajów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, 

c)  przerobu surowców użytych do wytworzenia poszczególnych rodzajów paliw ciekłych 

i biopaliw ciekłych, 

d)  pozostałych. 

2a. Producenci i podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych 

wykonują obowiązek określony w rozporządzeniu Rady (UE, EURATOM) nr 617/2010 z 
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dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych 

dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylającym 

rozporządzenie (WE) nr 736/96 poprzez przekazanie Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki informacji dotyczących infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania 

biopaliw ciekłych, w zakresie instalacji, które mogą produkować lub rafinować biopaliwa 

ciekłe (instalacje o zdolności co najmniej 50 000 ton/rok). 

2b. Producenci są obowiązani do przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu 

kwartału, Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdań kwartalnych, sporządzonych na 

podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, zawierających informacje dotyczące: 

1)   ilości i rodzajów importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo 

biokomponentów, w tym biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych i 

biopaliwach ciekłych, ze wskazaniem: 

a)  biokomponentów spełniających i niespełniających kryteriów zrównoważonego 

rozwoju, 

b)  biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, 

c)  ilości i rodzajów surowców rolniczych lub biomasy użytej do wytworzenia 

poszczególnych rodzajów biokomponentów, o których mowa w lit. b, 

d)  poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/MJ dla importowanych 

lub nabytych wewnątrzwspólnotowo biokomponentów spełniających kryteria 

zrównoważonego rozwoju, 

e)  nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego dostawca wystawił dokument 

potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biokomponentu, 

wraz z numerem tego dokumentu, a w przypadku gdy dokument został wystawiony w 

kraju trzecim, z którym Unia Europejska zawarła umowę, o której mowa w art. 28c 

ust. 2 pkt 2, daty zawarcia tej umowy; 

2)   kosztów importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego poszczególnych rodzajów 

biokomponentów. 

2c. (uchylony) 

2d. 
(42)

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie zakres danych określonych w 

ust. 2 oraz konieczność ujednolicenia formy przekazywania tych danych. 
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3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje, w terminie do 45 dni po 

zakończeniu kwartału, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesowi Agencji 

Rynku Rolnego, sporządzone według kodów CN, na podstawie danych z systemów 

administracji celnej prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, sprawozdanie 

kwartalne zawierające informacje dotyczące ilości i rodzajów biokomponentów, paliw 

ciekłych i biopaliw ciekłych importowanych oraz sprowadzonych w ramach nabycia 

wewnątrzwspólnotowego przez producentów i podmioty sprowadzające. 

4. 
(43)

 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie sprawozdań kwartalnych, o których 

mowa w ust. 2 i 3, sporządza zbiorczy raport kwartalny dotyczący rynku paliw ciekłych i 

biopaliw ciekłych i przekazuje go ministrom właściwym do spraw: finansów publicznych, 

energii, rynków rolnych, środowiska oraz Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, w terminie 

do 75 dni po zakończeniu kwartału. 

4a. 
(44)

 Prezes Agencji Rynku Rolnego, na podstawie sprawozdań kwartalnych, o których 

mowa w ust. 1, 1b i 2b, sporządza zbiorczy raport kwartalny dotyczący rynku 

biokomponentów i przekazuje go ministrom właściwym do spraw: finansów publicznych, 

energii, rynków rolnych oraz środowiska, w terminie do 75 dni po zakończeniu kwartału. 

5. (uchylony). 

Art. 30a. 

1. 
(45)

 Podmioty, które rozporządziły poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 

faktycznej biokomponentami, są obowiązane do przekazania nabywcy tych 

biokomponentów informacji pisemnych wskazujących rodzaje i ilości surowców 

rolniczych i biomasy, z których zostały wytworzone te biokomponenty, w podziale na 

biokomponenty wytworzone z: 

1)   surowców rolniczych pozyskiwanych z gospodarstwa rolnego położonego na obszarze 

co najmniej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, w Republice Turcji 

albo w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie 

umowy kontraktacji zawartej między producentem rolnym prowadzącym to 

gospodarstwo a wytwórcą, przetwórcą lub pośrednikiem lub 

2)   biomasy pozyskanej na podstawie umowy dostawy zawartej między wytwórcą a 

pośrednikiem lub przetwórcą, lub 

3)   surowców rolniczych pozyskanych z produkcji własnej wytwórców; 
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4)   surowców rolniczych lub biomasy pozyskanych w inny sposób niż określony w pkt 1-

3. 

2. 
(46)

 Wytwórcy są obowiązani do przekazania Prezesowi Agencji Rynku Rolnego informacji 

pisemnych, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do biokomponentów wytworzonych 

przez tych wytwórców, a następnie rozporządzonych poprzez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej. 

3. 
(47)

 Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane nie później niż do końca 

miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło rozporządzenie poprzez 

dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej tymi biokomponentami. 

4. Wzór informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, opracowuje i udostępnia Prezes Agencji 

Rynku Rolnego. 

 

Art. 31. 

1. Rolnicy, wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek, są obowiązani do 

przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego, Prezesowi 

Agencji Rynku Rolnego, sprawozdań rocznych zawierających informacje dotyczące ilości 

i rodzajów: 

1)   surowców użytych do wytworzenia biopaliw ciekłych; 

2)   biopaliw ciekłych wytworzonych i zużytych na własny użytek. 

2. Prezes Agencji Rynku Rolnego na podstawie danych zawartych w rejestrze rolników oraz 

sprawozdań rocznych, o których mowa w ust. 1, sporządza zbiorczy raport roczny 

zawierający: 

1)   wykaz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek; 

2)   informacje o ilości i rodzajach: 

a)  surowców użytych przez rolników do wytworzenia biopaliw ciekłych na własny 

użytek, 

b)  biopaliw ciekłych wytworzonych i zużytych przez rolników na własny użytek. 

3. 
(51)

 Zbiorczy raport roczny, o którym mowa w ust. 2, Prezes Agencji Rynku Rolnego 

przekazuje ministrom właściwym do spraw: finansów publicznych, energii, rynków 

rolnych oraz środowiska, do dnia 15 marca następnego roku. 

 

Art. 31a. 
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Administratorzy systemów certyfikacji są obowiązani do przekazywania, w terminie do 45 

dni po zakończeniu roku kalendarzowego, Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdań 

rocznych zawierających wykaz przeprowadzonych kontroli jednostek certyfikujących w 

ramach uznanego systemu certyfikacji wraz z ich wynikami. 

 

Art. 31b. 

Jednostki certyfikujące są obowiązane do przekazywania, w terminie do 45 dni po 

zakończeniu roku kalendarzowego, Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdań rocznych 

zawierających: 

1)   listę podmiotów certyfikowanych, którym jednostka certyfikująca wydała certyfikat, wraz 

z określeniem ich firmy, siedziby i adresu; 

2)   wykaz przeprowadzonych przez jednostkę certyfikującą kontroli podmiotów 

certyfikowanych w ramach uznanego systemu certyfikacji wraz z ich wynikami. 

Art. 33. 

1. Karze pieniężnej podlega ten, kto: 

1)   wytwarza, a następnie rozporządza poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej biokomponentami lub przeznacza je do wytworzenia przez 

siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych bez wpisu do rejestru, o którym mowa w 

art. 4 ust. 1; 

1a)  importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo biokomponenty, a następnie 

rozporządza nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej 

bez wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 12a ust. 1; 

1b)  udziela zgody na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji bez wpisu do rejestru, 

o którym mowa w art. 28k ust. 1; 

1c)  wydaje certyfikaty bez wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 28q ust. 1; 

1d)  będąc przedsiębiorcą wykonującym działalność, o której mowa w art. 28k ust. 1, nie 

przekazał organowi rejestrowemu informacji, o której mowa w art. 28p ust. 2; 

1e)  będąc przedsiębiorcą wykonującym działalność, o której mowa w art. 28q ust. 1, nie 

przekazał organowi rejestrowemu informacji, o której mowa w art. 28y; 

2)   będąc przedsiębiorcą wykonującym działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1, art. 12a 

ust. 1, art. 28k ust. 1 lub art. 28q ust. 1, utrudnia czynności kontrolne, o których mowa 

w art. 29; 
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2a)  będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy, odmawia udzielenia 

informacji lub przedstawienia dokumentów, o których mowa w art. 28j; 

2b)  wprowadza w błąd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie przedstawianych 

na jego żądanie informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 28j; 

3)   będąc wytwórcą wytwarza biokomponenty z biomasy pozyskiwanej w inny sposób 

niż na podstawie umów kontraktacji lub dostawy, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 

1 i 2, lub z produkcji własnej, których udział przekracza w skali roku 25% całości 

biokomponentów wytworzonych przez tego wytwórcę; 

3a)  nie przekazał w terminie informacji pisemnej, o której mowa w art. 30a ust. 2, lub 

podał w tej informacji pisemnej nieprawdziwe dane; 

4)   wprowadza do obrotu lub wykorzystuje do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw 

ciekłych biokomponenty niespełniające wymagań jakościowych; 

5)   będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy, nie wykonuje 

obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1; 

6)   nie oznakowuje dystrybutora na stacji paliwowej lub stacji zakładowej, w sposób, o 

którym mowa w art. 25 ust. 1; 

7)   będąc przedsiębiorcą, o którym mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw, wprowadzającym do obrotu biopaliwa 

ciekłe, na co najmniej dziesięciu własnych, patronackich lub partnerskich stacjach 

paliwowych, nie podaje informacji, o których mowa w art. 26; 

7a)  nie złożył w terminie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania 

kwartalnego, o którym mowa w art. 30 ust. 2, lub podał w tym sprawozdaniu 

nieprawdziwe dane; 

8)   nie złożył w terminie Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdania kwartalnego, 

o którym mowa w art. 30 ust. 1, 1b lub 2b, lub podał w tym sprawozdaniu 

nieprawdziwe dane; 

8a)  nie złożył w terminie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania 

rocznego, o którym mowa w art. 30b ust. 1, lub podał w tym sprawozdaniu 

nieprawdziwe dane; 

8b)  nie złożył w terminie Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdania rocznego, o 

którym mowa w art. 31a albo w art. 31b, lub podał w tym sprawozdaniu nieprawdziwe 

dane; 

8c)  nie przekazał w terminie informacji, o której mowa w art. 30 ust. 1c; 
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8d)  będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy, nie przekazał 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, wraz ze sprawozdaniami, o których mowa w 

art. 30b ust. 1, oryginałów wystawionych świadectw potwierdzających spełnienie 

kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biokomponenty, które zostały zaliczone do 

realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1; 

8e)  
(54)

 będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy, wystawił 

świadectwo, w którym ilość biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub 

biopaliwach ciekłych rozporządzonych poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużytych na 

potrzeby własne, które mają być zaliczone do realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, jest większa niż ilość wskazana w poświadczeniach lub w 

dokumentach, o których mowa w art. 28c ust. 2, będących w posiadaniu tego 

podmiotu; 

8f)  będąc podmiotem sprowadzającym, wystawia dokument potwierdzający spełnienie 

kryteriów zrównoważonego rozwoju, na podstawie dokumentów, które nie spełniają 

wymogów określonych w art. 28c ust. 2; 

9)   będąc rolnikiem wytwarzającym biopaliwa ciekłe na własny użytek: 

a)  wytwarza biopaliwa ciekłe bez wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 13 ust. 1, 

b)  
(55)

 rozporządza biopaliwami ciekłymi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej, 

c)  wytworzył biopaliwa ciekłe w ilości przekraczającej w ciągu roku limit określony w 

art. 21 ust. 2 lub 3, 

d)  utrudnia czynności kontrolne, o których mowa w art. 29, 

e)  nie złożył w terminie sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 31 ust. 1, lub 

podał w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane. 

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1-1e, 2-2b, 3a i 6-8f kara pieniężna, o której 

mowa w ust. 1, wynosi 5000 zł. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, kara pieniężna wynosi 50% wartości 

biokomponentów wytworzonych z biomasy pozyskiwanej w inny sposób niż na podstawie 

umów kontraktacji lub dostawy, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, lub z produkcji 

własnej, których udział przekracza w skali roku 25% całości biokomponentów 

wytworzonych przez tego wytwórcę. 
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4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, kara pieniężna wynosi 50% wartości 

biokomponentów wprowadzonych do obrotu w ciągu 30 dni poprzedzających kontrolę. 

5. 
(56)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wysokość kary oblicza się według wzoru: 

 

K = 5 x W x (M - R)/100% 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

K -  wysokość kary, wyrażoną w złotych, 

W -  ogólną wartość paliw ciekłych i biopaliw ciekłych rozporządzonych poprzez 

dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej przez podmiot podlegający 

karze, a także zużytych przez niego na potrzeby własne, liczoną za rok, w którym 

podmiot ten nie zrealizował obowiązku wynikającego z art. 23 ust. 1, wyrażoną w 

złotych, 

M -  wysokość Narodowego Celu Wskaźnikowego, do którego realizacji był zobowiązany 

podmiot podlegający karze, wyrażoną w procentach, 

R -  wysokość zrealizowanego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych 

zużytych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw 

ciekłych rozporządzanych poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 

faktycznej lub zużywanych przez podmiot podlegający karze w transporcie drogowym i 

kolejowym w roku, w którym podmiot ten nie zrealizował obowiązku, o którym mowa 

w art. 23 ust. 1, wyrażoną w procentach. 

5a. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 5, nie może przekroczyć 15% 

przychodu ukaranego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy, osiągniętego 

w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością 

prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie może przekroczyć 15% przychodu 

ukaranego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy, wynikającego z 

działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. 

6. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 9 lit. a, d lub e kara pieniężna wynosi 1000 zł. 

7. 
(57)

 W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 9 lit. b, kara pieniężna wynosi: 

1)   10 000 zł - gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika 

jest mniejsza niż 200 litrów na dobę, 

2)   20 000 zł - gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika 

wynosi od 200 litrów na dobę do 400 litrów na dobę, 
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3)   30 000 zł - gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika 

jest wyższa niż 400 litrów na dobę 

- 
(58)

 powiększone o iloczyn ilości rozporządzonych poprzez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej biopaliw ciekłych i stawki podatku akcyzowego dla 

oleju napędowego. 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 9 lit. c, kara pieniężna wynosi: 

1)   5000 zł - gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika 

jest mniejsza niż 200 litrów na dobę, 

2)   10 000 zł - gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika 

wynosi od 200 litrów na dobę do 400 litrów na dobę, 

3)   15 000 zł - gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika 

jest wyższa niż 400 litrów na dobę 

- powiększone o iloczyn ilości biopaliw ciekłych wytworzonych ponad limit określony w 

art. 21 ust. 2 lub 3 i stawki podatku akcyzowego dla oleju napędowego. 

9. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji administracyjnej: 

1)   w zakresie pkt 1-2, 3, 3a, 8, 8b, 8c, 8f i 9 - Prezes Agencji Rynku Rolnego; 

2)   w zakresie pkt 4, 6 i 7 - wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej właściwy ze 

względu na miejsce przeprowadzenia kontroli; 

3)   w zakresie pkt 2a, 2b, 5, 7a, 8a, 8d i 8e - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. 

10. Organy, o których mowa w ust. 9 pkt 2 i 3, przekazują Prezesowi Agencji Rynku Rolnego 

informacje o karach wymierzonych wytwórcom lub podmiotom sprowadzającym. 

11. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. 

12. Do egzekucji kar pieniężnych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1928 i 1948)  

Art. 12. 

1. Systemem zarządza Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej 

"Zarządzającym". 

2. Do zadań Zarządzającego należy: 
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1)   prowadzenie wykazów: 

a)  przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, 

transportowania oraz magazynowania paliw, 

b)  stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, 

c)  hurtowni paliw, 

d)  przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

paliwami stałymi 

- sporządzanych w szczególności na podstawie danych z kontroli przeprowadzanych 

przez Inspekcję Handlową; 

2)   prowadzenie wykazu właścicieli i użytkowników wybranych flot; 

3)   prowadzenie wykazu rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek, na 

podstawie danych udostępnianych przez [Agencję Rynku Rolnego] <Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa>; 

4)   nadawanie numerów identyfikacyjnych przedsiębiorcom prowadzącym działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania paliw, przedsiębiorcom wykonującym 

działalność gospodarczą w zakresie magazynowania paliw, stacjom paliwowym, 

stacjom zakładowym, hurtowniom paliw oraz rolnikom wytwarzającym biopaliwa 

ciekłe na własny użytek, na potrzeby Systemu; 

5)   prowadzenie wykazu akredytowanych laboratoriów sporządzanego na podstawie 

danych udostępnianych przez Polskie Centrum Akredytacji; 

6)   określanie minimalnej liczby stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, w których 

dokonywana będzie kontrola, do celów monitorowania jakości paliw ciekłych i 

biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z jej podziałem 

określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 30 pkt 2 lit. c; 

7)  określanie minimalnej liczby przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą 

w zakresie wytwarzania paliw, magazynowania paliw oraz obrotu paliwami stałymi, u 

których dokonywana będzie kontrola jakości paliw oraz jakości paliw stałych; 

8)   określanie minimalnej liczby hurtowni paliw, w których dokonywana będzie kontrola 

jakości paliw; 

9)  określanie minimalnej liczby stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, w których 

dokonywana będzie kontrola jakości gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu 

ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG); 
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10)  określanie minimalnej liczby przedsiębiorców wykonujących działalność 

gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu lekkiego oleju opałowego, u których 

dokonywana będzie kontrola jakości tego oleju; 

11)  sporządzanie planu kontroli jakości: 

a)  paliw, 

b)  paliw stałych; 

12)  ustalanie sposobu oznaczania próbki w celu uniemożliwienia identyfikacji 

przedsiębiorcy, stacji paliwowej, stacji zakładowej, hurtowni paliw lub rolnika 

wytwarzającego biopaliwa ciekłe na własny użytek podczas przeprowadzanych badań; 

13)  opracowywanie rocznych raportów, o których mowa w art. 29 ust. 1, 2 i 5; 

14)  gromadzenie i przetwarzanie, na potrzeby Systemu, danych statystycznych 

dotyczących jakości: 

a)  paliw, 

b)  paliw stałych. 

2a. Przy sporządzaniu wykazów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, Zarządzający może wziąć 

pod uwagę dane udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Urząd Regulacji 

Energetyki, Państwową Straż Pożarną oraz Urząd Dozoru Technicznego. 

3. Zarządzający realizuje swoje zadania przy pomocy Inspekcji Handlowej. 

4. Wykazy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, prowadzone są w systemie informatycznym i 

udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów. 

5. (uchylony). 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 11 i 12 oraz ust. 5, podlegają ochronie na 

zasadach i w trybie określonym w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1065 oraz z 2016 r. poz. 1948) 

Art. 2. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, 

wykonuje zadania związane z uruchamianiem środków, o których mowa w art. 1, określone 
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dla państwa członkowskiego i właściwego organu w rozporządzeniu nr 1290/2005 oraz 

rozporządzeniu Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie 

akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczania rachunków EFRG 

i EFRROW (Dz. Urz. UE L 171 z 23.06.2006, str. 90), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 

885/2006", w tym w zakresie: 

1)   przyznawania jednostce organizacyjnej: 

a)  akredytacji i tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej w rozumieniu art. 6 ust. 1 

rozporządzenia nr 1290/2005, 

[b)  specjalnej akredytacji jako jednostce koordynującej w rozumieniu art. 6 ust. 3 

rozporządzenia nr 1290/2005,] 

c)  (uchylona); 

1a)  cofania akredytacji jednostce organizacyjnej jako agencji płatniczej; 

2)   sprawowania stałego nadzoru nad [agencjami płatniczymi] <agencją płatniczą>, 

o którym mowa w art. 2 rozporządzenia nr 885/2006; 

3)   przekazywania Komisji Europejskiej informacji określonych w rozporządzeniu nr 

885/2006, dotyczących agencji płatniczej i [jednostki koordynującej oraz] danych 

identyfikacyjnych jednostki certyfikującej, określonej w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 28 

września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.
1)

), 

będącej jednostką certyfikującą w rozumieniu art. 7 rozporządzenia nr 1290/2005. 

 

Art. 6. 

 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w ramach sprawowania stałego 

nadzoru nad agencją płatniczą, o którym mowa w art. 2 rozporządzenia nr 885/2006, 

współpracuje z [jednostką koordynującą] <ministrem właściwym do spraw rozwoju 

wsi> oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki i tryb współpracy, o której mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie 

stałego nadzoru nad agencją płatniczą, w tym przedkładania informacji dotyczących 

spełniania przez agencję płatniczą kryteriów akredytacyjnych określonych w załączniku 

nr 1 do rozporządzenia nr 885/2006 oraz dodatkowych kryteriów akredytacyjnych, jeżeli 

zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3. 
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[Art. 8. 

 1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych 

pełnią funkcję jednostki koordynującej. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przyznaje, w drodze rozporządzenia, 

specjalną akredytację jednostce koordynującej, mając na względzie zapewnienie 

terminowości i poprawności postępowania w gromadzeniu danych finansowych, ich 

przetwarzaniu i przekazywaniu Komisji Europejskiej.] 

 

<Art. 8. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi prowadzi sprawy związane 

z postępowaniami kontrolnymi Komisji Europejskiej wynikającymi z przepisów Unii 

Europejskiej. 

2. Agencja płatnicza, organy administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe 

jednostki organizacyjne na żądanie ministra właściwego do spraw rozwoju wsi 

udzielają informacji i wyjaśnień w zakresie dotyczącym spraw, o których mowa w 

ust. 1.> 

[Art. 9. 

1. Agencje płatnicze, każda w zakresie swojej właściwości, przesyłają jednostce 

koordynującej dane finansowe i informacje niezbędne do sporządzenia i przekazania 

Komisji Europejskiej sprawozdań z zakresu: 

1)   planowanych wydatków i dochodów z EFRG i EFRROW; 

2)   dokonanych wydatków i zrealizowanych dochodów z EFRG i EFRROW; 

3)   danych dotyczących wydatków i dochodów z EFRG i EFRROW. 

2. Właściwość agencji płatniczych w zakresie realizacji płatności z EFRG i EFRROW 

określają odrębne przepisy. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw rynków rolnych 

określi, w drodze rozporządzenia, zakres, tryb, formę oraz terminy przekazywania przez 

agencje płatnicze danych finansowych i informacji, o których mowa w ust. 1, mając na 

względzie zapewnienie ich kompletności oraz terminy, w jakich jednostka koordynująca 

jest obowiązana do ich przekazania Komisji Europejskiej zgodnie z art. 6 i 8 

rozporządzenia nr 1290/2005.] 

Art. 9a. 
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1. [Jednostka koordynująca] <Minister właściwy do spraw rozwoju wsi> sporządza i 

podaje do publicznej wiadomości wykaz beneficjentów, o którym mowa w art. 44a 

rozporządzenia nr 1290/2005. 

2. Wykaz beneficjentów jest publikowany na stronie internetowej administrowanej przez 

urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju wsi [i ministra właściwego do 

spraw rynków rolnych]. 

3. Poza informacjami określonymi w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 259/2008 z 

dnia 18 marca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów 

środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 

(Dz. Urz. UE L 76 z 19.03.2008, str. 28, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 

259/2008", w wykazie beneficjentów zamieszcza się numer identyfikacji podatkowej 

(NIP), jeżeli został nadany. 

[4. Agencje płatnicze, każda w zakresie swojej właściwości określonej w odrębnych 

przepisach, przekazują jednostce koordynującej informacje, o których mowa w ust. 3.] 

<4. Agencja płatnicza przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi 

informacje, o których mowa w ust. 3.> 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi [i minister właściwy do spraw rynków rolnych 

określą, w drodze rozporządzenia, tryb, formę i terminy przekazywania przez agencje 

płatnicze] < określi, w drodze rozporządzenia, tryb, formę i terminy przekazywania 

przez agencję płatniczą> informacji, o których mowa w ust. 3, mając na względzie 

wykonanie przepisów rozporządzenia nr 259/2008 oraz prawidłową identyfikację 

podmiotów wskazanych w wykazie beneficjentów, o którym mowa w art. 44a 

rozporządzenia nr 1290/2005. 

Art. 10. 

1. Środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w części podlegającej 

refundacji ze środków EFRG oraz EFRROW są przekazywane agencji płatniczej zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240, z późn. zm.
2)

). 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, w części dotyczącej EFRG są przekazywane agencji 

płatniczej na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą. 
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3. Środki, o których mowa w ust. 1, w części dotyczącej EFRROW są przekazywane agencji 

płatniczej na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, sporządzony na 

podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą. 

4. Środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w części 

współfinansowania krajowego 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. 

5. Minister Finansów 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 bankowy agencji płatniczej środków, o których 

mowa w ust. 1 i 4, oraz sposób postępowania ze środkami odzyskanymi od beneficjentów 

pomocy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, mając na względzie dochowanie terminów 

dokonywania płatności oraz prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)  

 

Art. 2 

1. Nie podlega opłacie skarbowej: 

1)   dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 

prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach: 

a)  alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, 

b)  ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg 

określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób 

odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób 

niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla 

kombatantów, 

c)  świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o 

pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
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przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci, 

d)  wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, 

Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum, 

e)  powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania 

zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji 

wojskowej, 

f)  zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę, 

g)  nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, 

h)  załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. 

poz. 65, 1250, 1271 i 1579), 

i)  nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania 

obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób, 

j)  pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich 

Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają 

lub z nimi przebywają, 

k)  udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze 

względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony 

czasowej, 

l)  rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do 

rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1090 oraz z 2016 r. poz. 585); 

2)   dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach 

budownictwa mieszkaniowego; 

3)   dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez [Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z 

zakresu wykonywania przez te agencje] < Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 

sprawach z zakresu wykonywania przez te podmioty> zadań w ramach realizacji 

Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w 
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sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji 

rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z 

zagranicą towarami rolno-spożywczymi; 

3a)  (uchylony); 

4)   złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo 

jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 3; 

5)   wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach 

wymienionych w pkt 1-4; 

6)   dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę 

imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także 

zstępnych i małżonków tych osób; 

7)   wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę 

na działania związane z czynną ochroną przyrody. 

2. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w 

innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie 

skarbowej. 

 

 

 

U S T A W A   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 2016 r. poz. 1387 i 

1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60)  

Art. 6. 

 1. Zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania działań objętych programem, w tym 

przyznawania pomocy, wykonuje jako zadania delegowane zgodnie z art. 75 ust. 2 

rozporządzenia nr 1698/2005: 

1)   podmiot, któremu minister właściwy do spraw rozwoju wsi powierzył, na podstawie 

umowy, wykonywanie tych zadań, wyłoniony w trybie przepisów o zamówieniach 

publicznych - w przypadku działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1; 

2)   samorząd województwa - w przypadku działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 

oraz 19-23, z zastrzeżeniem pkt 3; 
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3)   Agencja - w przypadku działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-5, 7, 9-18 oraz 

pkt 21 w odniesieniu do operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w 

ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 i 18; 

4)   [Agencja Rynku Rolnego] <Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa> - w przypadku 

działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 8. 

2. Zadania związane z wdrażaniem pomocy technicznej, w tym przyznawaniem tej pomocy, 

wykonuje Agencja. W przypadku gdy o przyznanie pomocy technicznej ubiega się 

Agencja, pomoc tę przyznaje minister właściwy do spraw rozwoju wsi. 

2a. Zadania związane z: 

1)   dokonywaniem wyboru lokalnych grup działania do realizacji lokalnych strategii 

rozwoju, 

2)   monitorowaniem i oceną realizacji lokalnych strategii rozwoju 

- wykonuje samorząd województwa. 

2b. Samorząd województwa może przeprowadzać kontrole realizacji lokalnej strategii 

rozwoju pod względem jej zgodności z przepisami prawa i procedurami określonymi w tej 

strategii, w tym osiągania wskaźników założonych w tej strategii, oraz celami 

określonymi w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 1698/2005 w ramach podejścia Leader, a 

także wydawać wiążące wytyczne w tym zakresie. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera w szczególności zakres zadań 

wykonywanych przez podmiot, któremu powierza się zadania instytucji zarządzającej w 

zakresie wdrażania działania, oraz sposób wykonywania tych zadań. 

4. Do powierzania zadań instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania działania, o którym 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jednostce sektora finansów publicznych lub fundacji, której 

jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, nie stosuje się przepisów o zamówieniach 

publicznych. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez podmioty, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2-4, oraz sposób wykonywania tych zadań, mając na względzie zapewnienie 

prawidłowości, skuteczności i efektywności zarządzania programem oraz prawidłowego 

wykonywania przez agencję płatniczą jej zadań. 
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U S T A W A   z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 169, 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60)  

 

Art. 9. 

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 

przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do 

ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym 

stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. 

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 

na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. 

3. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie 

uwzględnia się dochodu utraconego. 

4. 
(7)

 W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres świadczeniowy, ustalając dochód członka rodziny, osiągnięty w 

tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany, 

jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest 

prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

4a. 
(8)

 W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres świadczeniowy jego dochód ustala się na podstawie dochodu 

członka rodziny, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po 

miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w 

okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. 

5. (uchylony) 

6. 
(9)

 W przypadku gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, 

nie uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub w instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie. 

7. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha 

przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu 

ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu 
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Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045). 

8. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa 

stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w 

dzierżawę, z wyjątkiem: 

1)   oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się 

w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego; 

2)   gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 

produkcyjną; 

3)   gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty 

określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej. 

9. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w 

dzierżawę na zasadach, o których mowa w ust. 8, dochód uzyskany z gospodarstwa 

rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 

10. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od [Agencji Nieruchomości 

Rolnych] < Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa> gospodarstwa rolnego, dochód z 

gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 

11. W przypadku gdy rodzina uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje 

pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się. 

12. W przypadku gdy prawo do świadczeń ustala się osobie uprawnionej pozostającej pod 

opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód, uwzględnia się tylko dochód osoby 

uprawnionej. 

 

 

 

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 i 2048) 

Art. 4. 

1. Zadaniem Agencji jest wspieranie: 
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1)   inwestycji w rolnictwie, rybołówstwie, przetwórstwie produktów rolnych oraz 

przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków; 

2)   przedsięwzięć związanych ze wznowieniem produkcji w gospodarstwach rolnych i 

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)   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)   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 lub w 

zakresie objętym działem administracji rządowej - rybołówstwo.] 

<8) realizacji innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, 

rozwoju wsi, rynków rolnych i przetwórstwa produktów rolnych lub ze Wspólnej 

Polityki Rolnej lub w zakresie objętym działem administracji rządowej – 

rybołówstwo.> 

2. Agencja realizuje zadania wymienione w ust. 1 zwłaszcza przez: 

1)   dopłatę do odsetek od kredytów bankowych; 

2)   częściową spłatę kapitału kredytu bankowego; 

3)   udzielanie gwarancji i poręczeń kredytowych, określonych w planie finansowym; 

4)   udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich zaciąganych 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 



- 218 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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. Agencja prowadzi szkolenia w zakresie związanym z realizacją jej zadań, a także informuje 

o swoich działaniach i promuje je. 

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 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. 

7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, 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 protokole sporządzonym przez tę komisję, określając jednocześnie 

wymagania, jakim powinien odpowiadać skład takiej komisji, oraz zakres protokołu 

oszacowania szkód. 

Art. 6. 

<1.> Agencja realizuje również zadania: 

1)   określone w odrębnych przepisach, w szczególności dotyczące płatności w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego, 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 szczególności 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. z 2014 r. poz. 1448 i 1856 oraz z 2015 r. 

poz. 1240), w tym związane z realizacją sektorowego programu operacyjnego, zwłaszcza 

w zakresie dokonywania płatności na rzecz beneficjenta oraz dochodzenia należności z 

tytułu wypłaconych środków[.] <;> 
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<3) na rynkach produktów rolnych i żywnościowych mające na celu stabilizację tych 

rynków w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej; 

4) w zakresie opracowania i upowszechniania informacji związanych z realizacją 

mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej i mechanizmów krajowych oraz innych 

mechanizmów na rynkach produktów rolnych i żywnościowych oraz warunków 

udziału w tych mechanizmach; 

5) w zakresie wsparcia pszczelarstwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej; 

6) w zakresie programów krajowych mających na celu pomoc państwa dla podmiotów 

sektora rolnego oraz sektora rybackiego i ich grup, prowadzących działalność 

związaną z produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi oraz 

produktami rybołówstwa, w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej lub 

dopuszczonym tymi przepisami do uregulowania przez państwo członkowskie Unii 

Europejskiej; 

7) w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej oraz towarami przetworzonymi nieobjętymi załącznikiem I 

do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (towary z grupy non-aneks I), w 

szczególności przez: 

a) wydawanie i rozliczanie pozwoleń na przywóz i wywóz, 

b) wydawanie dokumentów wymaganych do naliczenia i wypłacenia refundacji 

wywozowych oraz naliczenia opłat wywozowych, 

c) naliczanie i wypłacanie refundacji wywozowych i dopłat przywozowych, 

d) nakładanie kar pieniężnych; 

8) określone w przepisach dotyczących: 

a) rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, 

b) grup producentów rolnych i ich związków, 

c) organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, 

d) rynku cukru, 

e) rynku mięsa, 

f) rynku zbóż, 

g) wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich, obrotu tymi wyrobami i organizacji 

rynku wina; 

9) związane: 
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a) z udzielaniem dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 

kategorii elitarny lub kwalifikowany, 

b) ze wspieraniem działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych 

produktów rolnych i żywnościowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, 

c) z przyznawaniem oraz wypłatą pomocy finansowej w ramach działań 

„Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Zwiększanie wartości dodanej 

podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, objętych Krajowym Programem 

Restrukturyzacji.> 

<2. Zadania agencji płatniczej w zakresie dotyczącym: 

1) programu „Owoce i warzywa w szkole”, 

2) dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, 

3) rynku cukru, w tym w zakresie dywersyfikacji przemysłu cukrowniczego, 

monitorowania produkcji oraz opłat na rynku cukru, przetwarzania cukru 

przemysłowego i rafinacji cukru przywiezionego spoza Unii Europejskiej, 

4) administrowania obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej oraz towarami przetworzonymi nieobjętymi załącznikiem I do 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (towary z grupy non-aneks I), 

5) dopłat do przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów 

rolnych na poszczególnych rynkach, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, 

zbóż i mięsa, 

6) administrowania potencjałem produkcyjnym winorośli i wina, 

7) wspierania działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych 

produktów rolnych i żywnościowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 

– z wyjątkiem dochodzenia zwrotu nienależnych kwot pomocy oraz dokonywania 

płatności, o którym mowa w art. 7 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 1306/2013, 

wykonuje, jako zadania delegowane zgodnie z pkt 1.C.1 załącznika I do 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania 

finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE 

L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i 
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sposób działania Agencji w zakresie administrowania obrotem z zagranicą 

towarami, o których mowa w ust. 1 pkt 7, mając na względzie stabilizację rynku 

wewnętrznego oraz monitorowanie przywozu i wywozu produktów rolno-

spożywczych w Unii Europejskiej.> 

<Art. 6a. 

1. Zadania delegowane, o których mowa w art. 6 ust. 2, obejmują w szczególności: 

1) prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie lub o wypłatę pomocy, w tym: 

a) przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, 

b) rejestrowanie wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, 

c) przeprowadzanie kontroli administracyjnych, 

d) zawieranie umów, na podstawie których jest przyznawana pomoc, informowanie 

o odmowie jej przyznania lub wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach 

o przyznanie pomocy, rejestrowanie tych umów, informacji i decyzji; 

2) przeprowadzanie kontroli na miejscu; 

3) ustalanie należności z tytułu: 

a) nienależnych kwot pomocy, 

b) opłat, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 lit. b–d ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401 i 1948 oraz 

z 2017 r. poz. 67 i …), 

c) nienależnie zwolnionych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

zabezpieczeń wniesionych przez przedsiębiorców uczestniczących w obrocie z 

zagranicą towarami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7, 

d) kar pieniężnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7 lit. d 

– oraz wzywanie beneficjenta do zwrotu kwot tych należności; 

4) przechowywanie dokumentów związanych z wykonywaniem zadań delegowanych; 

5) udostępnianie lub przekazywanie agencji płatniczej, Komisji Europejskiej lub innym 

organom upoważnionym do kontroli dokumentów, o których mowa w pkt 4. 

2. Umowa, o której mowa w pkt 1.C.1 ppkt i załącznika I do rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu 

do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania 

rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro, jest zawierana na formularzu 

opracowanym przez agencję płatniczą i zawiera postanowienia zapewniające 
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prawidłowe wykonywanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

delegowanych mu zadań agencji płatniczej, a w szczególności określenie: 

1) szczegółowego zakresu zadań delegowanych przez agencję płatniczą Krajowemu 

Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa oraz sposobu wykonywania tych zadań; 

2) zobowiązań dotyczących: 

a) przeprowadzania przez agencję płatniczą kontroli wykonywania zadań 

określonych umową pod względem prawidłowości wykonywania tych zadań, 

b) przeprowadzania przez agencję płatniczą audytu systemu zarządzania i kontroli 

w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, 

c) umożliwienia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeprowadzenia 

kontroli, o której mowa w lit. a, i audytu, o którym mowa w lit. b, 

d) przechowywania dokumentów związanych z wykonywaniem zadań określonych 

umową. 

3. Formularz umowy, o której mowa w pkt 1.C.1 ppkt i załącznika I do rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu 

do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania 

rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro, oraz jego zmiany wymagają 

akceptacji ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. 

4. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ustala, w drodze 

decyzji administracyjnej, należności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b–d. 

5. Można odstąpić od ustalenia kwot należności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b–d, 

oraz odsetek i kwot, o których mowa w art. 49 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady 

stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 

186 z 17.07.2009, str. 1, z późn. zm.), w przypadku gdy kwota każdej z tych 

należności nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 100 euro przeliczonej 

na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z art. 40 rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu 

do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania 

rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro. 
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6. Do należności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b–d, stosuje się odpowiednio 

przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 201): 

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

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

przepisy odrębne dotyczące odzyskiwania poszczególnych płatności nie stanowią 

inaczej, termin, o 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 

w dniu 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, z późn. zm.); w takim przypadku bieg terminu przedawnienia 

biegnie na nowo od dnia następującego po dniu, w którym doręczono 

upomnienie. 

7. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 6 pkt 1, 

przysługują organowi, o którym mowa w ust. 4. 

8. Załatwienie sprawy o ustalenie należności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b–d, 

następuje w terminie 3 miesięcy. 

9. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b–d, stosuje się przepisy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Art. 6b. 

Agencja wykonuje zadania i czynności państwa członkowskiego, właściwego organu 

państwa członkowskiego lub agencji interwencyjnej w zakresie określonym przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz 

uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 

1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), 

przepisami Unii Europejskiej wydanymi w trybie tego rozporządzenia oraz innymi 

przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki 

Rolnej, chyba że ustawa lub przepisy odrębne stanowią inaczej. 

Art. 6c. 

1. Rada Ministrów, w przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej dotyczące Wspólnej 

Polityki Rolnej określają obowiązek podjęcia działań lub przewidują możliwość 
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realizacji uprawnień przez państwo członkowskie lub właściwy organ państwa 

członkowskiego, lub agencję płatniczą, lub agencję interwencyjną w zakresie rynków 

objętych Wspólną Polityką Rolną, może, w drodze rozporządzenia: 

1) wyznaczyć Agencję jako jednostkę organizacyjną wykonującą określone 

obowiązki lub uprawnienia; 

2) określić zadania realizowane przez Agencję, mające na celu wykonanie 

obowiązków lub uprawnień, o których mowa w pkt 1, lub sposób i tryb realizacji 

tych zadań. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, Rada Ministrów: 

1) uwzględnia: 

a) zadania Agencji, jej możliwości organizacyjne, kadrowe i techniczne, a także 

zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi administracyjnej 

mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

b) uprawnienia podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych 

przez Agencję w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz możliwość zapewnienia szerokiego dostępu do 

udziału w tych mechanizmach, 

c) zakres udzielonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

akredytacji dotyczącej płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej; 

2) kieruje się potrzebą zapewnienia skutecznego i efektywnego stosowania 

przepisów Unii Europejskiej dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 6d. 

W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej minister właściwy do spraw 

rynków rolnych jest organem właściwym do opracowania i przekazania Komisji 

Europejskiej, do zatwierdzenia, krajowego programu wsparcia pszczelarstwa.> 

 

Art. 9. 

1. W ramach Agencji wyodrębnia się: 

1)   Centralę Agencji; 

2)   oddziały regionalne działające w każdym województwie; 
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3)   biura powiatowe działające w każdym powiecie, z tym że w miastach na prawach 

powiatu nie tworzy się odrębnych biur powiatowych. 

2. Oddziałem regionalnym kieruje dyrektor, a biurem powiatowym - kierownik. 

[3. Kierowników komórek organizacyjnych w Centrali Agencji i ich zastępców oraz 

dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców powołuje i odwołuje Prezes Agencji, 

a kierowników biur powiatowych i ich zastępców - dyrektor oddziału regionalnego.] 

<3. Kierowników komórek organizacyjnych w Centrali Agencji i ich zastępców oraz 

dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców powołuje i odwołuje Prezes 

Agencji, a kierowników biur powiatowych i ich zastępców oraz kierowników biur 

w oddziałach regionalnych i ich zastępców – dyrektor oddziału regionalnego.> 

4. Stanowisko kierownika komórki organizacyjnej w Centrali Agencji i jego zastępcy, 

dyrektora oddziału regionalnego i jego zastępcy oraz kierownika biura powiatowego i 

jego zastępcy może zajmować osoba, która: 

1)   posiada wykształcenie wyższe; 

2)   jest obywatelem polskim; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

[Art. 9a. 

Powołanie na stanowiska, o których mowa w art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 4, jest równoznaczne z 

nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).] 

 

<Art. 9a. 

1. Powołanie na stanowiska: 

1) o których mowa w art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 4, 

2) kierowników biur w oddziałach regionalnych i ich zastępców 

– jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60). 

2. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, czynności z zakresu prawa pracy 

w odniesieniu do Prezesa Agencji wykonuje minister właściwy do spraw rozwoju 

wsi.> 
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<Art. 10a. 

1. Jeżeli przepisy ustawy lub przepisy odrębne nie stanowią inaczej, do postępowań w 

sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyłączeniem art. 7, art. 9, art. 10, art. 

75 § 1, art. 77 § 1 oraz art. 81. 

2. Wniesienie odwołania od decyzji przyznających dopłaty, refundacje lub płatności, 

wynikające z przepisów odrębnych nie wstrzymuje ich wykonania. 

3. Organ wydający decyzję, z urzędu lub na wniosek strony, wstrzymuje, w drodze 

postanowienia, wykonanie decyzji w całości lub w części, w przypadku 

uzasadnionym ważnym interesem strony lub interesem publicznym. 

4. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji może być złożony również przed 

wniesieniem odwołania. 

5. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji służy zażalenie. 

6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się do postępowań rozstrzyganych w drodze decyzji na 

podstawie przepisów: 

1) dotyczących rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu; 

2) dotyczących systemów wsparcia bezpośredniego; 

3) dotyczących wspierania rozwoju obszarów wiejskich; 

4) dotyczących krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 

5) dotyczących grup producentów rolnych i ich związków; 

6) wydanych na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy; 

7) o identyfikacji i rejestracji zwierząt; 

8) o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 

 

Art. 10b. 

Przepis art. 10a stosuje się również do postępowań w sprawach objętych zadaniami 

delegowanymi, o których mowa w art. 6 ust. 2.> 

 

Art. 23. 

 1. W przypadku istnienia określonego w przepisach Unii Europejskiej obowiązku 

ustanowienia zabezpieczenia kwot wynikających z realizacji mechanizmów Wspólnej 
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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 

do wzorów formularzy gwarancji w celu zabezpieczenia 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 2016 r. poz. 401).] 

<2. Agencja współpracuje z instytucjami finansowymi przez wzajemne przekazywanie, 

na podstawie umowy, niezbędnych dokumentów i udzielanie pisemnych informacji 

mogących mieć wpływ na ważność złożonych dokumentów lub podejmowanych 

czynności, terminową realizację należnych płatności tytułem udzielonych gwarancji, 

a także dążenie do ugodowego rozstrzygania ewentualnych sporów.> 

<3. Agencja równo traktuje wszystkie instytucje finansowe udzielające na jej rzecz 

gwarancji. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 2, zawiera co najmniej: 

1) zobowiązanie instytucji finansowej do: 

a) przekazywania Agencji uwierzytelnionego odpisu z Krajowego Rejestru 

Sądowego, 

b) przekazywania Agencji listy osób upoważnionych do podpisywania 

dokumentów gwarancyjnych oraz innych dokumentów związanych 

z gwarancjami, zawierającej imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, 

stanowisko, zakres uprawnień oraz wzór podpisu osoby upoważnionej, 

c) niezwłocznego informowania Agencji o zmianach mogących mieć wpływ na 

ważność dokumentów, o których mowa w lit. a i b, z tym że o zmianach 

informacji dotyczących osób, o których mowa w lit. b – nie później niż w 

terminie 3 dni od dnia wystąpienia takich zmian; 

2) zobowiązanie Agencji do: 

a) przekazywania instytucji finansowej wykazu osób uprawnionych do 

podpisywania wezwań do zapłaty, wraz z kartami wzorów podpisów tych 

osób, 

b) niezwłocznego informowania instytucji finansowej o nieprzyjęciu gwarancji 

lub aneksu do gwarancji, a także o przyjęciu aneksu do gwarancji. 
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5. Umowa, o której mowa w ust. 2, może zostać wypowiedziana przez instytucję 

finansową lub Agencję z zachowaniem 90-dniowego terminu wypowiedzenia, z 

zastrzeżeniem, że zobowiązania wynikające z gwarancji pozostają w mocy. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki i sposób współpracy, o której mowa w ust. 2, w tym sposób 

postępowania z dokumentacją związaną z zabezpieczeniem oraz wzory formularzy 

gwarancji udzielanych Agencji, mając na względzie skuteczną ochronę interesów 

finansowych Unii Europejskiej.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2122 oraz z 2016 r. poz. 2170) 

 

Art. 3. 

1. Do wpłat na Fundusz Promocji Mleka są obowiązane pierwsze podmioty skupujące w 

rozumieniu art. 151 rozporządzenia nr 1308/2013, w wysokości 0,001 zł od każdego 

skupionego przez nie kilograma mleka. 

2. Wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-9, są naliczane, w 

wysokości 0,1% wartości netto, od następujących rzeczy ruchomych, będących 

przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług: 

1)   świnie żywe, 

2)   bydło i cielęta żywe, 

3)   konie żywe, 

4)   owce żywe, 

5)   zboża, 

6)   owoce i warzywa, 

7)   drób żywy, 

8)   ryby 

- zwanych dalej "towarami". 

3. Do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na: 

1)   Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego są obowiązani: 

a)  przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń, 



- 229 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

b)  przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, 

z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT", którzy prowadzą działalność gospodarczą w 

zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń; 

2)   Fundusz Promocji Mięsa Wołowego są obowiązani: 

a)  przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła lub cieląt, 

b)  przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o 

VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej żywych zwierząt, o których mowa w lit. a; 

3)   Fundusz Promocji Mięsa Końskiego są obowiązani: 

a)  przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju koni, 

b)  przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o 

VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej żywych koni; 

4)   Fundusz Promocji Mięsa Owczego są obowiązani: 

a)  przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju jagniąt lub owiec, 

b)  przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o 

VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej żywych zwierząt, o których mowa w lit. a; 

5)   Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych są obowiązani przedsiębiorcy 

prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa na cele konsumpcyjne 

zbóż, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 6 lit. a; 

6)   Fundusz Promocji Owoców i Warzyw są obowiązani przedsiębiorcy będący podatnikami 

podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy: 

a)  skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o 

VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży, 

b)  wytwarzają owoce i warzywa; 

7)   Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego są obowiązani: 

a)  przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju drobiu, 

b)  przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o 

VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej żywego drobiu; 
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8)   Fundusz Promocji Ryb są obowiązani przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od 

towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy: 

a)  skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, w celu ich 

przetworzenia lub odprzedaży, 

b)  prowadzą działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich, 

c)  prowadzą działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb. 

4. Wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-9, są naliczane i 

pobierane od podmiotów, które zbywają towary na rzecz podmiotów, o których mowa w 

ust. 3 pkt 1-5, pkt 6 lit. a, pkt 7 oraz pkt 8 lit. a. 

5. Podmioty, o których mowa w: 

1)   ust. 3 pkt 1-5, pkt 6 lit. a, pkt 7 oraz pkt 8 lit. a: 

a)  naliczają i pobierają od podmiotów, które zbywają na ich rzecz towary, wpłaty na 

fundusze promocji z należności za te towary na podstawie faktur, nie później niż w 

terminie 14 dni od dnia ich wystawienia, 

b)  potwierdzają, w formie pisemnego oświadczenia, naliczenie i pobranie wpłat na fundusze 

promocji, które zawiera w szczególności: 

–  nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu 

obowiązanego do wpłat na dany fundusz promocji oraz podmiotu, od którego naliczono i 

pobrano tę wpłatę, 

–  określenie wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty, 

–  kwotę pobraną z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru; 

2)   ust. 3 pkt 6 lit. b, naliczają i przekazują należne wpłaty na fundusze promocji na 

podstawie faktur za zbyte przez nie towary, o których mowa w ust. 2 pkt 6; 

3)   ust. 3 pkt 8 lit. b i c, naliczają i przekazują należne wpłaty na fundusze promocji na 

podstawie faktur za zbyte przez nie towary, o których mowa w ust. 2 pkt 8. 

6. Wpłat na fundusze promocji nie nalicza się i nie pobiera od mleka i towarów stanowiących 

przedmiot: 

1)   wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; 

[2)   sprzedaży z zapasów interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej "Agencją";] 

<2) sprzedaży z zapasów interwencyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 

zwanego dalej „Krajowym Ośrodkiem”;> 
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3)   sprzedaży, dokonywanej przez Agencję Rezerw Materiałowych w związku ze 

zwolnieniem lub restrukturyzacją rezerw państwowych, następującej w trybie określonym 

w przepisach odrębnych. 

6a. 
(1)

 W przypadku gdy przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 4 

lit. a i pkt 7 lit. a, dokonują uboju zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 4 lub 7, 

niebędących przedmiotem czynności, o których mowa w ust. 2, przedsiębiorcy ci są 

obowiązani do naliczania i przekazywania wpłat na fundusze promocji w wysokości 0,1% 

wartości netto tych zwierząt. 

6b. 
(2)

 Wartość, o której mowa w ust. 6a, jest ustalana na podstawie: 

1)   średniej ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą w tygodniu, w którym dokonano 

uboju zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 

2)   ceny netto zakupu bydła rzeźnego za wagę żywą w tygodniu, w którym dokonano uboju 

zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 

3)   średniej ceny zakupu owiec za wagę żywą w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

dokonano uboju zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 4, 

4)   ceny skupu drobiu rzeźnego w tygodniu, w którym dokonano uboju zwierząt, o których 

mowa w ust. 2 pkt 7 

- udostępnianych w biuletynie informacyjnym zamieszczanym na stronie internetowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych, wydawanym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1160). 

6c. 
(3)

 Ilekroć w ustawie jest mowa o towarach, rozumie się przez to również zwierzęta, które 

zostały poddane ubojowi, o którym mowa w ust. 6a. 

7. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy wykaz towarów, od których są naliczane, pobierane, przekazywane i 

wpłacane wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-9, mając na 

względzie zapewnienie efektywnej realizacji wpłat na fundusze promocji i z 

uwzględnieniem przepisów ustawy o VAT i przepisów w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Wyrobów i Usług. 

 

 

 

 



- 232 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

uwaga: 

- użyte w art. 4 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 2, art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. 

a i b i ust. 5 pkt 1 i 2 oraz art. 12 ust. 1 pkt 1, w różnym przypadku, wyrazy 

[Prezes Agencji] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami 

<Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka>; 

- użyty w art. 5, art. 6 ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 7 ust. 1 oraz art. 

14 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, wyraz [Agencja] 

zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <Krajowy 

Ośrodek>; 

Art. 4. 

1. Prezes Agencji: 

1)   dysponuje środkami funduszy promocji na podstawie uchwał komisji zarządzających; 

2)   zapewnia obsługę prawną oraz techniczno-biurową funduszy promocji oraz komisji 

zarządzających; 

3)   sporządza sprawozdania z wykonania planu finansowego funduszy promocji; 

4)   odmawia realizacji uchwał komisji zarządzających niezgodnych z przepisami prawa; 

5)   ustala, w drodze decyzji, wysokość wpłat na Fundusz Promocji Mleka na podstawie 

informacji, o których mowa w art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.). 

2. Do postępowań w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych przez Prezesa Agencji w 

drodze decyzji administracyjnych, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

 

Art. 5. 

1. Koszty związane z realizacją przez Agencję zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, są 

pokrywane ze środków funduszy promocji. Wysokość tych kosztów nie może przekroczyć 

3,5% rocznych wpływów na poszczególne fundusze promocji. 

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje 

kosztów związanych z realizacją przez Agencję zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 

2, pokrywanych ze środków funduszy promocji oraz sposób i warunki przekazywania i 

rozliczania tych środków, mając na względzie zapewnienie prawidłowej obsługi funduszy 

promocji oraz zasady gospodarki finansowej Agencji. 
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Art. 6. 

1. Podmioty określone w: 

1)   art. 3 ust. 1 dokonują wpłaty na Fundusz Promocji Mleka na podstawie decyzji, o której 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, za okresy kwartalne, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej 

decyzji; 

2)   art. 3 ust. 3: 

a)  składają Prezesowi Agencji deklaracje, w których wykazują wysokość zobowiązania 

na rzecz danego funduszu promocji, z wyszczególnieniem odrębnie kwoty naliczonej i 

kwoty pobranej, za okresy kwartalne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego 

po każdym kolejnym kwartale; 

b)  bez wezwania Prezesa Agencji, obliczają kwotę należną z tytułu naliczenia wpłaty na 

rzecz danego funduszu promocji za okresy kwartalne i przekazują tę kwotę w terminie 

do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. 

2. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, są składane na formularzach 

opracowanych i udostępnionych przez Agencję i zawierają w szczególności: 

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

naliczającego, pobierającego i przekazującego wpłaty na dany fundusz promocji oraz 

numer rejestracyjny w centralnym rejestrze przedsiębiorców, o którym mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji 

niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633, z późn. zm.);] 

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

podmiotu naliczającego, pobierającego i przekazującego wpłaty na dany fundusz 

promocji oraz numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 

18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 807 i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 5 i …);> 

2)   określenie ilości lub wartości towaru, stanowiących podstawę wpłaty; 

3)   kwotę należną z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji za określony kwartał. 

3. Jeżeli wysokość zobowiązania za dany kwartał nie przekracza pięciokrotnie wysokości 

kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zobowiązanie to 

zalicza się na poczet zobowiązania za kolejny kwartał. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się 

odpowiednio. 
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3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, deklaracje określone w ust. 1 pkt 2 lit. a składa 

się, jeżeli suma zobowiązań na rzecz danego funduszu promocji za dany kwartał i kolejne 

kwartały przekracza pięciokrotnie wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

4. Do wpłat i podmiotów, o których mowa w art. 3, stosuje się odpowiednio przepisy działu 

III i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 

613, z późn. zm.), chyba że ustawa stanowi inaczej. 

5. Uprawnienia organów podatkowych określone w ustawie, o której mowa w ust. 4, 

przysługują: 

1)   Prezesowi Agencji jako organowi pierwszej instancji; 

2)   ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych jako organowi odwoławczemu od 

decyzji Prezesa Agencji. 

6. Do egzekucji należności przypadających na rzecz danego funduszu promocji od 

podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3, stosuje się przepisy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

 

Art. 7. 

1. Środki finansowe funduszy promocji są gromadzone na wyodrębnionym dla każdego z 

funduszy promocji rachunku Agencji. 

2. Dochodami funduszy promocji są: 

1)   
(4)

 wpłaty, o których mowa w art. 3 ust. 1 , 2 i 6a; 

2)   odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym 

danego funduszu promocji oraz z tytułu oprocentowania lokat; 

3)   darowizny i zapisy. 

3. Środki finansowe funduszy promocji nie są środkami publicznymi w rozumieniu przepisów 

o finansach publicznych. 

< Art. 9a. 

1. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka ustala, w drodze decyzji administracyjnej, 

kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków finansowych funduszy 

promocji produktów rolno-spożywczych, udzielonych w ramach wsparcia 

finansowego, o którym mowa w art. 9 ust. 1. 

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

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem przepisów 
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dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności 

na raty. 

3. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, 

przysługują: 

1) Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka, jako organowi pierwszej 

instancji; 

2) ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, jako organowi odwoławczemu 

od decyzji Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka. 

4. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji.> 

 

Art. 12. 

 1. Do zadań komisji zarządzających należy: 

1)   reprezentowanie interesów branż, których dotyczą fundusze promocji, wobec ministra 

właściwego do spraw rynków rolnych, innych organów administracji publicznej oraz 

Prezesa Agencji w zakresie zarządzania funduszem promocji właściwym dla danej 

branży; 

2)   
(25)

 ustalanie zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu promocji 

określających w szczególności szczegółowe warunki i tryb przedkładania propozycji 

programów oraz działań, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2; 

3)   ustalenie planu finansowego danego funduszu promocji w zakresie realizacji celów, o 

których mowa w art. 2; 

4)   sporządzenie sprawozdania rzeczowego danego funduszu promocji; 

5)   uchwalenie regulaminu danej komisji; 

6)   
(26)

 opracowywanie strategii promocji dla branż, których dotyczą fundusze promocji. 

2. Rozstrzygnięcia komisji zarządzającej zapadają w formie uchwał. 

3. Komisje zarządzające mogą ustalić, jakie zadania będą wspólnie finansowane ze środków 

poszczególnych funduszy promocji. 

Art. 13. 

1. Komisje zarządzające przekazują ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych: 

1)   regulamin danej komisji; 
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2)   zasady gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu promocji i plany 

finansowe danego funduszu promocji w zakresie realizacji celów, o których mowa w 

art. 2; 

3)   sprawozdania rzeczowe i sprawozdania z wykonania planu finansowego funduszy 

promocji; 

4)   (27) strategię promocji opracowaną dla branży. 

[2. Dokumenty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 12 ust. 1 pkt 2-4 i 6, są 

udostępniane przez Prezesa Agencji w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji.] 

<2. Dokumenty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 12 ust. 1 pkt 2–4 i 6, są 

udostępniane przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka w Biuletynie 

Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka.> 

 

Art. 14. 

Na potrzeby realizacji przez Agencję zadań w ramach funduszy promocji są udostępniane 

następujące informacje: 

1)   z Krajowego Rejestru Sądowego utworzonego ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 

Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142, 1893 i 1923) - wykazy 

podmiotów, których przedmiot działalności został określony w art. 3 ust. 2, obejmujące: 

a)  nazwę lub firmę, pod którą działa podmiot, 

b)  oznaczenie formy prawnej podmiotu, 

c)  siedzibę i adres podmiotu, 

d)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu; 

2)   z rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia 

niezwierzęcego i wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych 

urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej utworzonego ustawą z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893) 

- wykazy podmiotów, których przedmiot działalności został określony w art. 3 ust. 2, 

obejmujące: 

a)  imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres tego 

podmiotu, 

b)  w przypadku osoby fizycznej - numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego 

systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli numer taki został nadany, 

c)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu. 
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U S T A W A   z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 

572, 1311, 1933 i 2260)  

Art. 74. 

Zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Akademii wraz ze zbyciem prawa 

użytkowania wieczystego gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Akademii, 

znajdujących się w [zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych] <Zasobie Własności Rolnej 

Skarbu Państwa> na rzecz najemców lokali na mocy przepisów szczególnych zwolnione jest 

z wnoszenia opłaty z tytułu przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, o której mowa w 

art. 17b ust. 5 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1014, 1433 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 50). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie 

tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859) 

 

Art. 5. 

Do postępowania w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji 

administracyjnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że 

przepisy ustawy stanowią inaczej. 

<Art. 5a. 

Zadania, które zgodnie z ustawą wykonuje Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej „Krajowym Ośrodkiem”, są wykonywane jako 

zadania delegowane Krajowemu Ośrodkowi zgodnie z przepisami o Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.> 

 

Art. 24. 

 1. Producent określony w art. 17 ust. 3 niepodlegający, na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, obowiązkowi wyrobu wina w 

składzie podatkowym: 

1)   spełnia warunki określone w art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 19 ust. 3 pkt 2; 

2)   wyznacza osobę odpowiedzialną za: 
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a)  prowadzenie rejestru przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, o którym mowa w 

art. 36 rozporządzenia Komisji (WE) nr 436/2009 z dnia 26 maja 2009 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 

479/2008 w odniesieniu do rejestru winnic, obowiązkowych deklaracji i sporządzania 

informacji na potrzeby monitorowania rynku, dokumentów towarzyszących 

przewozowi produktów i rejestrów prowadzonych w sektorze wina (Dz. Urz. UE L 

128 z 27.05.2009, str. 15, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 

436/2009", 

b)  kontrolę jakości wyrabianego i rozlewanego wina, 

c)  wystawianie dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w art. 147 ust. 1 

rozporządzenia nr 1308/2013. 

2. Producent, o którym mowa w ust. 1, może wyrabiać i rozlewać wino uzyskane z winogron 

pochodzących z upraw własnych, z przeznaczeniem do wprowadzenia do obrotu, jeżeli: 

1)   posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób 

takiego wina; 

2)   spełnia warunek, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2. 

[3. Prezes Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej "Agencją", kontroluje spełnianie wymagań 

określonych w ust. 2, w trybie i na zasadach określonych dla czynności sprawdzających w 

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

rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401).] 

<3. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka kontroluje spełnianie wymagań 

określonych w ust. 2 w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lutego 

2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. …).> 

 

uwaga: 

użyte w art. 27 ust. 5, art. 29 ust. 1 i 6, art. 30 ust. 3 we wprowadzeniu do 

wyliczenia i ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 31 we wprowadzeniu 

do wyliczenia, art. 33, art. 35 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 2 we 

wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 4 i 5 

oraz art. 36 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, 

wyrazy [Prezes Agencji] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku 

wyrazami <Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka>; 
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Art. 27. 

1. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadza kontrole upraw 

winorośli, z których winogrona są przeznaczone do wyrobu wina. 

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane w trybie i na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 17 i 50) w 

rozdziale 5 i mają na celu: 

1)   ustalenie zgodności ze stanem faktycznym informacji, o której mowa w art. 29 ust. 4 

pkt 3; 

2)   sprawdzenie, czy odmiany winorośli uprawiane na działkach ewidencyjnych 

podanych w informacji, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 3, spełniają wymagania 

określone w art. 81 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013. 

3. W przypadku stwierdzenia na działce ewidencyjnej, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. 

c, prowadzenia uprawy winorośli, która: 

1)   nie spełnia wymagań określonych w art. 81 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, 

wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa wydaje decyzję zakazującą 

wyrabiania wina z winogron pozyskanych z tej działki; 

2)   spełnia wymagania określone w art. 81 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013 oraz 

winorośli, która nie spełnia tych wymagań, wojewódzki inspektor ochrony roślin i 

nasiennictwa wydaje decyzję zakazującą wyrabiania wina z winogron pozyskanych z 

tej części działki, na której znajduje się winorośl niespełniająca wymagań określonych 

w art. 81 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013. 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. 

5. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przekazuje Prezesowi Agencji 

informację o ostatecznych decyzjach, o których mowa w ust. 3, w terminie do dnia 15 

października każdego roku. 

6. Informacja, o której mowa w ust. 5, zawiera: 

1)   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres każdego z 

przedsiębiorców, któremu wydano decyzję; 

2)   datę wydania decyzji i jej numer; 

3)   określenie powierzchni uprawy winorośli, z której jest zakazane pozyskiwanie 

winogron do wyrobu wina, ze wskazaniem: 

a)  województwa, powiatu i gminy, 
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b)  nazwy oraz numeru obrębu ewidencyjnego, 

c)  numeru arkusza mapy, numeru działki lub działek ewidencyjnych. 

 

Art. 29. 

 1. Ewidencję prowadzi Prezes Agencji. 

2. Wpisu do ewidencji dokonuje się na wniosek producenta albo przedsiębiorcy niebędącego 

producentem, na każdy rok gospodarczy, w którym będzie wyrabiane wino. 

[3. Wniosek o wpis do ewidencji składa się do Prezesa Agencji w postaci papierowej albo 

elektronicznej, na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie 

internetowej Agencji, w terminie do dnia 15 lipca roku poprzedzającego rok gospodarczy, 

którego dotyczy składany wniosek.] 

<3. Wniosek o wpis do ewidencji składa się do Dyrektora Generalnego Krajowego 

Ośrodka w postaci papierowej albo elektronicznej, na formularzu opracowanym 

przez Krajowy Ośrodek i udostępnionym na stronie internetowej Krajowego 

Ośrodka, w terminie do dnia 15 lipca roku poprzedzającego rok gospodarczy, 

którego dotyczy składany wniosek.> 

4. Wniosek o wpis do ewidencji zawiera: 

1)   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres producenta albo 

przedsiębiorcy niebędącego producentem, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada 

uprawy winorośli, z której winogron wyrabia się wino przeznaczone do wprowadzenia do 

obrotu - również imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i 

adres właściciela uprawy winorośli; 

2)   określenie miejsca wyrobu wina; 

3)   informację o lokalizacji uprawy winorośli, z której winogron wyrabia się wino 

przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, zawierającą wskazanie: 

a)  województwa, powiatu i gminy, 

b)  nazwy oraz numeru obrębu ewidencyjnego, 

c)  numeru działki ewidencyjnej, z podaniem nazw odmian winorośli tam uprawianych 

oraz całkowitej powierzchni tej uprawy; 

4)   informację o całkowitej powierzchni upraw winorośli innych niż określone w pkt 3. 

5. Wniosek o wpis do ewidencji, w przypadku gdy w poprzednim roku gospodarczym 

producent albo przedsiębiorca niebędący producentem został wpisany do ewidencji, a 

informacje wymienione w ust. 4 nie uległy zmianie, zawiera następujące dane: 
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1)   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres producenta albo 

przedsiębiorcy niebędącego producentem; 

2)   numer wpisu do ewidencji zawarty w decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1. 

6. Wniosek o skreślenie z ewidencji w trakcie trwania roku gospodarczego, na który 

dokonano wpisu do ewidencji, składa się, w formie pisemnej, do Prezesa Agencji. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, zawiera następujące dane: 

1)   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres producenta albo 

przedsiębiorcy niebędącego producentem; 

2)   numer wpisu do ewidencji zawarty w decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1. 

 

Art. 30. 

1. Ewidencja zawiera dane, o których mowa w art. 29 ust. 4. 

2. Ewidencja jest prowadzona w systemie teleinformatycznym lub w formie papierowej. 

3. Prezes Agencji wydaje decyzję o: 

1)   wpisie do ewidencji; 

2)   skreśleniu z ewidencji. 

4. Prezes Agencji przekazuje corocznie, w terminie do dnia 5 sierpnia, informacje, o których 

mowa w art. 29 ust. 4: 

1)   pkt 1 i 2 - Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych, zwanemu dalej "Głównym Inspektorem"; 

2)   pkt 1, 3 i 4 - Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

 

Art. 31. 

Prezes Agencji skreśla z ewidencji w przypadku: 

1)   (uchylony); 

2)   złożenia wniosku o skreślenie z ewidencji w trakcie trwania roku gospodarczego, na który 

wydano decyzje o wpisie do ewidencji; 

3)   otrzymania od Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa informacji, o której 

mowa w art. 27 ust. 5, w przypadku gdy ostateczna decyzja wydana na podstawie art. 27 

ust. 3 dotyczy całej powierzchni uprawy winorośli, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 3; 

4)   stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej kontroli, że nie są spełnione wymagania 

określone w art. 24 ust. 2. 
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[Art. 32. 

1. W przypadku skreślenia z ewidencji, o którym mowa w art. 31 pkt 2, dopuszcza się 

wprowadzenie do obrotu wina w ilości nieprzekraczającej ilości podanej w deklaracji 

produkcji, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 436/2009, i deklaracji zapasów, o 

której mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009, złożonych do Agencji, za dany rok 

gospodarczy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji niezwłocznie przekazuje Głównemu 

Inspektorowi informację o skreśleniu z ewidencji oraz kopię deklaracji produkcji, o której 

mowa w art. 9 rozporządzenia nr 436/2009, i deklaracji zapasów, o której mowa w art. 11 

rozporządzenia nr 436/2009, złożonych do Agencji za miniony rok gospodarczy.] 

 

<Art. 32. 

1. W przypadku skreślenia z ewidencji, o którym mowa w art. 31 pkt 2, dopuszcza się 

wprowadzenie do obrotu wina w ilości nieprzekraczającej ilości podanej w 

deklaracji produkcji, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 436/2009, i 

deklaracji zapasów, o której mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009, złożonych 

do Krajowego Ośrodka za dany rok gospodarczy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka 

niezwłocznie przekazuje Głównemu Inspektorowi informację o skreśleniu 

z ewidencji oraz kopię deklaracji produkcji, o której mowa w art. 9 rozporządzenia 

nr 436/2009, i deklaracji zapasów, o której mowa w art. 11 rozporządzenia nr 

436/2009, złożonych do Krajowego Ośrodka za miniony rok gospodarczy.> 

 

 

Art. 33. 

Prezes Agencji po otrzymaniu od Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

informacji, o której mowa w art. 27 ust. 5, wprowadza zmiany do ewidencji. 

 

Art. 35. 

1. Producent, o którym mowa w art. 17 ust. 3, wpisany do ewidencji składa Prezesowi 

Agencji deklarację o: 
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1)   ilości win białych lub czerwonych wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku 

gospodarczym - w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku; 

2)   szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym - w 

terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku; 

3)   szacowanej ilości winogron lub moszczu winogronowego, które będą wykorzystane 

do wyrobu wina w danym roku gospodarczym - w terminie do dnia 30 października 

każdego roku; 

4)   zbiorach winogron, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 436/2009 oraz 

produkcji wina lub moszczu winogronowego, o której mowa w art. 9 rozporządzenia 

nr 436/2009 - w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku; 

5)   zapasach, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009 - w terminie do dnia 

31 sierpnia każdego roku; 

6)   ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych 

powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego, w przypadku powstania 

obowiązku wycofania tych produktów, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe 

przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej 

organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami 

trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (Dz. Urz. UE L 170 

z 30.06.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 555/2008" - w 

terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku. 

2. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1, 

wyrabiający wyroby winiarskie z wina, winogron lub moszczów winogronowych składa 

Prezesowi Agencji deklaracje o: 

1)   szacowanej ilości win, winogron lub moszczów winogronowych, które będą 

dostarczone do przedsiębiorcy oraz o szacowanej ilości ich wykorzystania w danym 

roku gospodarczym - w terminie do dnia 30 października każdego roku; 

2)   zbiorach winogron, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 436/2009 - w terminie 

do dnia 15 stycznia każdego roku; 

3)   produkcji, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 436/2009 - w terminie do dnia 15 

stycznia każdego roku; 

4)   których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5 oraz 6 - w terminach określonych w tych 

przepisach. 
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3. Osoba dostarczająca winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu 

działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1, wpisanemu do ewidencji, składa 

Prezesowi Agencji deklarację o: 

1)   zbiorach winogron, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 436/2009 - w terminie 

do dnia 15 stycznia każdego roku; 

2)   ilości winogron lub moszczów winogronowych, dostarczonych przedsiębiorcom 

wyrabiającym wino w danym roku gospodarczym - w terminie do dnia 15 stycznia 

każdego roku. 

4. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, składa Prezesowi Agencji deklarację zapasów, o której mowa w art. 11 

rozporządzenia nr 436/2009 - w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku. 

5. Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez 

przedsiębiorców określonych w ust. 4 przekazuje Prezesowi Agencji informację 

dotyczącą przedsiębiorców posiadających na obszarze województwa zezwolenia na obrót 

hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zawierającą imiona i 

nazwiska, miejsca zamieszkania i adresy albo firmy, siedziby i adresy tych 

przedsiębiorców oraz daty wydania i ważności tych zezwoleń - w terminie do dnia 10 

czerwca każdego roku. 

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

formularzy deklaracji, o których mowa w ust. 1-4, mając na względzie wymagania 

określone w art. 12 rozporządzenia nr 436/2009 oraz art. 22 rozporządzenia nr 555/2008, 

a także zapewnienie prawidłowego monitorowania rynku wina. 

Art. 36. 

1. Prezes Agencji: 

1)   niezwłocznie informuje Głównego Inspektora o stwierdzonych przypadkach 

niezłożenia deklaracji, o której mowa w art. 35 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2 i 3; 

2)   przekazuje: 

a)  ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych - zbiorcze zestawienie informacji, o 

których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia nr 436/2009, 

b)  Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego - informacje, o których mowa w art. 19 

ust. 1 lit. b (ii) i (iii) rozporządzenia nr 436/2009 
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- nie później niż 7 dnia roboczego przed upływem terminu określonego w art. 19 ust. 1 

rozporządzenia nr 436/2009. 

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje, 

o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia nr 436/2009. 

3. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przekazuje informacje, o których mowa w art. 19 

ust. 1 lit. b (ii) i (iii) rozporządzenia nr 436/2009, do Urzędu Statystycznego Unii 

Europejskiej (Eurostat). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego (Dz. U. poz. 1551, z 2016 r. poz. 337, 1579 i 2037 oraz z 2017 r. poz. 5) 

 

Art. 17. 

1. Rolnikowi przysługuje płatność niezwiązana do tytoniu, jeżeli: 

1)   spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o jej 

przyznanie; 

2)   w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33fd ust. 1 

ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku 

chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi 

uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868) (w brzmieniu z dnia 11 

kwietnia 2008 r., Dz. U. Nr 52, poz. 303), zwanej dalej "ustawą o organizacji 

rynków". 

2. Płatność niezwiązana do tytoniu może zostać przyznana rolnikowi, który w dniu 14 marca 

2012 r. nie był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33fd ust. 1 ustawy o organizacji 

rynków, jeżeli: 

1)   małżonek rolnika wnioskującego o tę płatność był w tym dniu wpisany do tego 

rejestru, nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w tym dniu w związku małżeńskim, 

albo 

2)   rolnik lub jego małżonek odziedziczył gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu 

była wpisana do tego rejestru, albo 
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3)   rolnik lub jego małżonek nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu 

była wpisana do tego rejestru, a zbywca gospodarstwa wyraził pisemną zgodę na 

przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabywcy gospodarstwa rolnego, albo 

4)   do dnia 14 marca 2012 r. rolnik nabył z mocy ustawy prawo, o którym mowa w art. 

33fb ust. 1 ustawy o organizacji rynków, a nabycie tego prawa nie zostało stwierdzone 

decyzją, o której mowa w art. 33fb ustawy o organizacji rynków. 

3. Zbywcy gospodarstwa od dnia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie 

przysługuje płatność niezwiązana do tytoniu. 

4. Jeżeli w wyniku dziedziczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, albo nabycia gospodarstwa, 

o którym mowa w ust. 2 pkt 3, do otrzymania płatności niezwiązanej do tytoniu 

uprawniony jest więcej niż jeden rolnik, płatność niezwiązaną do tytoniu przyznaje się 

temu z rolników, na którego pozostali wyrazili pisemną zgodę. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, w decyzji w sprawie o przyznanie płatności 

niezwiązanej do tytoniu, kierownik biura powiatowego Agencji stwierdza nabycie z mocy 

ustawy prawa, o którym mowa w art. 33fb ust. 1 ustawy o organizacji rynków, oraz 

określa ilość surowca tytoniowego stanowiącą indywidualną ilość referencyjną, o której 

mowa w art. 33fe ustawy o organizacji rynków, po wyrażeniu opinii w trybie przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie nabycia tego prawa oraz określenia 

tej ilości przez [Prezesa Agencji Rynku Rolnego] <Dyrektora Generalnego Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa>. 

 

Art. 50. 

W przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej dotyczące płatności bezpośrednich lub płatności 

niezwiązanej do tytoniu, w tym przepisy wydane w trybie rozporządzenia nr 1307/2013, 

określają obowiązek podjęcia działań lub umożliwiają realizację uprawnień przez państwo 

członkowskie Unii Europejskiej lub właściwy organ, lub agencję płatniczą, Rada Ministrów 

może, w drodze rozporządzenia: 

[1)   wyznaczyć Agencję lub Agencję Rynku Rolnego jako jednostkę organizacyjną 

wykonującą określone obowiązki lub uprawnienia lub 

2)   określić zadania realizowane przez Agencję lub Agencję Rynku Rolnego lub sposób i tryb 

ich realizacji, lub] 

<1) wyznaczyć Agencję jako jednostkę organizacyjną wykonującą określone obowiązki 

lub uprawnienia lub 
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2) określić zadania realizowane przez Agencję lub sposób i tryb ich realizacji, lub > 

3)   określić szczegółowe warunki dotyczące przyznawania płatności określonych tymi 

przepisami 

-   mając na względzie realizację celów określonych w przepisach Unii Europejskiej w 

zakresie płatności określonych tymi przepisami. 

 

 

 

U S T A W A   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, z 2016 r. 

poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60) 

Art. 6. 

1. Agencja pełni funkcję akredytowanej agencji płatniczej. 

2. Oprócz zadań określonych w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, agencja płatnicza 

wykonuje zadania związane z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy i pomocy 

technicznej. W przypadku gdy o pomoc techniczną ubiega się Agencja, pomoc tę 

przyznaje instytucja zarządzająca. 

3. Zadania agencji płatniczej związane z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy, z 

wyjątkiem dochodzenia zwrotu nienależnych kwot pomocy oraz z wyjątkiem 

dokonywania płatności, o którym mowa w art. 7 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 

1306/2013, wykonują, jako zadania delegowane zgodnie z pkt 1.C.1 załącznika I do 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w 

odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania 

rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18), 

następujące podmioty wdrażające: 

1)   
(3)

 (uchylony); 

[2)  Agencja Rynku Rolnego - w przypadku działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 

;] 

<2) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – w przypadku działania, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 3;> 
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3)   samorząd województwa - w przypadku poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 4 lit. c, oraz działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 i 14. 

4. Zadania delegowane, o których mowa w ust. 3, obejmują w szczególności: 

1)   prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie lub o wypłatę pomocy, w tym: 

a)  przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, 

b)  rejestrowanie wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, 

c)  przeprowadzanie kontroli administracyjnych, o których mowa w art. 59 ust. 1 

rozporządzenia nr 1306/2013, zwanych dalej "kontrolami administracyjnymi", 

d)  dokonywanie wyboru operacji, 

e)  zawieranie umów, na podstawie których jest przyznawana pomoc, informowanie o 

odmowie jej przyznania lub wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o 

przyznanie pomocy, rejestrowanie tych umów, informacji i decyzji; 

2)   przeprowadzanie kontroli na miejscu, o których mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia 

nr 1306/2013, zwanych dalej "kontrolami na miejscu"; 

3)   ustalanie nienależnych kwot pomocy i wzywanie beneficjenta do zwrotu tych kwot; 

4)   przechowywanie dokumentów związanych z wykonywaniem przez podmiot 

wdrażający zadań agencji płatniczej; 

5)   udostępnianie lub przekazywanie agencji płatniczej, instytucji zarządzającej, Komisji 

Europejskiej lub innym organom upoważnionym do kontroli, dokumentów, o których 

mowa w pkt 4. 

5. Umowa, o której mowa w pkt 1.C.1 ppkt i załącznika I do rozporządzenia delegowanego 

Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji 

płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, 

zabezpieczeń oraz stosowania euro, jest zawierana na formularzu opracowanym przez 

agencję płatniczą i zawiera postanowienia zapewniające prawidłowe wykonywanie przez 

podmioty wdrażające delegowanych im zadań agencji płatniczej, a w szczególności 

określenie: 

1)   szczegółowego zakresu zadań delegowanych przez agencję płatniczą podmiotowi 

wdrażającemu oraz sposobu wykonywania tych zadań; 

2)   zobowiązań dotyczących: 

a)  przeprowadzania przez agencję płatniczą kontroli wykonywania zadań określonych 

umową pod względem prawidłowości wykonywania tych zadań, 
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b)  przeprowadzania przez agencję płatniczą audytu systemu zarządzania i kontroli w 

podmiocie wdrażającym, 

c)  umożliwienia przez podmiot wdrażający przeprowadzenia kontroli, o której mowa 

w lit. a, i audytu, o którym mowa w lit. b, 

d)  przechowywania dokumentów związanych z wykonywaniem zadań określonych 

umową. 

6. Formularz umowy, o której mowa w pkt 1.C.1 ppkt i załącznika I do rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do 

agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, 

zabezpieczeń oraz stosowania euro, oraz jego zmiany wymagają akceptacji instytucji 

zarządzającej. 

7. 
(5)

 Agencja płatnicza w sprawach należących do niej zadań związanych z przyznawaniem, 

wypłatą i zwrotem pomocy oraz podmiot wdrażający w sprawach należących do 

delegowanych temu podmiotowi zadań agencji płatniczej mogą powoływać organy 

opiniodawczo-doradcze, w skład których mogą wchodzić osoby, również niebędące 

pracownikami odpowiednio tej agencji albo tego podmiotu, których udział w pracach 

takich organów jest uzasadniony zakresem ich zadań. 

 

Art. 26. 

1. Pomoc w ramach działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, pkt 6 lit. 

a-c i e oraz pkt 8-12, jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Organem właściwym w sprawach dotyczących przyznawania pomocy w drodze decyzji 

administracyjnej jest: 

1)   
(11)

 dyrektor oddziału regionalnego Agencji - w przypadku działań i poddziałań, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a-c oraz pkt 9; 

2)   
(12)

 kierownik biura powiatowego Agencji - w przypadku działań i poddziałań, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. e, pkt 8 oraz 10-12; 

3)   dyrektor oddziału terenowego [Agencji Rynku Rolnego] <Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa> - w przypadku poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

3 lit. a. 
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Art. 37. 

[1. 
(15)

 Umowę o przyznaniu pomocy zawiera się na formularzu opracowanym przez agencję 

płatniczą i udostępnionym przez: 

1)   agencję płatniczą - w przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 1, 2, 4 lit. a i b, pkt 5 oraz 6 lit. d; 

2)   właściwy podmiot wdrażający - w przypadku działań i poddziałań, o których mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. c, pkt 7, 13 i 14.] 

<1. Umowę o przyznaniu pomocy zawiera się na formularzu opracowanym przez 

agencję płatniczą i udostępnionym przez: 

1) agencję płatniczą – w przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 1, 2, 4 lit. a i b, pkt 5, 6 lit. d oraz pkt 13; 

2) właściwy podmiot wdrażający – w przypadku działań i poddziałań, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. c, pkt 7 i 14.> 

2. Formularz umowy o przyznaniu pomocy oraz jego zmiany wymagają akceptacji instytucji 

zarządzającej. 

Art. 42. 

 [1. 
(17)

 Wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o przyznanie pomocy technicznej oraz wniosek 

o płatność składa się na formularzu opracowanym przez agencję płatniczą i 

udostępnionym przez: 

1)   agencję płatniczą - w przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 1, 2, 4 lit. a i b, pkt 5, 6 i 8-12, oraz pomocy technicznej; 

2)   właściwy podmiot wdrażający - w przypadku działań i poddziałań, o których mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 3, 4 lit. c oraz pkt 7, 13 i 14.] 

<1. Wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o przyznanie pomocy technicznej oraz 

wniosek o płatność składa się na formularzu opracowanym przez agencję płatniczą i 

udostępnionym przez: 

1) agencję płatniczą – w przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 1, 2, 4 lit. a i b, pkt 5, 6 i 8–13, oraz pomocy technicznej; 

2) właściwy podmiot wdrażający – w przypadku działań i poddziałań, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, 4 lit. c oraz pkt 7 i 14.> 

2. Na potrzeby ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 

3 ust. 1 pkt 8, w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 

1305/2013, oraz w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10-12, agencja 
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płatnicza opracowuje jeden formularz umożliwiający złożenie także wniosku o przyznanie 

płatności, o których mowa w art. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące 

płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach 

wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i 

rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009. 

3. Formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o przyznanie pomocy technicznej oraz 

wniosku o płatność oraz ich zmiany wymagają akceptacji instytucji zarządzającej. 

4. 
(18)

 Wniosek o przyznanie pomocy oraz wniosek o płatność dotyczący pomocy można 

składać za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej odpowiednio 

agencji płatniczej, podmiotu wdrażającego albo LGD, przy czym wnioski te mogą być 

składane za pomocą takiego formularza w ramach działań i poddziałań określonych w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 1. 

[5. 
(19)

 Do złożenia wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność dotyczącego pomocy 

za pomocą formularza, o którym mowa w ust. 4, nie jest wymagany bezpieczny podpis 

elektroniczny.] 

<5. Do złożenia wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność dotyczącego pomocy 

za pomocą formularza, o którym mowa w ust. 4, nie jest wymagany zaawansowany 

podpis elektroniczny.> 

6. 
(20)

 Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   działania lub poddziałania, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o 

płatność dotyczące pomocy mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na 

stronie internetowej agencji płatniczej, podmiotu wdrażającego albo LGD, 

2)   szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie 

pomocy oraz wniosku o płatność dotyczącego pomocy umieszczony na stronie 

internetowej, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą takiego 

formularza umieszczonego na stronie internetowej, w tym format pliku, w jakim będą 

dołączane do wniosku kopie dokumentów w postaci elektronicznej 

- przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne oraz biorąc pod uwagę identyfikację 

podmiotu ubiegającego się o przyznanie lub wypłatę pomocy i zabezpieczenie 

przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych. 
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[Art. 46a. 

1. Agencja może przeprowadzać kontrolę podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w 

ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b lub pkt 9, lub beneficjenta tych 

działań, w zakresie spełniania warunków uznania określonych w przepisach o grupach 

producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, przepisach o Agencji 

Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych lub przepisach o organizacji 

rynku mleka i przetworów mlecznych. 

2. Na wniosek Agencji organ właściwy w sprawie uznania podmiotu ubiegającego się o 

przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b lub pkt 9, 

lub beneficjenta tych działań, niezwłocznie udostępnia Agencji dokumentację stanowiącą 

podstawę uznania tego podmiotu. 

3. W przypadku stwierdzenia niespełniania warunków uznania określonych w przepisach o 

grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, przepisach o 

Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych lub przepisach o 

organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, Agencja informuje o tym fakcie organ 

właściwy w sprawie uznania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w ramach 

działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b lub pkt 9, lub beneficjenta tych działań, 

w terminie 7 dni od dnia ich stwierdzenia, oraz wnioskuje o wszczęcie postępowania w 

sprawie cofnięcia tego uznania. 

4. W przypadku: 

1)   o którym mowa w ust. 3, 

2)   wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia uznania na podstawie przepisów o grupach 

producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, przepisów o Agencji 

Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych lub przepisów o organizacji rynku 

mleka i przetworów mlecznych 

- postępowanie w sprawie przyznania pomocy lub przyznania płatności w ramach działań, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b lub pkt 9, zawiesza się do czasu rozstrzygnięcia 

postępowania w sprawie cofnięcia uznania.] 
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U S T A W A   z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 

2365 oraz z 2016 r. poz. 925, 1579 i 2260) 

 

uwaga: 

użyte w art. 21 ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 22 w ust. 1 we 

wprowadzeniu do wyliczenia, art. 24 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 2, art. 25 pkt 6, art. 26 

ust. 4 w części wspólnej, art. 28 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 2 i 

ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 29 we wprowadzeniu do 

wyliczenia, art. 30 we wprowadzeniu do wyliczenia i pkt 3, art. 31 ust. 1 i 3, 

art. 32 ust. 1 w części wspólnej i ust. 3, art. 33 ust. 1 i 6, art. 34 ust. 2 i 3, art. 

35 ust. 1 pkt 6, ust. 2 w części wspólnej i ust. 4, art. 38, art. 128 ust. 1 pkt 4 i 

ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 168 pkt 22, art. 169 ust. 1 pkt 2 i 

ust. 5 oraz art. 175 ust. 1, w różnym przypadku, wyrazy [Prezes ARR] 

zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <Dyrektor 

Generalny KOWR>; 

Art. 21. 

1. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego albo operator systemu 

dystrybucyjnego gazowego przekazuje Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, zwanemu 

dalej "[Prezesem ARR"] <Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa, zwanemu dalej „Dyrektorem Generalnym KOWR”>, odpowiednio 

informacje o: 

1)   wytwórcach energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji albo 

2)   wytwórcach biogazu rolniczego, 

3)   lokalizacji i rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej albo 

4)   rocznej wydajności instalacji odnawialnego źródła energii, przyłączonych do jego 

sieci 

- w terminie 14 dni od dnia ich przyłączenia. 

2. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz operator systemu 

dystrybucyjnego gazowego przekazują Prezesowi ARR informacje o: 

1)   zmianie danych, o których mowa w ust. 1, 

2)   odłączeniu mikroinstalacji albo instalacji odnawialnego źródła energii od jego sieci 

dystrybucyjnej 
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- w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie tych danych albo od dnia ich 

odłączenia od sieci dystrybucyjnej. 

Art. 22. 

1. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz operator systemu 

dystrybucyjnego gazowego, do których sieci została przyłączona instalacja, o której mowa 

w art. 20 ust. 1, przekazują Prezesowi ARR sprawozdania kwartalne zawierające 

informacje dotyczące: 

1)   odpowiednio ilości energii elektrycznej albo biogazu rolniczego wytworzonej przez 

poszczególnych wytwórców, 

2)   łącznej ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym 

mowa w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z biogazu rolniczego w 

poszczególnych mikroinstalacjach i wprowadzona do jego sieci dystrybucyjnej - w 

przypadku wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego, 

3)   ilości biogazu rolniczego wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej gazowej - w 

przypadku wytwórców biogazu rolniczego, 

4)   wykazu odpowiednio wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji albo 

wytwórców biogazu rolniczego 

- w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału.
(26)

  

[2. Na podstawie sprawozdań kwartalnych, o których mowa w ust. 1, Prezes ARR, w terminie 

75 dni od dnia zakończenia kwartału, sporządza zbiorczy raport, który zamieszcza w 

Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Rynku Rolnego, zwanym dalej "Biuletynem 

Informacji Publicznej ARR", z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.] 

<2. Na podstawie sprawozdań kwartalnych, o których mowa w ust. 1, Dyrektor 

Generalny KOWR, w terminie 75 dni od dnia zakończenia kwartału, sporządza 

zbiorczy raport, który zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, z zachowaniem przepisów o ochronie danych 

osobowych.> 

Art. 24. 

 1. Rejestr wytwórców biogazu rolniczego prowadzi Prezes ARR. 

2. Prezes ARR dokonuje wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego na podstawie 

wniosku wytwórcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie biogazu 

rolniczego. 
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3. Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego oraz 

wytwórca realizujący lub planujący realizację projektów inwestycyjnych dotyczących 

instalacji odnawialnego źródła energii, w której energia elektryczna będzie wytwarzana z 

biogazu rolniczego: 

1)   wykonują obowiązek określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 256/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów 

inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej, 

zastępującym rozporządzenie Rady (UE, EURATOM) nr 617/2010 oraz uchylającym 

rozporządzenie Rady (WE) nr 736/96 (Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2014, str. 61); 

2)   przekazują Prezesowi ARR informacje dotyczące infrastruktury energetycznej służącej do 

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego 

źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 20 MW. 

 

Art. 25. 

Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego jest 

obowiązany: 

1)   posiadać dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których 

będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie biogazu rolniczego; 

2)   dysponować odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, 

spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie 

przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, 

umożliwiającymi wykonywanie tej działalności gospodarczej; 

3)   wykorzystywać wyłącznie substraty wymienione w art. 2 pkt 2; 

4)   prowadzić dokumentację dotyczącą: 

a)  ilości oraz rodzaju wszystkich substratów wykorzystanych do wytworzenia biogazu 

rolniczego lub do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego, 

b)  łącznej ilości wytworzonego biogazu rolniczego, z wyszczególnieniem ilości biogazu 

rolniczego wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej gazowej, wykorzystanej do 

wytworzenia energii elektrycznej w układzie rozdzielonym lub kogeneracyjnym lub 

wykorzystanej w inny sposób, 

c)  ilości energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego w układzie rozdzielonym 

lub kogeneracyjnym, 
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d)  ilości energii elektrycznej sprzedanej, w tym ilości energii elektrycznej sprzedanej 

sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, która została 

wytworzona z biogazu rolniczego i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej, 

e)  ilości produktu ubocznego powstałego w wyniku wytworzenia biogazu rolniczego; 

5)   posiadać dokumentację potwierdzającą datę wytworzenia po raz pierwszy energii 

elektrycznej z biogazu rolniczego albo biogazu rolniczego w danej instalacji 

odnawialnego źródła energii lub datę modernizacji tej instalacji; 

6)   przekazywać Prezesowi ARR sprawozdania kwartalne zawierające informacje, o których 

mowa w pkt 4, w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału; 

7)   
(29)

 (uchylony). 

Art. 26. 

1. Wniosek o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego zawiera: 

1)   
(30)

 oznaczenie wytwórcy, jego siedziby i adresu; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy oraz numer identyfikacyjny w 

krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli 

został nadany; 

3)   numer wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze; 

4)   określenie: 

a)  rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie biogazu 

rolniczego oraz miejsca lub miejsc jej wykonywania, 

b)  rocznej wydajności instalacji odnawialnego źródła energii, w której jest wytwarzany 

biogaz rolniczy, mierzonej w m
3
/rok lub łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 

instalacji odnawialnego źródła energii, w której jest wytwarzana energia elektryczna z 

biogazu rolniczego. 

2. Do wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego dołącza się oświadczenia 

wytwórcy o: 

1)   niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne; 

2)   zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku i spełnieniu warunków, o których 

mowa w art. 25 pkt 1 i 2, o następującej treści: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z 

art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że: 

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego są 

kompletne i zgodne z prawdą; 
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2)   znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego 

określone w art. 25 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii i 

spełniam warunki określone w art. 25 pkt 1 i 2."; klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, zawierają: 

1)   oznaczenie wytwórcy, jego siedziby i adresu oraz miejsca i datę złożenia 

oświadczenia; 

2)   podpis wytwórcy albo osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

4. W przypadku gdy: 

1)   wniosek o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego nie zawiera danych, o 

których mowa w ust. 1, lub 

2)   do wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego nie dołączono 

oświadczeń określonych w ust. 2 

- Prezes ARR niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 

dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie 

skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

5. 
(31)

 Przepisy ust. 1-4 stosuje się do wniosku o zmianę danych zawartych w rejestrze 

wytwórców biogazu rolniczego. 

Art. 28. 

 1. Wytwórca wpisany do rejestru wytwórców biogazu rolniczego pisemnie informuje Prezesa 

ARR o: 

1)   zmianie danych zawartych w tym rejestrze, 

2)   zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

biogazu rolniczego 

- w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych albo od dnia zakończenia lub zawieszenia 

wykonywania tej działalności. 

2. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, Prezes ARR dokonuje zmiany wpisu w 

rejestrze wytwórców biogazu rolniczego. 

3. Prezes ARR przekazuje Prezesowi URE informacje o: 

1)   zmianie dokonanej w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego - w terminie 7 dni od dnia 

dokonania tej zmiany; 
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2)   wykorzystywaniu substratów innych niż wymienione w art. 2 pkt 2 - niezwłocznie po 

uzyskaniu takich informacji. 

Art. 29. 

Prezes ARR, w drodze decyzji, odmawia wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, w 

przypadku gdy: 

1)   wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wytwórcy wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego; 

2)   w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu 

rolniczego wytwórcę wykreślono z tego rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 30. 

 

Art. 30. 

Prezes ARR wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez wytwórcę działalności 

gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego w przypadku: 

1)   złożenia przez wytwórcę oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1 lub 2, 

niezgodnego ze stanem faktycznym; 

2)   posługiwania się przez wytwórcę nieprawdziwymi dokumentami, o których mowa w art. 

25 pkt 1, 4 lub 5; 

3)   nieusunięcia przez wytwórcę naruszeń warunków, o których mowa w art. 25 pkt 1, 2 i 6, 

w terminie wyznaczonym przez Prezesa ARR; 

4)   naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 25 pkt 3-5. 

 

Art. 31. 

 1. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 30, Prezes ARR z urzędu wykreśla 

wytwórcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego z 

rejestru wytwórców biogazu rolniczego. 

2. Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego, którego 

wykreślono z rejestru wytwórców biogazu rolniczego, może uzyskać ponowny wpis do 

tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w 

art. 30. 

3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 30, Prezes ARR informuje sprzedawcę 

zobowiązanego, o którym mowa w art. 40 ust. 1, o wykreśleniu wytwórcy wykonującego 

działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego z rejestru wytwórców biogazu 

rolniczego, w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji. 
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Art. 32. 

1. Na podstawie: 

1)   danych zawartych w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego, 

2)   sprawozdań, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz w art. 25 pkt 6 

- Prezes ARR sporządza zbiorczy raport roczny. 

2. Zbiorczy raport roczny zawiera: 

1)   
(32)

 informacje, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 25 pkt 4; 

2)   wykaz wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu 

rolniczego. 

3. 
(33)

 Prezes ARR przekazuje zbiorczy raport roczny ministrowi właściwemu do spraw 

energii, ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, ministrowi właściwemu do 

spraw środowiska oraz Prezesowi URE, w terminie do dnia 31 marca roku następującego 

po roku sprawozdawczym. 

Art. 33. 

1. Prezes ARR może przeprowadzić kontrolę wykonywania działalności gospodarczej w 

zakresie biogazu rolniczego. 

[2. Czynności kontrolne wykonują pracownicy Agencji Rynku Rolnego na podstawie 

pisemnego upoważnienia Prezesa ARR oraz po okazaniu legitymacji służbowej.] 

<2. Czynności kontrolne wykonują pracownicy Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora Generalnego KOWR 

oraz po okazaniu legitymacji służbowej.> 

3. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli są uprawnione do: 

1)   wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części, gdzie jest wykonywana 

działalność gospodarcza w zakresie biogazu rolniczego; 

2)   żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników 

informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem kontroli. 

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który zawiera także wnioski i zalecenia 

oraz informację o sposobie złożenia zastrzeżeń co do jego treści. Termin do złożenia 

zastrzeżeń wynosi nie mniej niż 7 dni od dnia doręczenia protokołu. 

5. Przeprowadzający kontrolę zamieszcza w protokole adnotację o odmowie podpisania 

protokołu przez kontrolowanego. 
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6. Prezes ARR może upoważnić do przeprowadzenia kontroli inny organ administracji 

wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju działalności gospodarczej. Do kontroli 

przeprowadzanej przez ten organ przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 34. 

1. Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania: 

1)   biopłynów, 

2)   energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów w instalacjach odnawialnego źródła energii 

- zwana dalej "działalnością gospodarczą w zakresie biopłynów", jest działalnością 

regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu 

do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biopłynów, 

zwanego dalej "rejestrem wytwórców biopłynów". 

2. Rejestr wytwórców biopłynów prowadzi Prezes ARR. 

3. Prezes ARR dokonuje wpisu do rejestru wytwórców biopłynów na podstawie wniosku 

wytwórcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie biopłynów. 

 

Art. 35. 

1. Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie biopłynów jest obowiązany: 

1)   posiadać dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w 

których będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie biopłynów; 

2)   dysponować odpowiednimi obiektami budowlanymi i instalacjami, w tym 

urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w 

przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o 

ochronie środowiska, umożliwiającymi wykonywanie tej działalności gospodarczej; 

3)   wykorzystywać wyłącznie biomasę lub ziarna zbóż pełnowartościowych; 

4)   prowadzić dokumentację dotyczącą: 

a)  ilości oraz rodzaju biomasy lub ziaren zbóż pełnowartościowych, wykorzystanych do 

wytworzenia biopłynów, 

b)  ilości i rodzaju wytworzonych biopłynów, 

c)  ilości energii elektrycznej wytworzonej z biopłynów; 

5)   posiadać dokumentację potwierdzającą datę: 

a)  wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biopłynów lub 
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b)  wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biopłynów po modernizacji 

instalacji, w której ta energia została wytworzona, lub 

c)  zakończenia modernizacji instalacji, w której energia elektryczna z biopłynów została 

wytworzona; 

6)   przekazywać Prezesowi ARR sprawozdania kwartalne zawierające informacje, o 

których mowa w pkt 4, w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału; 

7)   
(34)

 (uchylony). 

2. Na podstawie: 

1)   danych zawartych w rejestrze wytwórców biopłynów, 

2)   sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 

3)   
(35)

 (uchylony) 

- Prezes ARR sporządza zbiorczy raport roczny. 

3. Zbiorczy raport roczny zawiera: 

1)   
(36)

 informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4; 

2)   wykaz wytwórców: 

a)  wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biopłynów, 

b)  energii elektrycznej z biopłynów. 

4. Prezes ARR przekazuje zbiorczy raport roczny ministrowi właściwemu do spraw energii, 

ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, ministrowi właściwemu do spraw 

środowiska oraz Prezesowi URE, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po 

roku sprawozdawczym. 

Art. 38. 

 1. Do postępowania przed Prezesem ARR stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. 

zm.), zwanej dalej "ustawą - Kodeks postępowania administracyjnego". 

2. Organem wyższego stopnia w stosunku do Prezesa ARR jest minister właściwy do spraw 

rynków rolnych. 

Art. 128. 

1. Zadania związane z funkcjonowaniem rynku energii ze źródeł odnawialnych, zużywanych 

w sektorach: elektroenergetyki, ciepłownictwa i chłodnictwa oraz transportu, wykonują: 

1)   
(208)

 minister właściwy do spraw energii; 

2)   minister właściwy do spraw rozwoju wsi; 

3)   minister właściwy do spraw środowiska; 
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4)   Prezes ARR; 

5)   Prezes URE; 

6)   Prezes GUS. 

2. 
(209)

 Zadania ministra właściwego do spraw energii obejmują: 

1)   określanie krajowych środków mających na celu rozwój wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych; 

2)   monitorowanie funkcjonowania instrumentów wspierających pozyskiwanie i wytwarzanie 

energii ze źródeł odnawialnych oraz działań mających na celu ich wykorzystanie; 

3)   podejmowanie działań mających na celu usprawnienie procedur administracyjnych 

związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego w zakresie instalacji odnawialnego 

źródła energii oraz usuwanie barier mogących ograniczać wzrost pozyskiwania energii ze 

źródeł odnawialnych i ich wykorzystania; 

4)   monitorowanie funkcjonowania systemu gwarancji pochodzenia; 

5)   opracowywanie analiz w zakresie zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych 

oraz jej wykorzystania. 

3. Zadania ministra właściwego do spraw rozwoju wsi obejmują: 

1)   promowanie wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne, z 

uwzględnieniem potrzeb produkcji żywności; 

2)   monitorowanie zmian powierzchni gruntów przeznaczonych na uprawy energetyczne. 

4. Zadania ministra właściwego do spraw środowiska obejmują opracowywanie analiz w 

zakresie określenia: 

1)   szacunkowego wpływu wytwarzania biokomponentów i biopłynów na zasoby wodne oraz 

na jakość wody i gleby; 

2)   szacunkowej wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w związku z 

wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych. 

5. Zadania Prezesa ARR obejmują: 

1)   monitorowanie ilości i rodzajów surowców wykorzystanych do wytwarzania energii 

elektrycznej lub ciepła z biogazu rolniczego, wytwarzania biogazu rolniczego, a także 

biokomponentów stosowanych w paliwach transportowych; 

2)   gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej 

infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania 

energii elektrycznej lub ciepła z biogazu rolniczego oraz wytwarzania biokomponentów. 

6. Zadania Prezesa URE obejmują: 
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1)   udostępnianie informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 19 ustawy - Prawo 

energetyczne, dotyczących odnawialnych źródeł energii; 

2)   monitorowanie wykonania przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązku zapewnienia 

pierwszeństwa w przesyłaniu lub dystrybucji energii elektrycznej wytwarzanej w 

instalacjach odnawialnego źródła energii. 

7. Zadania Prezesa GUS obejmują prowadzenie stałej statystyki dotyczącej udziału energii ze 

źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce, 

ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie. 

8. Organy, o których mowa w ust. 1, udostępniają w Biuletynie Informacji Publicznej 

informacje zgromadzone w trakcie realizacji zadań, o których mowa w ust. 2-7. 

 

Art. 168. 

Karze pieniężnej podlega ten, kto: 

1)   
(227)

 nie przestrzega obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE 

świadectw pochodzenia lub świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego, w terminie 

określonym w art. 67 ust. 2 oraz na zasadach określonych w art. 47 albo nie uiszcza opłaty 

zastępczej, w terminie określonym w art. 68 ust. 2; 

2)   nie przestrzega obowiązku zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 41 ust. 1; 

3)   nie przestrzega obowiązku zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 42 ust. 1; 

4)   nie dokonuje zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 92 ust. 1; 

5)   przedkłada Prezesowi URE wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia lub wniosek o 

wydanie świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego, o których mowa odpowiednio w 

art. 45 ust. 1 oraz w art. 49 ust. 1, zawierający dane, informacje lub oświadczenia 

niezgodne ze stanem faktycznym; 

6)   nie przestrzega obowiązku zakupu ciepła, o którym mowa w art. 116 ust. 1; 

6a)  
(228)

 będąc sprzedawcą, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, nie dokonuje rozliczenia, o 

którym mowa w art. 4 ust. 1; 

7)   nie przestrzega obowiązku odbioru biogazu lub biogazu rolniczego, o którym mowa w art. 

118; 

8)   nie przestrzega obowiązku, o którym mowa w art. 64 ust. 3; 

9)   nie przestrzega obowiązku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 lub 6; 

10)  nie przestrzega obowiązku, o którym mowa w art. 47 ust. 2; 
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11)  
(229)

 nie przedkłada w terminie Prezesowi URE sprawozdania, o którym mowa w art. 9 

ust. 1 pkt 7, lub podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe informacje; 

12)  
(230)

 nie przekazuje w terminie informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 lub 2, albo w 

art. 12 ust. 1, lub podaje nieprawdziwe informacje; 

13)  nie przekazuje towarowemu domowi maklerskiemu lub domowi maklerskiemu 

deklaracji, o której mowa w art. 57 ust. 1, lub przekazuje deklarację niezgodną ze stanem 

faktycznym; 

14)  wytwarza energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji 

bez wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, o którym mowa w art. 7, lub 

niezgodnie z treścią tego wpisu; 

15)  nie wytworzył energii, o której mowa w art. 72, w ilości większej lub równej 85% ilości 

określonej w ofercie wytwórcy, który wygrał aukcję, w okresach rozliczeniowych 

wskazanych w art. 83 ust. 2; 

16)  nie przekazuje w terminie Prezesowi URE informacji, o której mowa w art. 83 ust. 1, lub 

podaje nieprawdziwą informację; 

17)  utrudnia przeprowadzenie kontroli wykonywanej przez Prezesa URE; 

18)  nie przekazuje w terminie Prezesowi URE informacji, o której mowa w art. 44 ust. 15, 

lub podaje nieprawdziwą informację; 

19)  
(231)

 (uchylony); 

20)  wytwarza biogaz rolniczy w instalacji odnawialnego źródła energii lub wytwarza energię 

elektryczną z biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż 

mikroinstalacja bez wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, o którym mowa w 

art. 23, lub niezgodnie z treścią tego wpisu; 

21)  wytwarza biopłyny lub wytwarza energię elektryczną wyłącznie z biopłynów bez wpisu 

do rejestru wytwórców biopłynów, o którym mowa w art. 34 ust. 1, lub niezgodnie z 

treścią tego wpisu; 

22)  nie przekazuje w terminie Prezesowi ARR sprawozdania, o którym mowa w art. 22 ust. 

1, w art. 25 pkt 6 lub w art. 35 ust. 1 pkt 6, lub podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe 

informacje; 

23)  nie przekazuje w terminie informacji, o których mowa w art. 20 ust. 1 lub 2, w art. 21 ust. 

1 lub 2, w art. 24 ust. 3 pkt 2 albo w art. 28 ust. 1, lub podaje nieprawdziwe informacje; 

24)  utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 33, lub kontroli wykonywania 

działalności gospodarczej w zakresie biopłynów, o której mowa w art. 34 ust. 1. 
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Art. 169. 

1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 168: 

1)   pkt 1-19, wymierza Prezes URE, 

2)   pkt 20-24, wymierza Prezes ARR 

- w drodze decyzji. 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, służy odwołanie do Sądu Okręgowego w 

Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

3. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji Prezesa URE toczy się według przepisów 

ustawy - Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji 

energetyki. 

4. Do postanowień wydanych przez Prezesa URE, na które przysługuje zażalenie, przepisy 

ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia postanowienia. 

5. Do postępowania przed Prezesem ARR stosuje się przepisy ustawy - Kodeks postępowania 

administracyjnego. Organem wyższego stopnia w stosunku do Prezesa ARR jest minister 

właściwy do spraw rynków rolnych. 

Art. 175. 

 1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 168 oraz w art. 172, uiszcza się na rachunek 

bankowy wskazany w decyzji o wymierzeniu kary w terminie 14 dni od dnia, w którym 

decyzja Prezesa URE albo decyzja Prezesa ARR o wymierzeniu kary pieniężnej stała się 

prawomocna. 

2. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 168 oraz w art. 172, stanowią 

dochód budżetu państwa i są wnoszone na rachunek właściwego urzędu skarbowego. 

 

Art. 212. 

Zbiorcze raporty roczne, o których mowa w art. 32 ust. 1 oraz w art. 35 ust. 2, [Prezes 

Agencji Rynku Rolnego] < Dyrektor Generalny KOWR> po raz pierwszy przekazuje 

ministrowi właściwemu do spraw energii, ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, 

ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz Prezesowi URE za rok kalendarzowy 

następujący po roku wejścia w życie niniejszej ustawy. 
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U S T A W A   z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 

1130 oraz z 2016 r. poz. 848 i 1948) 

Art. 2. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, 

wykonuje zadania związane z uruchamianiem środków, o których mowa w art. 1, 

określone dla państwa członkowskiego i właściwego organu w rozporządzeniu nr 

1306/2013, w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 

2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, 

rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 

28.08.2014, str. 18), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 907/2014", oraz w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. 

ustanawiającym zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, 

zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, 

zabezpieczeń i przejrzystości (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 59), zwanym dalej 

"rozporządzeniem nr 908/2014", w zakresie: 

1)   przyznawania jednostce organizacyjnej: 

a)  akredytacji i tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej w rozumieniu art. 7 ust. 2 

rozporządzenia nr 1306/2013, 

[b)  specjalnej akredytacji jako jednostce koordynującej w rozumieniu art. 7 ust. 4 

rozporządzenia nr 1306/2013;] 

2)   cofania akredytacji jednostce organizacyjnej jako agencji płatniczej; 

3)   sprawowania stałego nadzoru nad [agencjami płatniczymi] < agencją płatniczą>, o 

którym mowa w art. 2 rozporządzenia nr 908/2014. 

2. Funkcję jednostki certyfikującej, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 1306/2013, 

pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonujący swoje zadania na podstawie 

ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553 i 788). 

 

Art. 5. 

 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w ramach sprawowania stałego 

nadzoru nad agencją płatniczą, o którym mowa w art. 2 rozporządzenia nr 908/2014, 
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współpracuje z [jednostką koordynującą] <ministrem właściwym do spraw rozwoju 

wsi> oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki i tryb współpracy, o której mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie 

stałego nadzoru nad agencją płatniczą, w tym przedkładania informacji dotyczących 

spełniania przez agencję płatniczą kryteriów akredytacyjnych określonych w załączniku I 

do rozporządzenia nr 907/2014. 

[Art. 7. 

 1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych 

pełnią funkcję jednostki koordynującej. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przyznaje, w drodze rozporządzenia, 

specjalną akredytację jednostce koordynującej, mając na względzie zapewnienie 

terminowości i poprawności postępowania w gromadzeniu danych finansowych, ich 

przetwarzaniu i przekazywaniu Komisji Europejskiej. 

Art. 8. 

1. Agencje płatnicze, każda w zakresie swojej właściwości, przesyłają jednostce 

koordynującej dane finansowe i informacje niezbędne do sporządzenia i przekazania 

Komisji Europejskiej sprawozdań w zakresie: 

1)   planowanych wydatków i dochodów z EFRG i EFRROW; 

2)   dokonanych wydatków i zrealizowanych dochodów z EFRG i EFRROW; 

3)   danych dotyczących wydatków i dochodów z EFRG i EFRROW. 

2. Właściwość agencji płatniczych w zakresie realizacji płatności z EFRG i EFRROW 

określają przepisy dotyczące: 

1)   wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem EFRROW w ramach PROW 2014-

2020; 

2)   płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; 

3)   Agencji Rynku Rolnego; 

4)   organizacji niektórych rynków rolnych. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw rynków rolnych 

określi, w drodze rozporządzenia, zakres, tryb, formę oraz terminy przekazywania przez 

agencje płatnicze danych finansowych i informacji, o których mowa w ust. 1, mając na 

względzie zapewnienie ich kompletności oraz terminy, w jakich jednostka koordynująca 

jest obowiązana do ich przekazania Komisji Europejskiej zgodnie z art. 7 ust. 3 



- 268 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

rozporządzenia nr 1306/2013 oraz art. 3, art. 9, art. 10, art. 19-22 i art. 29 

rozporządzenia nr 908/2014.] 

<Art. 7. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi prowadzi sprawy związane 

z postępowaniami kontrolnymi Komisji Europejskiej, o których mowa w art. 52 

rozporządzenia nr 1306/2013. 

2. Agencja płatnicza, organy administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe 

jednostki organizacyjne na żądanie ministra właściwego do spraw rozwoju wsi 

udzielają informacji i wyjaśnień w zakresie dotyczącym spraw, o których mowa w 

ust. 1. 

Art. 8. 

Agencja płatnicza przesyła ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi dane 

finansowe i informacje przekazane Komisji Europejskiej, w terminach i formie 

określonych w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013 oraz art. 3, art. 9, art. 10, 

art. 19–22 i art. 29 rozporządzenia nr 908/2014.> 

 

Art. 9. 

 1. [Jednostka koordynująca] <Minister właściwy do spraw rozwoju wsi> sporządza i 

podaje do publicznej wiadomości wykaz beneficjentów, o którym mowa w art. 111 

rozporządzenia nr 1306/2013. 

2. Wykaz beneficjentów jest zamieszczany na stronie internetowej administrowanej przez 

urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju wsi [i ministra właściwego do 

spraw rynków rolnych]. 

3. W przypadku, o którym mowa w art. 58 rozporządzenia nr 908/2014, jeżeli liczba 

beneficjentów mających miejsce zamieszkania albo siedzibę na terenie danej gminy jest 

mniejsza niż 10, w wykazie beneficjentów zamieszcza się nazwę powiatu, w którego 

skład wchodzi dana gmina. 

[4. Agencje płatnicze, każda w zakresie swojej właściwości określonej w odrębnych 

przepisach, przekazują jednostce koordynującej: 

1)   informacje określone w art. 111 rozporządzenia nr 1306/2013 oraz art. 57 ust. 1 

rozporządzenia nr 908/2014; 

2)   informacje dotyczące beneficjentów: 

a)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub 
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b)  numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub 

c)  numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw rynków rolnych 

określi, w drodze rozporządzenia, tryb, formę i terminy przekazywania przez agencje 

płatnicze informacji, o których mowa w ust. 4, mając na względzie wykonanie przepisów 

rozporządzenia nr 1306/2013 i rozporządzenia nr 908/2014 oraz prawidłową 

identyfikację podmiotów wskazanych w wykazie beneficjentów, o którym mowa w art. 111 

rozporządzenia nr 1306/2013.] 

<4. Agencja płatnicza przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi: 

1) informacje określone w art. 111 rozporządzenia nr 1306/2013 oraz art. 57 ust. 1 

rozporządzenia nr 908/2014; 

2) informacje dotyczące beneficjentów: 

a) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub 

b) numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub 

c) numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej 

(REGON). 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, tryb, 

formę i terminy przekazywania przez agencję płatniczą informacji, o których mowa 

w ust. 4, mając na względzie wykonanie przepisów rozporządzenia nr 1306/2013 i 

rozporządzenia nr 908/2014 oraz prawidłową identyfikację podmiotów wskazanych 

w wykazie beneficjentów, o którym mowa w art. 111 rozporządzenia nr 1306/2013.> 

 

Art. 10. 

1. Środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w części podlegającej 

refundacji ze środków EFRG i EFRROW są przekazywane na rachunek bankowy agencji 

płatniczej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). 

2. 
(1)

 (uchylony). 

3. 
(2)

 Środki, o których mowa w ust. 1, są przekazywane agencji płatniczej na wniosek 

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi [albo ministra właściwego do spraw rynków 

rolnych], sporządzony na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą. 

4. Środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w części dotyczącej 

współfinansowania krajowego są przekazywane agencji płatniczej w formie dotacji 



- 270 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

celowej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi [lub ministra właściwego do 

spraw rynków rolnych] na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję 

płatniczą. 

5. 
(3)

 Środki odzyskane od beneficjentów pomocy w ramach wspólnej polityki rolnej są 

przekazywane przez agencje płatnicze na rachunek do obsługi wspólnej polityki rolnej lub 

pomniejszają zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 3. 

6. 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 agencji płatniczej 

środków, o których mowa w ust. 1 i 4, oraz sposób postępowania ze środkami 

odzyskanymi od beneficjentów pomocy w ramach wspólnej polityki rolnej, mając na 

względzie dochowanie terminów dokonywania płatności oraz prawidłowe 

gospodarowanie środkami publicznymi. 

 

Art. 20. 

 1. Beneficjenci PROW 2014-2020 mogą otrzymać zaliczkę na realizację operacji w ramach 

działań: 

1)   inwestycje w środki trwałe w zakresie poddziałań: 

a)  wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, 

b)  wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, 

2)   przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych 

i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych, 

3)   współpraca, 

4)   rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej w zakresie poddziałania wsparcie 

inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej, 

5)   wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, z wyłączeniem 

pomocy wypłacanej w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 

1303/2013 

- objętych PROW 2014-2020. 

2. 
(12)

 Zaliczka jest wypłacana beneficjentowi: 

1)   jeżeli wnioskował o jej wypłatę we wniosku o przyznanie pomocy, o którym mowa w 

art. 22 ustawy PROW 2014-2020 - na podstawie umowy o przyznaniu pomocy albo 

2)   na jego wniosek - na podstawie zmienionej umowy o przyznaniu pomocy. 
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3. 
(13)

 Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składa się na formularzu umieszczonym na 

stronie internetowej: 

1)   agencji płatniczej realizującej płatności z EFRROW - w przypadku działań i poddziałań 

[wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4] <wymienionych w pkt 1–4>, 

[2)   Agencji Rynku Rolnego - w przypadku działania wymienionego w ust. 1 pkt 3,] 

3)   samorządu województwa - w przypadku działania wymienionego w ust. 1 pkt 5 

- w miejscu, w którym została zawarta umowa o przyznaniu pomocy, w terminie 30 dni od 

dnia zawarcia tej umowy. 

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

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

beneficjenta; 

2)   datę zawarcia i numer umowy o przyznanie pomocy; 

3)   wysokość wnioskowanej zaliczki. 

4a. 
(14)

 Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie został złożony w terminie lub nie 

zawiera informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1, i nie można ustalić tych informacji na 

podstawie posiadanych danych: 

1)   agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW - w przypadku działań i poddziałań 

[wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4] <wymienionych w pkt 1–4>, 

[2)   Agencja Rynku Rolnego - w przypadku działania wymienionego w ust. 1 pkt 3,] 

3)   samorząd województwa - w przypadku działania wymienionego w ust. 1 pkt 5 

- pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, informując beneficjenta o przyczynach pozostawienia 

wniosku bez rozpatrzenia oraz pouczając go o prawie do wniesienia skargi do sądu 

administracyjnego. 

4b. 
(15)

 W razie uchybienia terminu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2: 

1)   agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW - w przypadku działań i poddziałań 

[wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4] <wymienionych w pkt 1–4>, 

[2)   Agencja Rynku Rolnego - w przypadku działania wymienionego w ust. 1 pkt 3,] 

3)   samorząd województwa - w przypadku działania wymienionego w ust. 1 pkt 5 

- na prośbę beneficjenta przywraca termin złożenia tego wniosku, jeżeli beneficjent wniósł 

prośbę o przywrócenie terminu, w terminie 21 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia, 

jednocześnie z wniesieniem prośby o przywrócenie terminu złożył ten wniosek oraz 

uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. 
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4c. 
(16)

 Przywrócenie terminu do wniesienia prośby, o której mowa w ust. 4b, jest 

niedopuszczalne. 

5. 
(17)

 Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie spełnia innych wymogów 

formalnych niż określone w ust. 4a: 

1)   agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW - w przypadku działań i poddziałań 

[wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4] <wymienionych w pkt 1–4>, 

[2)   Agencja Rynku Rolnego - w przypadku działania wymienionego w ust. 1 pkt 3,] 

3)   samorząd województwa - w przypadku działania wymienionego w ust. 1 pkt 5 

- wzywa beneficjenta do usunięcia braków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, 

pouczając go o tym, że nieusunięcie tych braków we wskazanym terminie spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, oraz o prawie do wniesienia skargi do sądu 

administracyjnego. 

6. W przypadku pozostawienia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, bez rozpatrzenia albo 

odmowy udzielenia zaliczki, beneficjentowi służy skarga do sądu administracyjnego na 

zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 

4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi. 

7. 
(18)

 W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2: 

1)   agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW - w przypadku działań i poddziałań 

[wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4] <wymienionych w pkt 1–4>, 

[2)   Agencja Rynku Rolnego - w przypadku działania wymienionego w ust. 1 pkt 3,] 

3)   samorząd województwa - w przypadku działania wymienionego w ust. 1 pkt 5 

- informuje beneficjenta, w formie pisemnej, o terminie zawarcia umowy zmieniającej umowę 

o przyznaniu pomocy albo o przyczynach odmowy udzielenia zaliczki. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 

poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60)  

Art. 7. 

1. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką 

opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest 
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prawo do świadczenia wychowawczego, lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie 

uwzględnia się dochodu utraconego. 

2. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod 

opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki 

ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, ustalając dochód członka rodziny 

lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód 

dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten 

jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia 

wychowawczego. 

3. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod 

opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki 

ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dochód ich ustala się na podstawie 

dochodu członka rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna 

prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po 

miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w 

okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego. 

4. W przypadku gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 

nie uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub w instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie. 

5. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha 

przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu 

ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045). 

6. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa 

stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w 

dzierżawę, z wyjątkiem: 

1)   oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu 

rodziny gospodarstwa rolnego; 

2)   gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 

produkcyjną; 
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3)   gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej 

w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z 

Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w 

przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

7. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w 

dzierżawę na zasadach, o których mowa w ust. 6, dochód uzyskany z gospodarstwa 

rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 

8. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od [Agencji Nieruchomości 

Rolnych] <Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa> gospodarstwa rolnego, dochód 

uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 

9. W przypadku gdy prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na dziecko 

pozostające pod opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód, uwzględnia się tylko 

dochód dziecka. 

10. W przypadku gdy rodzina uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody 

pozarolnicze, dochody te sumuje się. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu 

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

 

Art. 2. 

 1. Przepisu art. 1 nie stosuje się do sprzedaży: 

1)   nieruchomości i ich części przeznaczonych w: 

a)  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub 

b)  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub 

c)  ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

- na cele inne niż rolne, w szczególności na parki technologiczne, parki przemysłowe, 

centra biznesowo-logistyczne, składy magazynowe, inwestycje transportowe, 

budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, lub 

2)   nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych, lub 
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3)   domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży wraz z niezbędnymi 

gruntami oraz ogródków przydomowych, lub 

4)   nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek [Prezesa Agencji Nieruchomości 

Rolnych] <Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa>, może 

wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości lub ich części innych niż wymienione w ust. 1, 

jeżeli jest to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi. 

3. Sprzedaż nieruchomości i ich części, innych niż wymienione w ust. 1, bez zgody, o której 

mowa w ust. 2, w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy, jest nieważna. 

 

Art. 13. 

Do czynności prawnych związanych z realizacją prawa pierwokupu nieruchomości rolnych, o 

którym mowa w art. 3 ustawy zmienianej w art. 7, albo realizacją uprawnienia [Agencji 

Nieruchomości Rolnych] <Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa> do nabycia 

nieruchomości rolnych, o którym mowa w art. 4 ustawy zmienianej w art. 7, w stosunku do 

umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

(Dz. U. poz. 2259) 

Art. 3. 

1. Państwową osobą prawną jest: 

1)   jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, utworzona w drodze ustawy lub 

na podstawie ustawy lub w wykonaniu ustawy przez organ administracji rządowej, w celu 

realizacji zadań publicznych, w której: 

a)  przewidziane w regulujących ustrój tej osoby prawnej przepisach ustawy prawo nadawania 

i zmiany statutu przysługuje organowi administracji rządowej albo przepisy te przewidują, 

że prawo do udziału w organie stanowiącym osoby prawnej, w tym uprawnionym do 

zmiany statutu, przysługuje w całości Skarbowi Państwa oraz 

b)  przewidziane w regulujących ustrój tej osoby prawnej przepisach ustawy prawo do 

nadwyżki między przychodami a kosztami tej osoby prawnej, jeżeli podlegają 
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dysponowaniu, przysługują w całości Skarbowi Państwa, chyba że przepisy te przewidują 

inny niż prawo do nadwyżki sposób dysponowania nią, oraz 

c)  w razie rozwiązania albo innej utraty bytu prawnego przez tę osobę prawną, prawa do jej 

majątku, w tym prawo do dysponowania tym majątkiem, przysługują wyłącznie Skarbowi 

Państwa; 

2)   agencja wykonawcza, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984), w szczególności: 

[a)  Agencja Nieruchomości Rolnych,] 

[b)  Agencja Rynku Rolnego,] 

<b) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,> 

c)  Agencja Mienia Wojskowego, 

d)  Agencja Rezerw Materiałowych, 

e)  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 

f)  Narodowe Centrum Nauki, 

g)  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 

h)  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, 

i)  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

j)  Polska Agencja Kosmiczna; 

3)   instytucja gospodarki budżetowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych; 

4)   państwowy fundusz celowy posiadający osobowość prawną; 

5)   państwowa instytucja kultury; 

6)   Polski Instytut Sztuki Filmowej; 

7)   Narodowy Instytut Fryderyka Chopina; 

8)   Zakład Narodowy imienia Ossolińskich; 

9)   Polska Akademia Nauk i jej jednostki naukowe posiadające osobowość prawną; 

10)  uczelnia publiczna utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ 

władzy lub administracji rządowej; 

11)  instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311); 

12)  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie; 
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13)  samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest 

Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej 

albo wojewodę albo uczelnia publiczna, o której mowa w pkt 10; 

14)  park narodowy; 

15)  przedsiębiorstwo państwowe; 

16)  bank państwowy; 

17)  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; 

18)  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

19)  Polska Organizacja Turystyczna; 

20)  Urząd Dozoru Technicznego; 

21)  Transportowy Dozór Techniczny; 

22)  Polskie Centrum Akredytacji; 

23)  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej; 

24)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

25)  Narodowy Fundusz Zdrowia; 

26)  Rzecznik Finansowy; 

27)  Polski Klub Wyścigów Konnych; 

28)  Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; 

29)  Centrum Doradztwa Rolniczego oraz wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego; 

30)  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. 

2. Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie przestaje być państwową osobą 

prawną z tej przyczyny, że ustawa regulująca ustrój tej osoby prawnej przewiduje, że 

prawo do udziału w organie stanowiącym osoby prawnej, w tym uprawnionym do zmiany 

statutu, przysługiwać będzie wyłącznie albo w części innemu podmiotowi lub podmiotom, 

jeżeli organ administracji rządowej, chociażby inny, niż tworzący osobę prawną, sprawuje 

nadzór nad taką osobą prawną, wynikający z przepisów tej ustawy. 

3. Państwową osobą prawną jest także: 

1)   jednostka organizacyjna niespełniająca przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli 

ustawa tak stanowi; 

2)   spółka, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby 

prawne. 

4. Przepisów ustawy dotyczących państwowych osób prawnych nie stosuje się do spółek. 
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Art. 38. 

1. Dokonanie przez państwową osobę prawną czynności prawnej w zakresie rozporządzenia 

składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych 

aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienia ich jako wkładu 

do spółki lub spółdzielni, wymaga zgody, jeżeli wartość rynkowa tych składników 

przekracza 200 000 złotych: 

1)   organu nadzorującego - jeżeli wartość rynkowa składników aktywów trwałych wynosi 

do 5 000 000 złotych, 

2)   Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli wartość rynkowa 

składników aktywów trwałych przekracza 5 000 000 złotych, 

3)   Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku gdy 

państwowa osoba prawna nie posiada organu nadzorującego - jeżeli wartość rynkowa 

składników aktywów trwałych przekracza 200 000 złotych, 

4)   Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli organem 

nadzorującym państwowej osoby prawnej jest Prezes Rady Ministrów 

- zwanych dalej "organami właściwymi". 

2. Dokonanie przez państwową osobę prawną czynności prawnej w zakresie oddania 

składników, o których mowa w ust. 1, do korzystania innemu podmiotowi, na okres 

dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, wymaga zgody, jeżeli wartość rynkowa 

przedmiotu czynności prawnej przekracza 200 000 złotych: 

1)   organu nadzorującego - jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej wynosi do 

5 000 000 złotych, 

2)   Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli wartość rynkowa 

świadczenia za oddanie do korzystania przedmiotu czynności prawnej przekracza 5 000 

000 złotych, 

3)   Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku gdy państwowa 

osoba prawna nie posiada organu nadzorującego - jeżeli wartość rynkowa świadczenia za 

oddanie do korzystania przedmiotu czynności prawnej przekracza 200 000 złotych, 

4)   Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli organem nadzorującym 

państwowej osoby prawnej jest Prezes Rady Ministrów 

- zwanych dalej "organami właściwymi". 
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3. Wartością rynkową przedmiotu czynności prawnej przyjmowaną dla wyrażenia zgody, o 

której mowa w ust. 2, jest w przypadku: 

1)   umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika, o którym mowa w ust. 1, do 

odpłatnego korzystania innym podmiotom - wartość świadczeń za: 

a)  rok - jeżeli oddanie składnika, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie umowy 

zawieranej na czas nieoznaczony, 

b)  cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony; 

2)   umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do 

korzystania innemu podmiotowi - równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w 

razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy za: 

a)  rok - jeżeli oddanie składnika, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie umowy 

zawieranej na czas nieokreślony, 

b)  cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony. 

4. Czynność prawna dokonana z naruszeniem obowiązku określonego w ust. 1 lub 2 jest 

nieważna. 

5. Nie wymaga zgody, o której mowa w ust. 1 lub 2, czynność prawna: 

1)   zbycia akcji; 

2)   w zakresie rozporządzenia akcjami albo obligacjami dopuszczonymi do obrotu na rynku 

regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

3)   dokonywana w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub restrukturyzacyjnym; 

4)   nabycia lub rozporządzania uprawnieniami do emisji, w rozumieniu ustawy z dnia 12 

czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 

poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266, 542 , 1579 i 1948); 

5)   nabycia lub rozporządzania jednostkami przyznanej emisji, jednostkami redukcji emisji, 

jednostkami poświadczonej redukcji emisji w rozumieniu ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o 

systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2273 i 2278 oraz z 2016 r. poz. 266 , 542 i 2255); 

6)   dokonywana przez [Agencję Nieruchomości Rolnych] <Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa> oraz Agencję Mienia Wojskowego - w zakresie dotyczącym powierzonych 

tym agencjom wykonawczym, na podstawie przepisów odrębnych, składników mienia 

Skarbu Państwa; 
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7)   oddania przez muzeum państwowe do korzystania innym podmiotom muzealiów, o ile 

korzystanie to odbywa się w związku z ich przeniesieniem w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z 2015 r. poz. 

1505 oraz z 2016 r. poz. 352, 749, 868 i 1330); 

8)   udzielenia finansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej - w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.). 

 

 


