PROJEKT
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia ………………… 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1512 i 2048) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.1)) po § 13j dodaje się § 13k
w brzmieniu:
„§ 13k. 1. W 2017 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych
zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której
mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi rolnemu w rozumieniu przepisów o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności, prowadzącemu w 2016 r. gospodarstwo:
1)

w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym jest utrzymywany
drób w rozumieniu art. 2 pkt 1 tej ustawy, położone na obszarze zapowietrzonym
lub zagrożonym określonych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy
ptaków oraz

2)

będące

mikroprzedsiębiorstwem,

małym

albo

średnim

przedsiębiorstwem

w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana zgodnie z art. 26 ust. 9 lit. b
rozporządzenia nr 702/2014.
3. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, wynosi:
1)

1)

25 zł – za indyka,

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 230, 1345, 1346, 1608
i 2089 oraz z 2016 r. poz. 170, 1455 i 1912.
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2)

25 zł – za strusia,

3)

15 zł – za kaczkę,

4)

15 zł – za gęś,

5)

5 zł – za kurę,

6)

5 zł – za perlicę,

7)

5 zł – za przepiórkę,

8)

4 zł – za bezgrzebieniowca innego niż wymieniony w pkt 2,

9)

4 zł – za gołębia,

10) 4 zł – za bażanta,
11) 4 zł – za kuropatwę
– utrzymywane w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub
zagrożonym, na dzień poprzedzający dzień otrzymania przez powiatowego lekarza
weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.
4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji na wniosek
producenta rolnego, złożony do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego producenta, w terminie od dnia 1
lutego do dnia 28 lutego 2017 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez
Agencję na jej stronie internetowej.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
1)

imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres
wnioskodawcy;

2)

numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów,

ewidencji

gospodarstw

rolnych

oraz

ewidencji

wniosków

o przyznanie płatności;
3)

numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności
(numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy,
a w przypadku osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego – numer
paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
6. Do wniosku, o którym mowa ust. 4, dołącza się dokumentację określającą

liczebność stada drobiu w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub
zagrożonym, na dzień poprzedzający dzień otrzymania przez powiatowego lekarza
weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.
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7. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje producentowi rolnemu, którego
gospodarstwo:
1)

zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2)

jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, i gospodarstwo to nie
zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków, lecz w stosunku
do którego powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie drobiu
lub poddanie go ubojowi;

3)

jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, i w stosunku do
którego powiatowy lekarz weterynarii, na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 i ust 3
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt, nakazał, w drodze decyzji, zabicie lub ubój drobiu
oraz zakazał utrzymywania w gospodarstwie drobiu.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

UZASADNIENIE
Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) ma na celu uruchomienie
rekompensat dla producentów prowadzących gospodarstwa, w których jest utrzymywany
drób, położone na obszarach podlegających ograniczeniom w związku z wystąpieniem
wysoce zjadliwej grypy ptaków. Z pomocy będą korzystać producenci rolni w rozumieniu
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy prowadzą gospodarstwo w rozumieniu
art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn.zm.), w którym jest
utrzymywany drób, położone na obszarze podlegającym ograniczeniom w związku
z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Rekompensata jest wypłacana do każdej
sztuki drobiu utrzymywanego w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub
zagrożonym przed otrzymaniem przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia
o podejrzeniu wystąpienia choroby, w wysokości 25 zł – w przypadku indyka lub strusia, 15
zł – w przypadku kaczki lub gęsi, 5 zł – w przypadku kury, perlicy lub przepiórki, 4 zł –
w przypadku pozostałych gatunków drobiu. Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta
drobiu złożony w terminie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r. do kierownika
biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do wniosku
producent rolny będzie obowiązany dołączyć dokumentację określającą liczebność stada
drobiu w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, przed
otrzymaniem przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzenia
wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Z pomocy będą mogli korzystać producenci rolni będący mikroprzedsiębiorstwem,
małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia
Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy
w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L
193 z 01.07.2014, str. 1).
Jednocześnie w projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby z pomocy wyłączyć
producentów rolnych:
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1)

których gospodarstwo zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy
ptaków, tj. gospodarstwo, które jest uprawnione do odszkodowania na podstawie art. 49
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt za drób zabity z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej albo do
zapomogi za drób padły na podstawie art. 50 ust. 1 tej ustawy; grupa ta obejmuje także
gospodarstwa w których stwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków ale
odmówiono wypłaty odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt lub
wypłaty zapomogi na podstawie art. 50 ust. 3 tej ustawy,

2)

których gospodarstwo jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, które
nie zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków, a wydano decyzję
nakazującą zabicie lub poddanie ubojowi drobiu, tj. gospodarstwo, które jest
uprawnione do odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt za drób
zabity z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej; grupa ta obejmuje także gospodarstwo
w któremu odmówiono wypłaty odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 7 tej ustawy,

3)

których gospodarstwo jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym,
wobec których wydano decyzję nakazującą zabicie lub ubój drobiu oraz zakazującą
utrzymywania w gospodarstwie drobiu, na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt.
Projekt rozporządzenia zostanie zgłoszony do Komisji Europejskiej jako program

pomocy zgodny z art. 26 ust. 9 rozporządzenia nr 702/2014.
Projekt rozporządzenia nie wymagał zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo
uzgodnienia z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim
Bankiem Centralnym.
W celu uruchomienia programu pomocy od dnia 1 lutego 2017 r. proponuje się, aby
projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia. Proponowane rozwiązanie
jest korzystne dla producentów rolnych, nie narusza ich praw obywatelskich i zasad
demokratycznego państwa prawnego.
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Z uwagi na konieczność pilnego uruchomienia oczekiwanej przez producentów rolnych
poszkodowanych wskutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych pomocy –
projekt rozporządzenia nie został przesłany do konsultacji publicznych.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039,
z późn. zm.), ponieważ nie zawiera przepisów technicznych.
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie
zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum
Legislacji.
Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w wykazie prac legislacyjnych.
Opracowano
w Departamencie Finansów:

Nazwa projektu:
projekt rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27
stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Dz. U., poz. 187, z późn. zm.)
Ministerstwo wiodące i ministerstwa
współpracujące:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Data sporządzenia
2017.01.10
Źródło:
Decyzja Zespołu ds. zwalczania
grypy ptaków

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze
Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza
Stanu:
Sekretarz Stanu Jacek Bogucki
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
Aleksandra Szelągowska, Dyrektor
Departamentu Finansów,
tel. 22 623 17 64, 22 623 20 21,
aleksandra.szelagowska@minrol.gov.pl
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
Jaki problem jest rozwiązywany?
W związku z utrzymywanymi ograniczeniami w produkcji i zbycie drobiu związanymi
z działaniami mającymi na celu wyeliminowanie zagrożenia wstąpienia wysoce zjadliwej
grypy ptaków niezbędne jest podjęcie prac nad zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany
efekt
W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie nowej formy pomocy udzielanej
do każdej sztuki drobiu utrzymywanego w gospodarstwach rolnych, położonych na
obszarze podlegającym ograniczeniom w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy
ptaków.
Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich
OECD/UE?
W państwach członkowskich zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków następuje na

podstawie programów.
Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
ARiMR

Źródło danych

Oddziaływanie
Wypłata
dotacji
producentom
drobiu
Producenci rolni
130
Możliwość
prowadzący chów lub
ubiegania się
hodowlę drobiu na
o dotację do
terytorium
każdej sztuki
Rzeczypospolitej
drobiu
Polskiej na obszarze
utrzymywaneg
podlegającym
o
ograniczeniom w
bezpośrednio
związku z
przed
wystąpieniem wysoce
pojawieniem
zjadliwej grypy
się
ptaków.
podejrzenia
wystąpienia
wysoce
zjadliwej grypy
ptaków.
Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia z uwagi na konieczność pilnego uruchomienia pomocy nie
zostanie przesłany do konsultacji publicznych.
Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2014 r.)
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Do wyliczenia skutków budżetowych przyjęto wypłatę dotacji w 2017
r. w kwocie 30 mln zł dla 1 200 tys. sztuk drobiu.
Realizacja nowego programu pomocy przez ARiMR ze środków
przeznaczonych na dotację celową dla ARiMR w planie finansowym
na 2017 r. wstępnie zaplanowaną na częściową spłatę kapitału od
kredytów na zakup ziemi przez młodych rolników

Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
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Poprawa sytuacji finansowej producentów drobiu z
obszarów podlegających ograniczeniom w związku z
wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i
przyjętych do
obliczeń założeń

Przyjęte w uzasadnieniu i OSR dane wynikają z informacji
powiatowych lekarzy weterynarii z obszarów podlegających
ograniczeniom w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy
ptaków.

Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z
projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza
tak
bezwzględnie wymaganymi przez UE
nie
(szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
zwiększenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
sprawy
inne:
inne:
Wprowadzane obciążenia są
tak
przystosowane do ich elektronizacji.
nie
nie dotyczy
Komentarz:

Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia umożliwi prowadzenie gospodarstw
rolnych producentom drobiu.
Wpływ na pozostałe obszary

środowisko
naturalne
sytuacja i
rozwój
regionalny
inne:
rolnictwo
Omówienie
wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie ma wpływu na
inne obszary poza rolnictwem.

Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną
zastosowane?
Ewaluacja efektów nastąpi na podstawie przedłożonych przez Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa stosownie do przepisów ustawy dnia 9 maja 2008 r. o Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1438) sprawozdań z
działalności za 2017 r., w tym m.in. w zakresie wsparcia realizowanego na podstawie
projektowanego rozporządzenia. Miernikami efektywności będzie zmniejszenie ilości
wpływających wniosków od producentów drobiu z obszarów podlegających
ograniczeniom w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

