
       

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. 

Poz. 5 

USTAWA 

z dnia 15 grudnia 2016 r. 

o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem �rodków Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  

oraz niektórych innych ustaw
1)

Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem �rodków Europej-

skiego 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) wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

1) w art. 5: 

a) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) tworzenie i prowadzenie bazy danych zawieraj�cej wyniki analiz gleb w celu, o którym mowa w art. 68 

lit. a rozporz�dzenia nr 1305/2013, w tym wykonywanie analiz gleb oraz bada� ankietowych.”, 

b) w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zawiera: 

a) zakres badanych parametrów gleb, 

b) zakres bada� ankietowych, 

c) metody badawcze wykonywania analiz, o których mowa w ust. 6, wła�ciwe dla zakresu, o którym mo-

wa w lit. a, 

d) liczb� punktów pomiarowych obj�tych badaniami agrochemicznymi, zgodnie z zakresem, o którym 

mowa w lit. a, 

e) liczb� bada� ankietowych zgodnie z zakresem, o którym mowa w lit. b, 

f) terminy wykonania analiz, o których mowa w ust. 6.”; 

2) w art. 6: 

a) w ust. 3: 

– uchyla si� pkt 1, 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Agencja Rynku Rolnego – w przypadku działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3;”, 

                                                           
1) Niniejsz� ustaw� zmienia si� ustawy: ustaw� z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatno�ci, ustaw� z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia po-

lityki rozwoju, ustaw� z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem �rodków Europejskiego Fundu-

szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, ustaw�
z dnia 5 lutego 2015 r. o płatno�ciach w ramach systemów wsparcia bezpo�redniego oraz ustaw� z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczno�ci. 
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b) dodaje si� ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Agencja płatnicza w sprawach nale��cych do niej zada� zwi�zanych z przyznawaniem, wypłat�
i zwrotem pomocy oraz podmiot wdra�aj�cy w sprawach nale��cych do delegowanych temu podmiotowi zada�
agencji płatniczej mog� powoływa� organy opiniodawczo-doradcze, w skład których mog� wchodzi� osoby, 

równie� nieb�d�ce pracownikami odpowiednio tej agencji albo tego podmiotu, których udział w pracach takich 

organów jest uzasadniony zakresem ich zada�.”; 

3) po art. 10 dodaje si� art. 10a w brzmieniu: 

„Art. 10a. W terminie do dnia 31 grudnia danego roku kierownik biura powiatowego Agencji przekazuje Kra-

jowej Stacji Chemiczno-Rolniczej kopie dokumentów zawieraj�cych wyniki analizy gleby i kopie o�wiadcze�
o działkach rolnych, których dotycz� wyniki tej analizy, które zostały zło�one do tego kierownika w tym roku przez 

rolników ubiegaj�cych si� o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10.”; 

4) w art. 19 dotychczasow� tre�� oznacza si� jako ust. 1 i dodaje si� ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

„2. Wyczerpanie �rodków w ramach danego limitu �rodków okre�lonego na dany rok w rozporz�dzeniu wyda-

nym na podstawie art. 18 nie stanowi przeszkody w przyznaniu pomocy na dan� operacj�, je�eli w wyniku wniesienia 

odwołania od decyzji o odmowie przyznania pomocy albo wezwania do usuni�cia naruszenia prawa, albo uwzgl�d-

nienia przez s�d administracyjny skargi na tak� decyzj� albo na odmow� przyznania pomocy przez podmiot wdra�a-

j�cy odpowiednio wła�ciwy organ albo podmiot wdra�aj�cy ustali, �e s� spełnione pozostałe warunki przyznania po-

mocy na t� operacj�, a kryteria wyboru operacji s� spełnione w takim stopniu, �e pomoc na t� operacj� powinna zo-

sta� przyznana, oraz je�eli s� dost�pne �rodki w ramach limitu �rodków okre�lonego na kolejny rok lub lata w rozpo-

rz�dzeniu wydanym na podstawie art. 18 w odniesieniu do danego województwa lub działania, poddziałania, typu 

operacji albo zakresu wsparcia. 

3. Przepis ust. 2 stosuje si� odpowiednio w przypadku stwierdzenia niewa�no�ci decyzji o odmowie przyznania 

pomocy, wznowienia post�powania w sprawie o przyznanie pomocy zako�czonej tak� decyzj� oraz wszcz�cia post�-
powania w sprawie uchylenia lub zmiany takiej decyzji.”; 

5) po art. 19 dodaje si� art. 19a w brzmieniu: 

„Art. 19a. Wyczerpanie �rodków w ramach limitu �rodków, którego wysoko�� została wskazana na podstawie 

przepisów o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczno�ci w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie 

wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporz�dzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty 

inne ni� LGD, nie stanowi przeszkody w przyznaniu pomocy na dan� operacj� w ramach poddziałania, o którym mo-

wa w art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. b, je�eli w wyniku wezwania do usuni�cia naruszenia prawa albo uwzgl�dnienia przez s�d 

administracyjny skargi na odmow� przyznania pomocy przez podmiot wdra�aj�cy, podmiot wdra�aj�cy ustali, �e s�
spełnione pozostałe warunki przyznania pomocy na t� operacj�, a kryteria wyboru operacji s� spełnione w takim 

stopniu, �e pomoc na t� operacj� powinna zosta� przyznana, oraz je�eli nie została wyczerpana kwota �rodków, 

o których mowa w art. 33 ust. 5 rozporz�dzenia nr 1303/2013, przewidzianych w umowie o warunkach i sposobie rea-

lizacji LSR, zawartej na podstawie przepisów o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczno�ci, na realizacj� da-

nego celu LSR w ramach �rodków pochodz�cych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich.”; 

6) w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Je�eli warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie gospodarstwa rolnego lub gruntu i pomoc jest przy-

znawana do powierzchni gruntu, to taka pomoc do gruntu wchodz�cego w skład Zasobu Własno�ci Rolnej Skarbu 

Pa�stwa przysługuje podmiotowi, który ma do tego gruntu tytuł prawny, z tym �e w przypadku działa�, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10–12 – podmiotowi, który, na dzie� 31 maja danego roku, ma do tego gruntu tytuł praw-

ny.”; 

7) art. 22 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 22. Pomoc jest przyznawana na wniosek o jej przyznanie, z wył�czeniem działania, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 2.”; 

8) w art. 26 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymuj� brzmienie: 

„1) dyrektor oddziału regionalnego Agencji – w przypadku działa� i poddziała�, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 6 lit. a–c oraz pkt 9; 

2) kierownik biura powiatowego Agencji – w przypadku działa� i poddziała�, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 

lit. e, pkt 8 oraz 10–12;”; 
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9) w art. 34 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Pomoc w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, jest przyznawana beneficjentowi wyłonio-

nemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164, z pó�n. zm.
2)

), z wył�czeniem przepisów dotycz�cych umów w sprawach zamówie� publicznych, z tym �e 

umow� o przyznaniu pomocy w ramach tego działania zawiera si� zgodnie z art. 94 i art. 183 tej ustawy. Do post�-
powa� w sprawach o przyznanie tej pomocy stosuje si� przepisy Kodeksu post�powania administracyjnego dotycz�ce 

skarg i wniosków.”; 

10) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Umow� o przyznaniu pomocy zawiera si� na formularzu opracowanym przez agencj� płatnicz� i udost�p-

nionym przez: 

1) agencj� płatnicz� – w przypadku działa� i poddziała�, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lit. a i b, pkt 5 

oraz 6 lit. d; 

2) wła�ciwy podmiot wdra�aj�cy – w przypadku działa� i poddziała�, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b, 

pkt 4 lit. c, pkt 7, 13 i 14.”; 

11) w art. 38 w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Do post�powania w tych sprawach stosuje si� odpowiednio przepisy art. 27 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1.”; 

12) w art. 42: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o przyznanie pomocy technicznej oraz wniosek o płatno��
składa si� na formularzu opracowanym przez agencj� płatnicz� i udost�pnionym przez: 

1) agencj� płatnicz� – w przypadku działa� i poddziała�, 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) wła�ciwy podmiot wdra�aj�cy – w przypadku działa� i poddziała�, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, 4 

lit. c oraz pkt 7, 13 i 14.”, 

b) ust. 4–6 otrzymuj� brzmienie: 

„4. Wniosek o przyznanie pomocy oraz wniosek o płatno�� dotycz�cy pomocy mo�na składa� za pomoc�
formularza umieszczonego na stronie internetowej odpowiednio agencji płatniczej, podmiotu wdra�aj�cego albo 

LGD, przy czym wnioski te mog� by� składane za pomoc� takiego formularza w ramach działa� i poddziała�
okre�lonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 1. 

5. Do zło�enia wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatno�� dotycz�cego pomocy za pomoc� formu-

larza, o którym mowa w ust. 4, nie jest wymagany bezpieczny podpis elektroniczny. 

6. Minister wła�ciwy do spraw rozwoju wsi okre�li, w drodze rozporz�dzenia: 

1) działania lub poddziałania, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatno�� doty-

cz�ce pomocy mog� by� składane za pomoc� formularza umieszczonego na stronie internetowej agencji 

płatniczej, podmiotu wdra�aj�cego albo LGD, 

2) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnia� formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku 

o płatno�� dotycz�cego pomocy umieszczony na stronie internetowej, oraz szczegółowe warunki i tryb 

składania wniosków za pomoc� takiego formularza umieszczonego na stronie internetowej, w tym format 

pliku, w jakim b�d� doł�czane do wniosku kopie dokumentów w postaci elektronicznej 

– przy uwzgl�dnieniu wymaga� okre�lonych w przepisach o informatyzacji działalno�ci podmiotów realizuj�cych 

zadania publiczne oraz bior�c pod uwag� identyfikacj� podmiotu ubiegaj�cego si� o przyznanie lub wypłat� po-

mocy i zabezpieczenie przekazywanych danych przed dost�pem osób nieuprawnionych.”; 

13) po art. 43 dodaje si� art. 43a w brzmieniu: 

„Art. 43a. 1. W przypadku pomocy oraz pomocy technicznej, które s� przyznawane w formie refundacji kosz-

tów kwalifikowalnych, podmiot ubiegaj�cy si� o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent s� obo-

wi�zani do ponoszenia tych kosztów w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zada� uj�tych w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru, na podstawie umowy zawartej 

z wybranym wykonawc�, zgodnej z ofert� zło�on� przez tego wykonawc�. 

                                                           
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 

i 2260. 
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2. Uznaje si�, �e koszty kwalifikowalne zostały poniesione w wyniku wyboru wykonawcy danego zadania uj�-
tego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu jego wyboru, je�eli wybór 

tego wykonawcy nast�pił na podstawie najkorzystniejszej oferty spo�ród ofert otrzymanych od podmiotów niepowi�-
zanych osobowo lub kapitałowo z podmiotem ubiegaj�cym si� o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej albo  

beneficjentem. 

3. Przez najkorzystniejsz� ofert� w zakresie danego zadania uj�tego w zestawieniu rzeczowo-finansowym ope-

racji nale�y rozumie� ofert�, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów okre�lo-

nych przez podmiot ubiegaj�cy si� o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej albo beneficjenta w zapytaniu ofer-

towym udost�pnionym ró�nym podmiotom przez zamieszczenie na stronie internetowej prowadzonej przez Agencj�. 

4. Przez powi�zania osobowe lub kapitałowe rozumie si� wzajemne powi�zania mi�dzy podmiotem ubiegaj�-
cym si� o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upowa�nionymi do zaci�gania 

zobowi�za� w ich imieniu, lub osobami wykonuj�cymi w ich imieniu czynno�ci zwi�zane z przygotowaniem i prze-

prowadzeniem post�powania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawc�, polegaj�ce na: 

1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarz�dzaj�cego, prokurenta lub pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w zwi�zku mał�e�skim, w stosunku pokrewie�stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie�-
stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli; 

5) pozostawaniu z wykonawc� w takim stosunku prawnym lub faktycznym, �e mo�e to budzi� uzasadnione w�t-
pliwo�ci co do bezstronno�ci tych osób. 

5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje si�, gdy podmiot ubiegaj�cy si� o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej 

oraz beneficjent s� obowi�zani do poniesienia kosztów kwalifikowalnych zgodnie z przepisami o zamówieniach pub-

licznych, a gdy te przepisy nie maj� zastosowania przepisów ust. 1–4 nie stosuje si� tak�e: 

1) w przypadkach okre�lonych w art. 4 pkt 3 lit. e, ea, g, h oraz i, pkt 4, 7, 12 i 13 oraz art. 4d ust. 1 pkt 1 i 2 usta-

wy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych lub 

2) w przypadku okre�lonym w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych, je�eli 

te koszty zostały poniesione zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych w wyniku wyboru wykonawcy 

w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, lub 

3) gdy warto�� danego zadania uj�tego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji nie przekracza 20 000 zł 

netto, lub 

4) do wyboru grantobiorców, o których mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczno�ci, 

lub 

5) gdy zadanie uj�te w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji jest wykonywane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy 

z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 700 oraz z 2015 r. poz. 349). 

6. Minister wła�ciwy do spraw rozwoju wsi okre�li, w drodze rozporz�dzenia, szczegółowe: 

1) warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zada� uj�tych w zestawieniu rzeczowo-

-finansowym operacji, w tym szczegółowe wymagania dotycz�ce zapytania ofertowego, maj�c na wzgl�dzie za-

pewnienie stosowania przy tym wyborze zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzysto�ci; 

2) warunki dokonywania zmniejsze� kwot pomocy oraz pomocy technicznej, o których mowa w art. 64 ust. 4 lit. a 

rozporz�dzenia nr 1306/2013, w tym sposób ustalania wysoko�ci tych zmniejsze�, w przypadku stwierdzenia 

niezgodno�ci dotycz�cej stosowania trybu, o którym mowa w pkt 1, albo stosowania przepisów o zamówieniach 

publicznych, maj�c na wzgl�dzie kryteria okre�lone w art. 64 ust. 5 rozporz�dzenia nr 1306/2013.”; 

14) w art. 46 w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) stanowi�cych warunek przyznania pomocy lub zobowi�za� wynikaj�cych z umowy o przyznaniu pomocy – 

w przypadku działa� i poddziała�, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a–c i e, pkt 9, 11 lit. b oraz pkt 14 

lit. b i c,”; 

15) w art. 48 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wizyt, o których mowa w art. 48 ust. 5 rozporz�dzenia nr 809/2014 – w przypadku poddziała�, o których mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a i b”; 

pc
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16) po art. 48 dodaje si� art. 48a w brzmieniu: 

„Art. 48a. 1. W przypadku gdy 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 rozporz�dzenia nr 1305/2013, oraz w ramach działa�, o których mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 10–12, w wyniku ustale� dokonanych w ramach kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu zostanie 

stwierdzone, �e: 

1) pomoc została przyznana w niewła�ciwej wysoko�ci i istnieje konieczno�� zmiany jej wysoko�ci lub 

2) istnieje konieczno�� dokonania zmniejszenia danej pomocy lub wykluczenia z pomocy, w tym wynikaj�ca ze 

stwierdzonych nieprawidłowo�ci lub niezgodno�ci, lub nało�enia pozostałych kar administracyjnych, o których 

mowa w art. 63 ust. 2 rozporz�dzenia nr 1306/2013 

– organ, który wydał decyzj� w sprawie o przyznanie tej pomocy, zmienia j� bez zgody strony, je�eli pomoc ta nie 

została jeszcze wypłacona i nie upłyn�ł termin jej wypłaty. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, post�powanie wszczyna si� z urz�du.”; 

17) w art. 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Doradza� podmiotom ubiegaj�cym si� o przyznanie pomocy w ramach działa�, o których mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 10 i 11, i beneficjentom tych działa� w zakresie sporz�dzania odpowiednio planu działalno�ci rolno�rodo-

wiskowej i planu działalno�ci ekologicznej mog� osoby fizyczne, które s� wpisane na list� doradców rolno�rodowis-

kowych.”; 

18) w art. 52 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W ogłoszeniu o szkoleniu wskazuje si� dzie� rozpocz�cia szkolenia, czas jego trwania, program szkolenia, 

wysoko�� opłaty za udział w szkoleniu, je�eli jest on odpłatny, oraz inne informacje dotycz�ce szkolenia, a tak�e trzy 

terminy przeprowadzenia egzaminu z zakresu tego szkolenia w okresie 6 miesi�cy od dnia zako�czenia tego szkole-

nia.”; 

19) po art. 53 dodaje si� art. 53a w brzmieniu: 

„Art. 53a. 1. Doradca rolniczy mo�e uzyska� specjalizacj� w zakresie: 

1) rolnictwa ekologicznego, 

2) przedsi�biorczo�ci, 

3) ekonomiki gospodarstwa rolnego 

– je�eli uko�czył szkolenie w zakresie danej specjalizacji przeprowadzone przez CDR i zdał egzamin w zakresie da-

nej specjalizacji przeprowadzony przez dyrektora CDR. 

2. Do szkolenia i egzaminu w zakresie danej specjalizacji stosuje si� odpowiednio przepisy art. 52 ust. 1–4, 5 

pkt 1 oraz ust. 6 i 9. 

3. W przypadku zmiany stanu wiedzy w zakresie danej specjalizacji przeprowadza si� szkolenie uzupełniaj�ce. 

Doradca rolniczy, który uzyskał dan� specjalizacj�, jest obowi�zany uko�czy� szkolenie uzupełniaj�ce i zda� egzamin 

uzupełniaj�cy z zakresu tego szkolenia. 

4. Do szkolenia uzupełniaj�cego i egzaminu uzupełniaj�cego w zakresie danej specjalizacji stosuje si� odpo-

wiednio przepisy art. 52 ust. 3 i 4, z tym �e o terminie szkolenia uzupełniaj�cego dyrektor CDR dodatkowo informuje 

doradc� rolniczego, który uzyskał dan� specjalizacj�, co najmniej na 30 dni przed dniem rozpocz�cia tego szkolenia. 

5. Informacja o specjalizacji jest ujawniana na li�cie doradców rolniczych w�ród danych doradcy rolniczego, 

który uzyskał specjalizacj�. 

6. Ujawnienia informacji o uzyskanej specjalizacji dokonuje dyrektor CDR, w drodze decyzji administracyjnej, 

na wniosek doradcy rolniczego, który j� uzyskał. 

7. Informacj� o specjalizacji danego doradcy rolniczego skre�la si� z listy doradców rolniczych na ��danie tego 

doradcy lub w przypadku niezdania egzaminu uzupełniaj�cego w zakresie danej specjalizacji.”; 

20) w art. 55: 

a) w ust. 2: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) opracowanie planu działania i dwuletnich planów operacyjnych oraz ich zmian we współpracy z jed-

nostkami wymienionymi w ust. 1 pkt 2–4, podmiotami wdra�aj�cymi i agencj� płatnicz�;”, 
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– dodaje si� pkt 3 w brzmieniu: 

„3) realizacj� planu działania na poziomie krajowym na podstawie dwuletnich planów operacyjnych.”, 

b) po ust. 2 dodaje si� ust. 2a–2d w brzmieniu: 

„2a. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jednostki wymienione w ust. 1 pkt 2–4, podmioty 

wdra�aj�ce i agencja płatnicza zgłaszaj� jednostce centralnej propozycje: 

1) działa� do planu działania oraz jego zmian; 

2) operacji, które zamierzaj� realizowa� w ramach dwuletniego planu operacyjnego, oraz jego zmian. 

2b. Propozycje, o których mowa w ust. 2a, zgłoszone przez wojewódzkie o�rodki doradztwa rolniczego, s�
przekazywane jednostce centralnej za po�rednictwem CDR po ich zaakceptowaniu przez CDR. 

2c. Jednostka centralna uwzgl�dnia propozycje, o których mowa w ust. 2a: 

1) w planie działania, je�eli s� zgodne z przepisami prawa i programem; 

2) w dwuletnim planie operacyjnym, je�eli s� zgodne z przepisami prawa, programem i planem działania. 

2d. Jednostka centralna mo�e równie�: 

1) zgłosi� uwagi do propozycji, o których mowa w ust. 2a, a jednostki wymienione w ust. 1 pkt 2 i 4, podmioty 

wdra�aj�ce i agencja płatnicza s� obowi�zane poprawi� te propozycje i przekaza� je niezwłocznie jednostce 

centralnej; 

2) wezwa� jednostki wymienione w ust. 1 pkt 2 i 4, podmioty wdra�aj�ce i agencj� płatnicz� do wyja�nie�
odno�nie do zgłoszonych propozycji, a te jednostki, podmioty i agencja płatnicza s� obowi�zane przedsta-

wi� niezwłocznie wyja�nienia w tym zakresie.”, 

c) po ust. 5 dodaje si� ust. 5a i 5b w brzmieniu: 

„5a. W przypadku upowa�nienia jednostki sektora finansów publicznych albo fundacji, której jedynym 

fundatorem jest Skarb Pa�stwa, do pełnienia funkcji jednostki centralnej: 

1) zadanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, w zakresie dotycz�cym operacji instytucji zarz�dzaj�cej oraz zada-

nia okre�lone w ust. 2c i 2d wykonuje instytucja zarz�dzaj�ca; 

2) upowa�niona jednostka albo fundacja: 

a) działaj� w imieniu własnym i na rzecz instytucji zarz�dzaj�cej, 

b) ponosz� koszty zwi�zane z pełnieniem tej funkcji zgodnie z art. 43a ust. 1; do ponoszenia tych kosz-

tów stosuje si� przepisy art. 43a ust. 2–5 oraz przepisy wydane na podstawie art. 43a ust. 6. 

5b. Umowa w sprawie dotacji, o której mowa w ust. 5 pkt 2, oprócz postanowie� wymaganych na podsta-

wie przepisów o finansach publicznych zawiera równie� szczegółowy tryb rozpatrywania przez fundacj� i insty-

tucj� zarz�dzaj�c� wniosku o refundacj� kosztów poniesionych przez partnera KSOW na realizacj� operacji 

w ramach dwuletniego planu operacyjnego.”; 

21) w art. 57 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) opiniowanie sprawozda� i informacji, sporz�dzanych na podstawie planu działania, w ramach okresowego 

przegl�du realizacji tego planu i dwuletnich planów operacyjnych, w tym wydawanie rekomendacji w sprawie 

ich zmian, na poziomie województwa;”; 

22) po art. 57 dodaje si� art. 57a–57h w brzmieniu: 

„Art. 57a. Poza jednostkami wymienionymi w art. 55 ust. 1 oraz – w przypadku upowa�nienia jednostki sektora 

finansów publicznych albo fundacji, której jedynym fundatorem jest Skarb Pa�stwa, do pełnienia funkcji jednostki 

centralnej – instytucj� zarz�dzaj�c�, operacje w ramach dwuletniego planu operacyjnego realizuj�: 

1) podmioty wdra�aj�ce i agencja płatnicza w zakresie realizacji planu komunikacyjnego, o którym mowa 

w art. 54 ust. 3 lit. b ppkt vi rozporz�dzenia nr 1305/2013; 

2) partnerzy KSOW, których operacje zostały wybrane w drodze konkursu ogłoszonego przez jednostk� centraln�, 
a w przypadku upowa�nienia jednostki sektora finansów publicznych albo fundacji, której jedynym fundatorem 

jest Skarb Pa�stwa, do pełnienia funkcji jednostki centralnej – instytucj� zarz�dzaj�c�. 

Art. 57b. Operacja partnera KSOW jest wybierana: 

1) spo�ród operacji: 

a) które s� zgodne z co najmniej jednym celem okre�lonym w art. 54 ust. 2 rozporz�dzenia nr 1305/2013 lub 

w planie działania, 
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b) których zakres mie�ci si� w zakresie jednego z działa� okre�lonych w art. 54 ust. 3 lit. b rozporz�dzenia 

nr 1305/2013 lub w planie działania oraz 

c) które spełniaj� szczegółowe warunki wyboru operacji okre�lone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 58; 

2) przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji; 

3) do wysoko�ci limitu �rodków przewidzianych na realizacj� operacji w ramach konkursu. 

Art. 57c. 1. Wyboru operacji partnera KSOW oraz stwierdzenia spełnienia warunków wyboru operacji dokonuje: 

1) jednostka centralna – w przypadku operacji realizowanej na poziomie krajowym; 

2) jednostka regionalna – w przypadku operacji realizowanej w zakresie dotycz�cym województwa; 

3) CDR – w przypadku operacji realizowanej w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiej-

skich. 

2. W przypadku upowa�nienia jednostki sektora finansów publicznych albo fundacji, której jedynym fundato-

rem jest Skarb Pa�stwa, do pełnienia funkcji jednostki centralnej, wyboru operacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1,  

dokonuje instytucja zarz�dzaj�ca po uprzednim stwierdzeniu spełnienia warunków wyboru operacji przez t� jednostk�
albo fundacj�. 

3. Wyboru operacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, która ma by� realizowana w województwie, dokonuje CDR 

po uprzednim stwierdzeniu spełnienia warunków wyboru operacji przez wła�ciwy wojewódzki o�rodek doradztwa 

rolniczego. 

Art. 57d. 1. Wybór operacji partnera KSOW nast�puje na jego wniosek zło�ony do jednostki wła�ciwej do do-

konania wyboru operacji, a w przypadku, o którym mowa w art. 57c: 

1) ust. 2 – do jednostki sektora finansów publicznych albo fundacji upowa�nionych do pełnienia funkcji jednostki 

centralnej; 

2) ust. 3 – do wła�ciwego wojewódzkiego o�rodka doradztwa rolniczego. 

2. Wniosek o wybór operacji składa si� w terminie okre�lonym w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa 

w art. 57a pkt 2, na formularzu opracowanym i udost�pnionym przez jednostk� centraln�, a w przypadku upowa�nie-

nia jednostki sektora finansów publicznych albo fundacji, której jedynym fundatorem jest Skarb Pa�stwa, do pełnie-

nia funkcji jednostki centralnej – instytucj� zarz�dzaj�c�. 

3. Wniosek o wybór operacji zawiera dane niezb�dne do dokonania tego wyboru, w tym imi�, nazwisko i adres 

albo nazw�, siedzib� i adres partnera KSOW, szczegółowy opis planowanej operacji, uzasadnienie potrzeby jej reali-

zacji oraz przewidywane efekty jej realizacji. 

4. Je�eli wniosek o wybór operacji nie został zło�ony przez partnera KSOW w terminie lub nie zawiera adresu 

partnera KSOW i nie mo�na ustali� tego adresu na podstawie posiadanych danych, jednostka wła�ciwa do stwierdze-

nia spełnienia warunków wyboru operacji pozostawia wniosek bez rozpatrzenia. 

5. Je�eli wniosek o wybór operacji nie spełnia innych ni� okre�lone w ust. 4 wymaga�, jednostka wła�ciwa do 

stwierdzenia spełnienia warunków wyboru operacji wzywa partnera KSOW do uzupełnienia braków w terminie 7 dni 

od dnia dor�czenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

6. W przypadku pozostawienia wniosku o wybór operacji bez rozpatrzenia, operacja, której dotyczy ten wnio-

sek, nie podlega ocenie pod wzgl�dem spełniania warunków i kryteriów wyboru operacji. 

7. Je�eli nie s� spełnione warunki wyboru operacji, jednostka wła�ciwa do stwierdzenia spełnienia tych warun-

ków informuje partnera KSOW, w formie pisemnej, o niespełnieniu warunków wyboru operacji, wskazuj�c, które 

z warunków nie zostały spełnione oraz uzasadnienie tego stwierdzenia. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, partnerowi KSOW przysługuje prawo wniesienia do s�du admini-

stracyjnego skargi na zasadach i w trybie okre�lonych dla aktów lub czynno�ci, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o post�powaniu przed s�dami administracyjnymi. 

9. Je�eli s� spełnione warunki wyboru operacji, operacja podlega ocenie pod wzgl�dem spełnienia kryteriów 

wyboru operacji. 

10. W przypadkach, o których mowa w art. 57c ust. 2 i 3, je�eli podczas dokonywania oceny operacji pod 

wzgl�dem spełnienia kryteriów wyboru operacji jednostka wła�ciwa do dokonania wyboru operacji stwierdzi, �e 

wniosek o wybór operacji nie został zło�ony przez partnera KSOW w terminie lub nie spełnia innych wymaga�, 
zwraca ten wniosek jednostce wła�ciwej do stwierdzenia spełnienia warunków wyboru operacji, wskazuj�c sposób za-

łatwienia sprawy. 
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11. W przypadkach, o których mowa w art. 57c ust. 2 i 3, je�eli spełnienie warunków wyboru operacji nie sta-

nowiło przedmiotu rozstrzygni�cia zawartego w prawomocnym wyroku s�du administracyjnego, a podczas dokony-

wania oceny operacji pod wzgl�dem spełnienia kryteriów wyboru operacji jednostka wła�ciwa do dokonania wyboru 

operacji stwierdzi, �e nie s� spełnione te warunki, zwraca wniosek o wybór operacji jednostce wła�ciwej do stwier-

dzenia spełnienia warunków wyboru operacji, wskazuj�c sposób załatwienia sprawy. 

12. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 i 11, wskazania jednostki wła�ciwej do dokonania wyboru ope-

racji co do sposobu załatwienia sprawy wi��� jednostk� wła�ciw� do stwierdzenia spełnienia warunków wyboru ope-

racji. 

Art. 57e. 1. Po dokonaniu oceny operacji partnera KSOW pod wzgl�dem spełnienia kryteriów wyboru operacji 

jednostka wła�ciwa do dokonania wyboru operacji: 

1) ogłasza list� ocenionych operacji zawieraj�c� co najmniej liczb� punktów otrzymanych przez poszczególne 

operacje oraz wskazanie, które z nich zostały wybrane; 

2) informuje, w formie pisemnej, partnera KSOW o wyniku wyboru operacji, wskazuj�c liczb� punktów otrzyma-

nych przez operacj� w ramach oceny poszczególnych kryteriów wyboru operacji oraz uzasadnienie tej oceny. 

2. W przypadku negatywnej oceny operacji pod wzgl�dem spełnienia kryteriów wyboru operacji, partnerowi 

KSOW przysługuje prawo wniesienia do s�du administracyjnego skargi na zasadach i w trybie okre�lonych dla aktów 

lub czynno�ci, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o post�powaniu przed s�-
dami administracyjnymi. 

3. Negatywn� ocen� operacji pod wzgl�dem spełnienia kryteriów wyboru operacji jest ocena, w wyniku której: 

1) operacja nie uzyskała wymaganej liczby punktów, na skutek czego nie mo�e by� wybrana; 

2) operacja uzyskała wymagan� liczb� punktów, ale nie mie�ci si� w limicie, o którym mowa w art. 57b pkt 3. 

4. W przypadku gdy operacja nie mie�ci si� w limicie, o którym mowa w art. 57b pkt 3, okoliczno�� ta nie mo�e 

stanowi� wył�cznej przesłanki skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 2. 

Art. 57f. Do post�powa� w sprawach dotycz�cych wyboru operacji partnerów KSOW nie stosuje si� przepisów 

Kodeksu post�powania administracyjnego, z wyj�tkiem przepisów dotycz�cych wła�ciwo�ci miejscowej organów, 

wył�czenia pracowników organu, dor�cze� i wezwa�, udost�pniania akt, o ile przepisy ustawy nie stanowi� inaczej. 

Przepisy art. 27 ust. 1 i 2 stosuje si� odpowiednio. 

Art. 57g. 1. Jednostka, która wybrała operacj� partnera KSOW, zawiera z nim umow� na realizacj� tej operacji, 

okre�laj�c� co najmniej: 

1) przedmiot operacji i termin jej realizacji; 

2) szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy operacji oraz sposób jej realizacji; 

3) wysoko�� �rodków finansowych przeznaczonych na realizacj� operacji; 

4) cel operacji oraz wska�niki jego osi�gni�cia; 

5) zobowi�zania do poddania si� kontrolom prowadzonym przez t� jednostk�, agencj� płatnicz� oraz przedstawi-

cieli Komisji Europejskiej i innych instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli; 

6) warunki i tryb wypłaty �rodków finansowych z tytułu realizacji operacji; 

7) warunki i tryb zwrotu �rodków finansowych otrzymanych z tytułu realizacji operacji; 

8) warunki jej rozwi�zania. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 57c: 

1) ust. 2: 

a) umow� na realizacj� operacji z partnerem KSOW zawiera jednostka sektora finansów publicznych albo 

fundacja upowa�nione do pełnienia funkcji jednostki centralnej, 

b) koszty poniesione przez partnera KSOW s� refundowane przez urz�d obsługuj�cy ministra wła�ciwego do 

spraw rozwoju wsi na wniosek tego partnera po zweryfikowaniu tego wniosku przez jednostk� sektora finan-

sów publicznych albo fundacj� upowa�nione do pełnienia funkcji jednostki centralnej i zatwierdzeniu przez 

instytucj� zarz�dzaj�c�; wniosek o refundacj� partner KSOW składa do instytucji zarz�dzaj�cej za po�red-

nictwem tej jednostki albo fundacji, 

c) zwrotu �rodków finansowych otrzymanych z tytułu realizacji operacji partner KSOW dokonuje na rachu-

nek urz�du obsługuj�cego ministra wła�ciwego do spraw rozwoju wsi; 

2) ust. 3, umow� na realizacj� operacji z partnerem KSOW zawiera wła�ciwy wojewódzki o�rodek doradztwa rolni-

czego. 
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3. Umow� na realizacj� operacji z partnerem KSOW zawiera si� na formularzu opracowanym i udost�pnionym 

przez jednostk� centraln�, a w przypadku upowa�nienia jednostki sektora finansów publicznych albo fundacji, której 

jedynym fundatorem jest Skarb Pa�stwa, do pełnienia funkcji jednostki centralnej – przez instytucj� zarz�dzaj�c�. 

Art. 57h. 1. Partner KSOW ponosi koszty na realizacj� operacji w ramach dwuletniego planu operacyjnego 

zgodnie z art. 43a ust. 1. 

2. Do ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, stosuje si� odpowiednio przepisy art. 43a ust. 2–5 oraz 

przepisy wydane na podstawie art. 43a ust. 6. 

3. W przypadku partnera KSOW b�d�cego jednostk�, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych, lub zwi�zkiem tych jednostek, uznaje si�, �e koszty, o których 

mowa w ust. 1, zostały poniesione zgodnie z art. 43a ust. 1, je�eli wybór wykonawcy danego zamówienia publicznego 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych nast�pił na podstawie naj-

korzystniejszej oferty, a czynno�ci zwi�zane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem post�powania o udzielenie 

tego zamówienia zostały wykonane przez osoby niepodlegaj�ce wył�czeniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1–4 tej 

ustawy.”; 

23) w art. 58: 

a) w pkt 3 na ko�cu dodaje si� przecinek i dodaje si� pkt 4 w brzmieniu: 

„4) szczegółowe warunki, kryteria i tryb wyboru operacji partnerów KSOW”, 

b) cz��� wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– maj�c na wzgl�dzie zapewnienie funkcjonowania KSOW zgodnie z programem, w tym przygotowanie planu 

działania i dwuletnich planów operacyjnych oraz ich zmian, uwzgl�dniaj�c w planie działania i dwuletnich pla-

nach operacyjnych elementy, o których mowa w art. 54 ust. 3 lit. b rozporz�dzenia nr 1305/2013, oraz zapewnie-

nie realizacji partnerstwa, o którym mowa w art. 5 rozporz�dzenia nr 1303/2013, b�d�cego zgodnie z art. 54 

ust. 1 rozporz�dzenia nr 1305/2013 cz��ci� KSOW.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatno�ci (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419 oraz z 2016 r. poz. 1605) 

w art. 7 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) numer rachunku bankowego producenta lub osoby, o której mowa w pkt 5, lub rachunku producenta lub tej 

osoby prowadzonego w spółdzielczej kasie oszcz�dno�ciowo-kredytowej.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 

1250, 1948 i 1954) w art. 14kc po ust. 2 dodaje si� ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Minister wła�ciwy do spraw rozwoju wsi współpracuje z Komisj� Europejsk� w zakresie oceny przekaza-

nego jej projektu zmiany programu realizowanego z wykorzystaniem �rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem �rodków Europejskie-

go 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) wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

1) w art. 4 po ust. 1 dodaje si� ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Decyzje ministra wła�ciwego do spraw rozwoju wsi wydane na podstawie ust. 1 pkt 4 mog� by� zmieniane 

na podstawie art. 154 albo art. 155 Kodeksu post�powania administracyjnego, chyba �e taka zmiana jest sprzeczna 

z kryteriami okre�lonymi w art. 16 ust. 1 lit. b rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylaj�cego rozporz�dzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. 

UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z pó�n. zm.
3)

).”; 

2) w art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Je�eli warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie gospodarstwa rolnego lub gruntu i pomoc jest przy-

znawana do powierzchni gruntu, to taka pomoc do gruntu wchodz�cego w skład Zasobu Własno�ci Rolnej Skarbu 

Pa�stwa przysługuje podmiotowi, który ma do tego gruntu tytuł prawny, z tym �e w przypadku działania, o którym 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 14 – podmiotowi, który, na dzie� 31 maja danego roku, ma do tego gruntu tytuł prawny.”.

                                                           
3) Zmiany wymienionego rozporz�dzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 

z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 

z 04.02.2016, str. 8 oraz Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 1. 



  

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 5 

Art. 5. W ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatno�ciach w ramach systemów wsparcia bezpo�redniego (Dz. U. 

poz. 1551 oraz z 2016 r. poz. 337, 1579 i 2037) wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

1) w art. 24: 

a) ust. 10 i 11 otrzymuj� brzmienie: 

„10. Za dzie� dor�czenia decyzji, o której mowa w ust. 9, w przypadku gdy strona nie wyst�piła z ��daniem 

jej dor�czenia, uwa�a si� dzie� uznania przyznanej płatno�ci na rachunku bankowym strony lub rachunku strony 

prowadzonym w spółdzielczej kasie oszcz�dno�ciowo-kredytowej. 

11. ��danie dor�czenia decyzji, o której mowa w ust. 9, składa si� do kierownika biura powiatowego 

Agencji, o którym mowa w art. 5, w terminie 14 dni od dnia uznania przyznanej płatno�ci na rachunku banko-

wym strony lub rachunku strony prowadzonym w spółdzielczej kasie oszcz�dno�ciowo-kredytowej.”, 

b) ust. 15 otrzymuje brzmienie: 

„15. Agencja, przekazuj�c na rachunek bankowy strony lub rachunek strony prowadzony w spółdzielczej 

kasie oszcz�dno�ciowo-kredytowej płatno�� przyznan� decyzj�, o której mowa w ust. 9, w tytule przelewu 

umieszcza informacj�, �e decyzja ta nie zostanie faktycznie dor�czona.”; 

2) w art. 30: 

a) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Je�eli płatno�ci bezpo�rednie lub płatno�� niezwi�zana do tytoniu nie zostały przekazane na rachunek bankowy 

rolnika lub rachunek rolnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszcz�dno�ciowo-kredytowej, jego spadkobierca, 

który nie kwestionuje nale�no�ci okre�lonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłat� przy-

znanych płatno�ci do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego rolnik zło�ył wniosek o przyznanie tych 

płatno�ci, wraz z:”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Je�eli płatno�ci bezpo�rednie lub płatno�� niezwi�zana do tytoniu nie zostały przekazane na rachunek ban-

kowy rolnika, o którym mowa w ust. 2, lub rachunek tego rolnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszcz�dno�-
ciowo-kredytowej, jego nast�pca prawny, który nie kwestionuje nale�no�ci okre�lonej w decyzji, o której mowa 

w ust. 2, składa wniosek o wypłat� przyznanych płatno�ci do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego 

został zło�ony wniosek o przyznanie tych płatno�ci, w terminie 3 miesi�cy od dnia dor�czenia temu rolnikowi tej 

decyzji.”; 

3) w art. 41a w ust. 1 w cz��ci wspólnej wyrazy „mo�e j� zmieni� lub uchyli�” zast�puje si� wyrazami „zmienia j�”; 

4) art. 48 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 48. 1. W przypadku gdy kwota z tytułu płatno�ci bezpo�rednich lub płatno�ci niezwi�zanej do tytoniu nie 

mo�e zosta� przekazana na rachunek bankowy rolnika lub rachunek rolnika prowadzony w spółdzielczej kasie  

oszcz�dno�ciowo-kredytowej z przyczyn niezale�nych od Agencji, decyzj� o przyznaniu tych płatno�ci dor�cza si�, 
nawet wtedy, gdy decyzja uwzgl�dnia w cało�ci ��danie rolnika i nie okre�la zmniejsze�, wyklucze� lub pozostałych 

kar administracyjnych oraz nie ustala kwot podlegaj�cych odliczeniu. 

2. W przypadku gdy kwota z tytułu płatno�ci bezpo�rednich lub płatno�ci niezwi�zanej do tytoniu nie mo�e zo-

sta� przekazana na rachunek bankowy rolnika lub rachunek rolnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszcz�dno�-
ciowo-kredytowej z przyczyn niezale�nych od Agencji, kierownik biura powiatowego Agencji stwierdza wyga�ni�cie 

decyzji w sprawie o przyznanie tych płatno�ci, je�eli od dnia, w którym decyzja o jej przyznaniu stała si� ostateczna, 

upłyn�ły co najmniej 2 lata.”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczno�ci (Dz. U. poz. 378) 

wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

1) w art. 21: 

a) w ust. 2: 

– w pkt 2 po wyrazach „tej operacji” kropk� zast�puje si� przecinkiem i dodaje si� wyrazy „w tym z warunka-

mi, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. a, oraz na realizacj� której mo�e by� udzielone wsparcie 

w formie, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. b;”, 

– dodaje si� pkt 3 i 4 w brzmieniu: 

„3) jest zgodna z zakresem tematycznym, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. c; 

4) jest obj�ta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został zło�ony w miejscu i terminie wskazanym 

w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozpo-

rz�dzenia nr 1303/2013.”, 
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b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) spo�ród operacji, które s� zgodne z LSR;”, 

c) po ust. 5 dodaje si� ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Informacja, o której mowa w ust. 5 pkt 1, zawiera dodatkowo wskazanie ustalonej przez LGD kwoty 

wsparcia, a w przypadku ustalenia przez LGD kwoty wsparcia ni�szej ni� wnioskowana – równie� uzasadnienie 

wysoko�ci tej kwoty.”, 

d) po ust. 6 dodaje si� ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Informacja, o której mowa w ust. 5 pkt 1, zawiera pouczenie, o którym mowa w ust. 6, tak�e w przy-

padku ustalenia przez LGD kwoty wsparcia ni�szej ni� wnioskowana.”; 

2) w art. 22: 

a) w ust. 1 w pkt 3 po wyrazach „1303/2013” dodaje si� przecinek i wyraz „albo” oraz dodaje si� pkt 4 w brzmieniu: 

„4) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia ni�szej ni� wnioskowana”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Oprócz elementów okre�lonych w art. 54 ust. 2 ustawy w zakresie polityki spójno�ci, protest od: 

1) negatywnej oceny zgodno�ci operacji z LSR zawiera wskazanie, w jakim zakresie podmiot ubiegaj�cy si�
o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporz�dzenia nr 1303/2013, nie zgadza si� z t� ocen�, 
oraz uzasadnienie stanowiska tego podmiotu; 

2) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia ni�szej ni� wnioskowana zawiera wskazanie, w jakim zakresie pod-

miot ubiegaj�cy si� o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporz�dzenia nr 1303/2013, nie 

zgadza si� z tym ustaleniem, oraz uzasadnienie stanowiska tego podmiotu.”, 

c) w ust. 8: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) protest pozostawia si� bez rozpatrzenia równie� w przypadku, gdy nie spełnia wymaga� okre�lonych 

w ust. 4;”, 

– po pkt 2 dodaje si� pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) w weryfikacji, o której mowa w art. 56 ust. 2 ustawy w zakresie polityki spójno�ci, a tak�e w ponownej 

ocenie, o której mowa w art. 58 ust. 3 ustawy w zakresie polityki spójno�ci, nie mog� bra� udziału oso-

by, które były zaanga�owane w przygotowanie projektu; przepisy art. 24 § 1 pkt 1–4 oraz 6 i 7 Kodeksu 

post�powania administracyjnego stosuje si� odpowiednio;”; 

3) w art. 23 dodaje si� ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Do projektów grantowych i operacji własnych LGD przepisy ust. 3–6 stosuje si� odpowiednio.”. 

Art. 7. Kopie dokumentów zawieraj�cych wyniki analizy gleby i kopie o�wiadcze� o działkach rolnych, których do-

tycz� wyniki tej analizy, które zostały zło�one do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, zwanej dalej „Agencj�”, w 2015 r. albo 2016 r. przez rolników ubiegaj�cych si� o przyznanie pomocy w ra-

mach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 1, kierownik ten przekazuje Krajowej Stacji 

Chemiczno-Rolniczej w terminie 3 miesi�cy od dnia wej�cia w �ycie niniejszej ustawy. 

Art. 8. 1. Do post�powa� w sprawach dotycz�cych pomocy w ramach poddziała�, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 6 lit. a i c ustawy zmienianej w art. 1, w tym w sprawach o przyznanie i wypłat� tej pomocy, wszcz�tych i niezako�-
czonych decyzj� ostateczn� do dnia wej�cia w �ycie niniejszej ustawy, stosuje si� przepisy ustawy zmienianej w art. 1 

w brzmieniu nadanym niniejsz� ustaw�. 

2. Wła�ciwy kierownik biura powiatowego Agencji przekazuje wła�ciwemu dyrektorowi oddziału regionalnego 

Agencji: 

1) akta prowadzonych spraw dotycz�cych pomocy w ramach poddziała�, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a i c 

ustawy zmienianej w art. 1, zako�czonych decyzj� ostateczn� przed dniem wej�cia w �ycie niniejszej ustawy, 

2) akta prowadzonych spraw dotycz�cych pomocy w ramach poddziała�, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a i c 

ustawy zmienianej w art. 1, wszcz�tych i niezako�czonych decyzj� ostateczn� przed dniem wej�cia w �ycie niniejszej 

ustawy 

– w terminie 14 dni od dnia wej�cia w �ycie niniejszej ustawy. 
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3. W przypadku gdy w dniu wej�cia w �ycie niniejszej ustawy post�powanie w sprawie dotycz�cej pomocy w ramach 

poddziała�, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a i c ustawy zmienianej w art. 1, toczy si� przed dyrektorem oddziału 

regionalnego Agencji jako organem odwoławczym, dyrektor ten przekazuje niezwłocznie akta tej sprawy Prezesowi Agencji. 

4. W przypadku gdy przed dniem wej�cia w �ycie niniejszej ustawy zostało wniesione odwołanie od decyzji 

w sprawie dotycz�cej pomocy w ramach poddziała�, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a i c ustawy zmienianej 

w art. 1, a kierownik biura powiatowego Agencji nie przesłał odwołania wraz z aktami tej sprawy dyrektorowi oddziału 

regionalnego Agencji, kierownik ten przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz aktami tej sprawy Prezesowi Agencji. 

5. W przypadku gdy decyzja w sprawie dotycz�cej pomocy w ramach poddziała�, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 6 lit. a i c ustawy zmienianej w art. 1, została wydana przed dniem wej�cia w �ycie niniejszej ustawy: 

1) do uchylenia b�d� zmiany takiej decyzji – wła�ciwy jest dyrektor oddziału regionalnego Agencji; 

2) do stwierdzenia niewa�no�ci takiej decyzji – wła�ciwy jest Prezes Agencji; 

3) do wznowienia post�powania zako�czonego tak� decyzj� – wła�ciwy jest dyrektor oddziału regionalnego Agencji; 

4) do stwierdzenia wyga�ni�cia takiej decyzji – wła�ciwy jest dyrektor oddziału regionalnego Agencji. 

6. W przypadku gdy w dniu wej�cia w �ycie niniejszej ustawy toczy si� post�powanie w sprawie uchylenia b�d�
zmiany decyzji, o której mowa w ust. 4, stwierdzenia niewa�no�ci takiej decyzji, wznowienia post�powania w sprawie 

zako�czonej tak� decyzj� albo stwierdzenia wyga�ni�cia takiej decyzji, organ, przed którym toczy si� to post�powanie, 

przekazuje niezwłocznie akta tej sprawy organowi wła�ciwemu do jej rozstrzygni�cia zgodnie z ust. 5. 

Art. 9. 1. Przepisów art. 43a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje si� do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych  

obj�tych umowami o przyznaniu pomocy lub pomocy technicznej zawartymi przed dniem wej�cia w �ycie niniejszej ustawy, 

a w przypadku podmiotów obowi�zanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych – równie� do kosztów 

kwalifikowalnych obj�tych umowami o przyznaniu pomocy lub pomocy technicznej zawartymi po dniu wej�cia w �ycie 

niniejszej ustawy, je�eli przed dniem wej�cia w �ycie niniejszej ustawy zapytanie ofertowe dotycz�ce udzielenia zamówie-

nia publicznego obejmuj�cego te koszty zostało przekazane do wykonawcy lub zostało upublicznione w inny sposób lub 

została zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego obejmuj�cego te koszty. 

2. Przepisów art. 43a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje si� równie� do kosztów obj�tych umow�: 

1) na realizacj� operacji podmiotu, o którym mowa w art. 55 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, zwanego dalej 

„partnerem KSOW”, w ramach dwuletniego planu operacyjnego, zawart� przed dniem wej�cia w �ycie niniejszej 

ustawy, a w przypadku partnerów KSOW obowi�zanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych – 

równie� do kosztów obj�tych umow� na realizacj� operacji partnera KSOW w ramach dwuletniego planu operacyjne-

go, zawart� po dniu wej�cia w �ycie niniejszej ustawy, je�eli przed dniem wej�cia w �ycie niniejszej ustawy zapytanie 

ofertowe dotycz�ce udzielenia zamówienia publicznego obejmuj�cego te koszty zostało przekazane do wykonawcy 

lub zostało upublicznione w inny sposób lub została zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego obejmuj�-
cego te koszty; 

2) dotacji, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, je�eli przed dniem wej�cia w �ycie niniejszej 

ustawy zapytanie ofertowe dotycz�ce udzielenia zamówienia publicznego obejmuj�cego te koszty zostało przekazane 

do wykonawcy lub zostało upublicznione w inny sposób lub została zawarta umowa o udzielenie zamówienia  

publicznego obejmuj�cego te koszty. 

Art. 10. 1. Agencja umo�liwi udost�pnianie zapyta� ofertowych w sposób okre�lony w art. 43a ust. 3 ustawy zmie-

nianej w art. 1 w terminie 2 miesi�cy od dnia wej�cia w �ycie niniejszej ustawy. 

2. Prezes Agencji poda do publicznej wiadomo�ci na stronie internetowej Agencji, nie pó�niej ni� 30 dni przed dniem 

umo�liwienia udost�pniania zapyta� ofertowych w sposób okre�lony w art. 43a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, komuni-

kat o adresie strony internetowej, na której b�dzie mo�na udost�pnia� zapytania ofertowe, oraz o dniu, od którego b�dzie 

to mo�liwe. 

3. Do dnia umo�liwienia udost�pniania zapyta� ofertowych w sposób okre�lony w art. 43a ust. 3 ustawy zmienianej 

w art. 1 zapytanie ofertowe jest udost�pniane ró�nym podmiotom co najmniej przez: 

1) zamieszczenie tego zapytania na stronie internetowej podmiotu obowi�zanego do jego udost�pnienia ró�nym podmio-

tom – w przypadku gdy posiada tak� stron�; 

2) skierowanie tego zapytania do: 

a) co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, 

b) wszystkich potencjalnych wykonawców – w przypadku gdy istnieje mniej ni� trzech potencjalnych wykonawców. 
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Art. 11. Do opracowania zmiany planu działania i dwuletniego planu operacyjnego, o których mowa w ustawie zmie-

nianej w art. 1, które zostały opracowane przed dniem wej�cia w �ycie niniejszej ustawy, stosuje si� przepisy ustawy zmie-

nianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz� ustaw�. 

Art. 12. W sprawach obj�tych post�powaniami wszcz�tymi na podstawie ustawy zmienianej w: 

1) art. 5 i niezako�czonymi przed dniem wej�cia w �ycie niniejszej ustawy przepisy ustawy zmienianej w art. 5, 

2) art. 6 i niezako�czonymi przed dniem wej�cia w �ycie niniejszej ustawy przepisy ustawy zmienianej w art. 6 

– stosuje si� w brzmieniu nadanym niniejsz� ustaw�. 

Art. 13. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ustawy zmienianej w art. 2 zachowuj� moc do dnia wej�-
cia w �ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym 

niniejsz� ustaw�, nie dłu�ej jednak ni� 6 miesi�cy od dnia wej�cia w �ycie niniejszej ustawy, i mog� by� zmieniane na 

podstawie tego przepisu. 

Art. 14. Ustawa wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


