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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
Prezes Rady Ministrów  

RM 10-58-09  
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Szanowny Panie Marszałku 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. 

 
Projekt ustawy ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 
 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



           Projekt 

U S T A W A  

z dnia                             

  

o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 31: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Agencji 

z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych pochodzących 

z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) lub Europejskiego 

Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz krajowych 

środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków 

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

płatności określonych w odrębnych przepisach, realizowanych przez Agencję ze 

środków publicznych pochodzących z EFRG lub EFRROW oraz krajowych środków 

publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych 

funduszy, podlegają potrąceniu z bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub 

należności dłużnika z tytułu realizowanych przez Agencję płatności w ramach tych 

funduszy oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na 

współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Agencji 

z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych pochodzących 

z funduszy Unii Europejskiej innych niż określone w ust. 1 oraz krajowych środków 

publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych 
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funduszy, a także wierzytelności wynikające z umów z tytułu płatności określonych 

w odrębnych przepisach, realizowanych przez Agencję ze środków publicznych 

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

krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków 

realizowanych z tych funduszy, podlegają potrąceniu z bezspornej i wymagalnej 

wierzytelności lub należności dłużnika z tytułu realizowanych przez Agencję 

płatności w ramach poszczególnych funduszy Unii Europejskiej innych niż określone 

w ust. 1 oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie 

wydatków realizowanych z tych funduszy.”; 

2) art. 42 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 42. Do stosunków prawnych powstałych na podstawie umów zawartych przed 

dniem wejścia w życie ustawy, w tym w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na 

Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, stosuje się przepisy dotychczasowe, 

z wyłączeniem spraw dotyczących umarzania, w całości lub w części, rozkładania na raty 

lub odraczania terminu spłat wierzytelności Agencji przypadających jej w związku 

z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych wyłącznie z krajowych środków 

publicznych.”. 

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

17/04/BS 



UZASADNIENIE 

 

Na mocy obecnie obowiązującej ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505), zwanej dalej „ustawą”, 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, ustala, 

w drodze decyzji administracyjnej, kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków 

publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych, przeznaczonych na 

współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy. Ustalane przez Prezesa Agencji, 

w drodze decyzji administracyjnej, należności z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych 

środków oraz wierzytelności wynikające z umów z tytułu płatności, realizowanych przez 

Agencję ze środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych 

środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych 

funduszy, podlegają potrąceniu z bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub należności 

dłużnika w ramach poszczególnych funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków 

publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy.  

Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1034/2008 z dnia 21 października 

2008 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 885/2006 ustanawiającym szczegółowe zasady 

stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych 

i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW (Dz. Urz. UE L 279 

z 22.10.2008, str. 13) państwa członkowskie odliczają wszelkie zaległe należności dłużnika, 

których wysokość zostanie ustalona zgodnie z prawem krajowym od wszelkich płatności 

wypłacanych temu dłużnikowi ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu 

Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW). W związku z tym, w przypadku EFRG i EFRROW, należności z tytułu 

nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych pochodzących z tych dwóch 

funduszy oraz środków publicznych krajowych, przeznaczonych na współfinansowanie 

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

z tytułu płatności realizowanych przez Agencję ze środków publicznych pochodzących  

z tych dwóch funduszy oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na 

współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, podlegają potrąceniu  
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z bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub należności dłużnika z tytułu realizowanych przez 

Agencję płatności w ramach tych dwóch funduszy oraz krajowych środków publicznych 

przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy. Co oznacza, 

że należności i wierzytelności pochodzące z EFRG mogą być potrącane zarówno z EFRG jak 

i z EFRROW, a należności i wierzytelności pochodzące z EFRROW mogą być potrącane 

z EFRROW, jak i z EFRG. 

W przypadku funduszy Unii Europejskiej innych niż EFRG i EFRROW (np. Sekcja 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) potrącanie należności 

i wierzytelności będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach, tzn. należności  

z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych pochodzących  

z tych innych funduszy oraz środków publicznych krajowych, przeznaczonych na 

współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, a także wierzytelności wynikające 

z umów z tytułu płatności realizowanych przez Agencję ze środków publicznych pochodzących 

z tych innych funduszy oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na 

współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, podlegają potrąceniu z bezspornej 

i wymagalnej wierzytelności lub należności dłużnika  z tytułu realizowanych przez Agencję 

płatności w ramach poszczególnych funduszy oraz krajowych środków publicznych 

przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy. Zatem, 

tytułem przykładu, należności i wierzytelności pochodzące z SGEFOiGR będą potrącane 

wyłącznie z SGEFOiGR. 

W celu zapewnienia zgodności prawa krajowego z prawem wspólnotowym w art. 1 pkt 1 

lit. a projektu ustawy zaproponowano zmianę dotychczasowego brzmienia art. 31 ust. 1 ustawy 

w celu wprowadzenia do polskiego porządku prawnego regulacji, zgodnie z którymi należności 

ustalane w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Agencji  

z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków oraz wierzytelności wynikające  

z umów realizowanych ze środków pochodzących z EFRG i EFRROW oraz krajowych środków 

publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych  

z tych funduszy, podlegać będą potrąceniu z bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub 

należności dłużnika z tytułu realizowanych przez Agencję płatności w ramach tych funduszy. 
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Natomiast należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Agencji 

z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków oraz wierzytelności wynikające z umów 

realizowanych ze środków innych niż wymienione wyżej fundusze Unii Europejskiej oraz 

krajowych środków publicznych przeznaczonych na ich współfinansowanie będą mogły być 

potrącane na dotychczasowych zasadach, tj. w ramach poszczególnych funduszy (art. 1 pkt 1 

lit. b projektu ustawy). 

Jednocześnie w art. 1 pkt 2 projektu ustawy zaproponowano nowe brzmienie art. 42 

ustawy. Ustawą rozszerzono katalog wierzytelności, które Prezes Agencji może umarzać, 

rozkładać na raty lub odraczać terminy ich spłaty. Do dnia wejścia w życie ustawy Prezes 

Agencji, na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.) mógł umarzać, 

rozkładać na raty lub odraczać terminy spłaty wyłącznie wierzytelności Agencji pochodzących 

z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, natomiast przepisy ustawy umożliwiają 

Prezesowi umarzanie, rozkładanie na raty lub odraczanie terminów spłaty wierzytelności Agencji 

przypadających jej w związku z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych wyłącznie 

z krajowych środków publicznych. 

W związku z tym, w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości dotyczących 

możliwości umarzania przez Prezesa Agencji, np. dopłat do oprocentowania preferencyjnych 

kredytów, zaciągniętych przez producentów rolnych na podstawie umów z bankami, zawartych 

przed dniem wejścia w życie ustawy, zaproponowano nowe brzmienie art. 42 ustawy, zgodnie 

z którym w zakresie spraw dotyczących umarzania, w całości lub w części, rozkładania na raty 

lub odraczania terminu spłat wierzytelności Agencji przypadających jej w związku 

z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych wyłącznie z krajowych środków publicznych 

wyłączono stosowanie przepisów dotychczasowych. Zatem do tego typu spraw będą miały 

zastosowanie przepisy „nowej” ustawy, czyli będzie istniała możliwość umarzania, rozkładania 

na raty lub odraczania terminów spłat takich wierzytelności.  

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 Projekt ustawy nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
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systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 

poz. 597), w związku z tym nie podlega notyfikacji.  

 Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt 

ustawy został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Od dnia udostępnienia projektu ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej nie 

zgłoszono zainteresowania pracami nad projektem ustawy (zgłoszenie w rozumieniu art. 7 wyżej 

wymienionej ustawy). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana ustawa 

Projektowana ustawa obejmuje swoim zakresem ARiMR oraz beneficjentów pomocy ze środków 

pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, Europejskiego Funduszu 

Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych 

na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy.  

 

2. Wpływ projektowanej ustawy na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie projektowanej ustawy nie wpłynie na wydatki budżetu państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego.  

 

3. Wpływ projektowanej ustawy na rynek pracy 

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wypływu na rynek pracy. 

 

4. Wpływ projektowanej ustawy na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość. 

 

5. Wpływ projektowanej ustawy na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.  
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6. Konsultacje społeczne 

Projekt ustawy, w ramach konsultacji społecznych, został przesłany m.in. do Krajowej Rady Izb 

Rolniczych, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych 

„Solidarność”, NSZZ „Solidarność 80”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Federacji 

Branżowych Związków Producentów Rolnych, Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców 

i Właścicieli Rolnych, Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”, Związku Zawodowego 

Rolników „Ojczyzna”, Związku Zawodowego Rolników „SOLIDARNI”, Związku Zawodowego 

Centrum Narodowe Młodych Rolników, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.  

 Żaden z wyżej wymienionych podmiotów nie zgłosił uwag do projektu ustawy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/04/BS 



3)

URZĄI)
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKTEJ

SEKRETARZ
KOMITETU NTE GRACJI EUROPEJ SzuEJ

SEKRETARZ STANU
Mikołaj Dowgielewicz

Min.MD/S tfl, rcrrP/bm Warszawa, dn.."Vjkwietnia 2009 r.

Pan
Marek Berek
Sekretarz Rady MinistrÓw

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy
o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa' wyrażona na podstawie art. 9 pkt 3
wzw iązkuza r t . f u s t .  1pk t2 i u s t . 2pk t2aus tawyzdn i a8s i e rpn i a1996 r . oKom i t e c i e
Integracji Europejskiej (Dz.U. I\r 106' poz. 494,zp źn. zm.) przez Sekretarza Komitetu
Integracji Europejskiej Mikolaja Dowgielewicza

Szanownv P anie Ministrze,

W zwięku z przedł'oŻonym projektćm ustawy (pismo sygn. RM-10-58-09) uprzejmie

przedstawi am następuj ącą opirrię :

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej,

Z powazanient,

Do uprzejmej wiadomości :

Pan Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoiu Wsi

20t]9 -0ł i

):i.rłp.
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