
Art. 1. Ustawa okreÊla zasady tworzenia i prowa-
dzenia, zakres oraz przeznaczenie krajowego systemu
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rol-
nych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci.

Art. 2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, zwana dalej „Agencjà”, tworzy i prowadzi kra-
jowy system ewidencji producentów, ewidencji go-
spodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przy-
znanie p∏atnoÊci, zwany dalej „systemem”.

Art. 3. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) gospodarstwo rolne — wszystkie nieruchomoÊci
rolne b´dàce w posiadaniu tego samego podmio-
tu;

2) producent — producenta rolnego, organizacj´ pro-
ducentów, przetwórc´, podmiot prowadzàcy za-
k∏ad utylizacyjny;

3) producent rolny — osob´ fizycznà, osob´ prawnà
lub jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà oso-
bowoÊci prawnej, b´dàcà posiadaczem gospodar-
stwa rolnego lub posiadaczem zwierz´cia;

4) organizacja producentów — grup´ producentów
rolnych, zwiàzek grup producentów rolnych,
wst´pnie uznanà grup´ producentów owoców
i warzyw, uznanà organizacj´ producentów owo-
ców i warzyw oraz  uznane zrzeszenie organizacji
producentów owoców i warzyw;

5) przetwórca — przetwórc´ w rozumieniu przepisów
o organizacji rynku przetworów owocowych i wa-
rzywnych;

6) podmiot prowadzàcy zak∏ad utylizacyjny — pod-
miot zajmujàcy si´ utylizacjà zw∏ok zwierz´cych;

7) dzia∏ka rolna — zwarty obszar gruntu rolnego, na
którym jest prowadzona jedna uprawa, o po-
wierzchni nie mniejszej ni˝ 0,1 ha, wchodzàcy
w sk∏ad gospodarstwa rolnego;

8) zwierz´ta — byd∏o, owce, kozy i Êwinie;

9) p∏atnoÊci — pomoc finansowà dla producentów
rolnych, przetwórców i organizacji producentów
udzielanà w ca∏oÊci lub w cz´Êci ze Êrodków Euro-
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Art. 4. System sk∏ada si´ z:

1) ewidencji producentów;

2) ewidencji gospodarstw rolnych;

3) ewidencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci;

4) dokumentacji zwiàzanej z prowadzeniem ewiden-
cji, o których mowa w pkt 1—3.

Art. 5. 1. System wykorzystuje si´ w zakresie:

1) przyznawania i wyp∏aty p∏atnoÊci;

2) nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczà-
cych p∏atnoÊci realizowanych  przez Agencj´;

3) post´powania w sprawie zwrotu nienale˝nie wy-
p∏aconych p∏atnoÊci;

4) post´powania w sprawie wymierzania kar pieni´˝-
nych lub zastosowania innych sankcji;

5) identyfikacji producentów.

2. Do prowadzenia systemu wykorzystuje si´
w szczególnoÊci dane zawarte w ewidencji gruntów
i budynków prowadzonej na podstawie przepisów
Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

3. Dane indywidualne zawarte w systemie mogà
byç udost´pniane wy∏àcznie organom statystyki pu-
blicznej, natomiast dane zbiorcze mogà byç udost´p-
niane innym organom administracji publicznej prowa-
dzàcym systemy informacyjne.

4. Dane zawarte w systemie, okreÊlajàce przebieg
granic dzia∏ek rolnych w paƒstwowym systemie od-
niesieƒ przestrzennych, o którym mowa w przepisach
Prawa geodezyjnego i kartograficznego, mogà byç
nieodp∏atnie udost´pniane organowi prowadzàcemu
ewidencj´ gruntów i budynków.

Art. 6. Ewidencj´ producentów, ewidencj´ gospo-
darstw rolnych oraz ewidencj´ wniosków o przyzna-
nie p∏atnoÊci Agencja prowadzi w formie elektronicz-
nej, zapewniajàc ochron´ i zabezpieczenie danych
przed ich utratà oraz nieuprawnionym dost´pem do
tych danych.

Art. 7. 1. Ewidencja producentów zawiera:

1) imi´ i nazwisko albo nazw´ producenta, okreÊlenie
jego miejsca  zamieszkania i adres albo okreÊlenie
siedziby i adres, a w przypadku osoby fizycznej
równie˝ numer ewidencyjny powszechnego elek-
tronicznego systemu ewidencji ludnoÊci (PESEL),
z zastrze˝eniem ust. 3;

2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12;

3) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urz´-
dowym podmiotów gospodarki narodowej
(REGON), je˝eli numer taki zosta∏ nadany;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), je˝eli numer
taki zosta∏ nadany;
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5) imi´ i nazwisko oraz okreÊlenie miejsca zamieszka-
nia i adres pe∏nomocnika, je˝eli zosta∏ ustanowio-
ny, albo osoby uprawnionej do reprezentacji, wraz
z numerem identyfikacji podatkowej (NIP), je˝eli
numer taki zosta∏ nadany, oraz numerem ewiden-
cyjnym powszechnego elektronicznego systemu
ewidencji ludnoÊci (PESEL), z zastrze˝eniem ust. 3;

6) numer rachunku bankowego producenta lub oso-
by, o której mowa w pkt 5.

2. W przypadku organizacji producentów ewiden-
cja producentów, oprócz danych, o których mowa
w ust. 1, zawiera ponadto:

1) wskazanie kategorii produktów, ze wzgl´du na któ-
re organizacja producentów zosta∏a wst´pnie
uznana lub uznana;

2) wykaz cz∏onków organizacji producentów, z poda-
niem imienia i nazwiska albo nazwy, numeru iden-
tyfikacyjnego, o którym mowa w art. 12, oraz nu-
meru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze
urz´dowym podmiotów gospodarki narodowej
(REGON), je˝eli numer taki zosta∏ nadany,
a w przypadku osoby fizycznej równie˝ numeru
ewidencyjnego powszechnego elektronicznego
systemu ewidencji ludnoÊci (PESEL), z zastrze˝e-
niem ust. 3.

3. Je˝eli producentem, pe∏nomocnikiem lub
cz∏onkiem organizacji producentów jest osoba fi-
zyczna nieposiadajàca obywatelstwa polskiego, ewi-
dencja producentów zamiast numeru ewidencyjne-
go powszechnego elektronicznego systemu ewiden-
cji ludnoÊci (PESEL) zawiera numer paszportu tej
osoby lub innego dokumentu stwierdzajàcego jej
to˝samoÊç.

Art. 8. Ewidencja gospodarstw rolnych zawiera:

1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12;

2) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urz´-
dowym podmiotów gospodarki narodowej
(REGON), je˝eli numer taki zosta∏ nadany;

3) dane dotyczàce powierzchni gospodarstwa rolne-
go, z podaniem identyfikatorów oraz powierzchni
wchodzàcych w jego sk∏ad dzia∏ek ewidencyjnych,
na których sà po∏o˝one dzia∏ki rolne;

4) dane umo˝liwiajàce identyfikacj´ dzia∏ek rolnych
wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego, do-
tyczàce w szczególnoÊci:
a) powierzchni dzia∏ek rolnych wykazanej w hekta-

rach, z dok∏adnoÊcià do drugiego miejsca po
przecinku,

b) lokalizacji dzia∏ek rolnych, z podaniem nume-
rów dzia∏ek ewidencyjnych, na których sà one
po∏o˝one,

c) sposobu wykorzystywania dzia∏ek rolnych.

Art. 9. 1. W ewidencji wniosków o przyznanie p∏at-
noÊci zamieszcza si´, w odniesieniu do ka˝dego wnio-

skodawcy ubiegajàcego si´ o przyznanie p∏atnoÊci,
dane dotyczàce:

1) terminów z∏o˝enia wniosków o przyznanie p∏atno-
Êci;

2) tytu∏ów, na podstawie których wnioskodawca
ubiega si´ o przyznanie p∏atnoÊci, a tak˝e po-
wierzchni dzia∏ek rolnych obj´tych jego wnio-
skiem;

3) liczby zwierzàt, z podaniem ich gatunku, je˝eli
wnioskodawca je posiada;

4) sposobu rozpatrzenia wniosku o przyznanie p∏at-
noÊci, ze wskazaniem przyczyn ewentualnej od-
mowy przyznania p∏atnoÊci, zastosowania reduk-
cji lub sankcji;

5) przeprowadzonych kontroli, w tym wyników tych
kontroli;

6) wysokoÊci przyznanych p∏atnoÊci, z podaniem dat
ich przyznania;

7) wysokoÊci wyp∏aconych p∏atnoÊci, z podaniem dat
ich wyp∏acenia;

8) okresów, za które przyznano i wyp∏acono p∏atno-
Êci.

2. Do ustalenia liczby zwierzàt, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, wykorzystuje si´ dane zawarte w reje-
strze zwierzàt prowadzonym na podstawie przepisów
o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwie-
rzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej.

Art. 10. Dane zawarte w systemie oraz dokumenta-
cj´, o której mowa w art. 4 pkt 4, przechowuje si´
przez okres 5 lat, liczàc od dnia 1 stycznia roku nast´-
pujàcego po roku, w którym wniosek zosta∏ zarejestro-
wany w systemie.

Art. 11. 1. Producent podlega wpisowi do ewiden-
cji producentów na podstawie wniosku z∏o˝onego do
kierownika biura powiatowego Agencji w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania lub siedzib´ wnio-
skodawcy.

2. Wniosek o wpis do ewidencji producentów za-
wiera dane, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 
i 3—6.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´ nie
póêniej ni˝ na 21 dni przed dniem z∏o˝enia pierwszego
wniosku o przyznanie p∏atnoÊci, z tym ˝e:

1) producenci rolni b´dàcy posiadaczami zwierzàt
sk∏adajà wniosek nie póêniej ni˝ w dniu zg∏oszenia
pierwszego zwierz´cia do rejestru zwierzàt prowa-
dzonego na podstawie przepisów o zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeê-
nych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej;

2) podmioty prowadzàce zak∏ady utylizacyjne sk∏ada-
jà wniosek nie póêniej ni˝ w dniu dokonania
pierwszej utylizacji;
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3) producenci rolni niewpisani do ewidencji produ-
centów, którzy przejmujà posiadanie gospodar-
stwa rolnego, sk∏adajà wniosek nie póêniej ni˝
w dniu z∏o˝enia wniosku o przyznanie p∏atnoÊci na
podstawie przepisów o p∏atnoÊciach bezpoÊred-
nich do gruntów rolnych;

4) przetwórcy sk∏adajà wniosek nie póêniej ni˝ w ter-
minie 7 dni od dnia wpisu do rejestru, o którym
mowa w przepisach o organizacji rynku przetwo-
rów owocowych i warzywnych.

Art. 12. 1. JednoczeÊnie z wpisem do ewidencji
producentów nadaje si´ numer identyfikacyjny.

2. Numer identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1,
jest niepowtarzalny i nie przechodzi na nast´pc´
prawnego. 

3. Wnioskodawcy podlegajàcemu wpisowi do ewi-
dencji producentów na podstawie  kilku tytu∏ów nada-
je si´ jeden numer identyfikacyjny.

4. W przypadku ma∏˝onków oraz podmiotów b´dà-
cych wspó∏posiadaczami gospodarstwa rolnego na-
daje si´ jeden numer identyfikacyjny; numer identyfi-
kacyjny nadaje si´ temu z ma∏˝onków lub wspó∏posia-
daczy, co do którego wspó∏ma∏˝onek lub wspó∏posia-
dacz wyrazili pisemnà zgod´.

5. W przypadku producentów rolnych, przetwór-
ców lub podmiotów prowadzàcych zak∏ady utylizacyj-
ne dzia∏ajàcych w formie spó∏ki cywilnej nadaje si´ je-
den numer identyfikacyjny; numer identyfikacyjny na-
daje si´ temu wspólnikowi, co do którego pozostali
wspólnicy wyrazili pisemnà zgod´.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, do
wniosku o wpis do ewidencji producentów do∏àcza
si´ pisemnà zgod´ odpowiednio wspó∏ma∏˝onka,
wspó∏posiadacza gospodarstwa rolnego albo  wspól-
ników.

Art. 13. 1. Kierownik biura powiatowego Agencji
odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wpisu
do ewidencji producentów, je˝eli wnioskodawca nie
jest producentem lub zosta∏ mu ju˝ uprzednio nadany
numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12.

2. Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje
podmiotom wpisanym do ewidencji producentów za-
Êwiadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym,
o którym mowa w art. 12.

3. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2, jest
wydawane niezw∏ocznie po dokonaniu wpisu do ewi-
dencji producentów, nie póêniej jednak ni˝ w terminie
14 dni od dnia wp∏yni´cia wniosku o wpis do ewiden-
cji producentów. 

4. Podmioty wpisane do ewidencji producentów
w kontaktach z Agencjà sà obowiàzane do pos∏ugiwa-
nia si´ numerem identyfikacyjnym, o którym mowa
w art. 12.

Art. 14. 1. Producent jest obowiàzany do zg∏osze-
nia kierownikowi biura powiatowego Agencji ka˝dej
zmiany danych zawartych we wniosku, o którym mo-
wa w art. 11 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zaistnie-
nia zmiany.

2. Zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje
si´ na formularzu wniosku o wpis do ewidencji produ-
centów.

Art. 15. 1. Agencja mo˝e powierzaç, na podstawie
umowy, wykonywanie czynnoÊci technicznych zwiàza-
nych z prowadzeniem systemu wyspecjalizowanym
podmiotom.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, rodzaje czynnoÊci technicznych, o których mowa
w ust. 1, oraz warunki organizacyjne, techniczne i ka-
drowe, jakie powinny spe∏niaç podmioty, którym mo-
gà byç powierzone do wykonania te czynnoÊci, majàc
na wzgl´dzie zapewnienie wykonywania ich w jedno-
lity sposób na obszarze ca∏ego kraju oraz sprawne
funkcjonowanie systemu.

Art. 16. 1. Prezes G∏ównego Urz´du Statystyczne-
go udost´pnia nieodp∏atnie Agencji wykazy gospo-
darstw rolnych wpisanych do krajowego rejestru urz´-
dowego podmiotów gospodarki narodowej wraz
z nadanym  w tym rejestrze numerem identyfikacyj-
nym (REGON) i zakodowanym opisem informacji ob-
j´tych tym rejestrem.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, minister
w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych, minister w∏aÊciwy
do spraw rozwoju wsi, Prezes Agencji Rynku Rolnego,
Prezes Agencji NieruchomoÊci Rolnych, Prezes Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego, wojewodo-
wie, G∏ówny Inspektor JakoÊci Handlowej Artyku∏ów
Rolno-Spo˝ywczych i wojewódzcy inspektorzy jakoÊci
handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych udost´pniajà
nieodp∏atnie Agencji dane zawarte w rejestrach oraz
ewidencjach prowadzonych na podstawie odr´bnych
przepisów, niezb´dne do dokonania p∏atnoÊci. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki oraz tryb udost´p-
niania danych przechowywanych w prowadzonych re-
jestrach i ewidencjach, o których mowa w ust. 2, ma-
jàc na wzgl´dzie ochron´ danych osobowych, zapew-
nienie jednolitoÊci danych o podmiotach ubiegajàcych
si´ o przyznanie p∏atnoÊci oraz bezpieczeƒstwo tych re-
jestrów i ewidencji oraz przechowywanych w nich da-
nych, a tak˝e sprawne funkcjonowanie systemu.
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Art. 1. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo farmaceutycz-
ne, ustaw´ o wyrobach medycznych oraz ustaw´
o Urz´dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyro-

bów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U.
Nr 126, poz. 1382 i Nr 154, poz. 1801 oraz z 2002 r.
Nr 32, poz. 300 i Nr 152, poz. 1266) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:
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o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo farmaceutyczne, ustaw´ 
o wyrobach medycznych oraz ustaw´ o Urz´dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych 

Art. 17. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia: 

1) wzór wniosku o wpis do ewidencji producentów,

2) wzór zaÊwiadczenia o nadanym numerze identyfi-
kacyjnym

— uwzgl´dniajàc dane wymienione w art. 7 oraz bio-
ràc pod uwag´ zapewnienie prawid∏owego funkcjo-
nowania systemu.

Art. 18. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100,
poz. 1086, z póên. zm.2)) w art. 24 wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Starosta zapewnia nieodp∏atnie gminom oraz

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, w celu utworzenia i prowadzenia krajowe-
go systemu ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnio-
sków o przyznanie p∏atnoÊci, bezpoÊredni do-
st´p do bazy danych ewidencji gruntów i bu-
dynków, bez prawa ich udost´pniania osobom
trzecim, z zastrze˝eniem ust. 5.”;

2) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa mo˝e przetwarzaç oraz nieodp∏atnie udo-
st´pniaç producentom rolnym, w rozumieniu
przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie p∏atno-
Êci, dane, o których mowa w ust. 4, dotyczàce
tych producentów na cele szkoleniowe zwiàza-
ne z utworzeniem lub prowadzeniem ewiden-
cji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci.”.

Art. 19. 1. Posiadacze zwierzàt oznakowanych, któ-
rych zwierz´ta zosta∏y zarejestrowane przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy w rejestrze zwierzàt prowadzo-
nym na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób za-
kaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa
oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, sà obowiàzani do z∏o-
˝enia wniosku o wpis do ewidencji producentów
w terminie 14 dni od dnia otrzymania formularza ta-
kiego wniosku od Agencji. 

2. Podmioty prowadzàce zak∏ady utylizacyjne
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy sà obowiàzane do z∏o-
˝enia wniosków o wpis do ewidencji producentów
w terminie 21 dni od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.

Art. 20. Ilekroç w odr´bnych przepisach jest mowa
o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych
i zwierzàt gospodarskich, rozumie si´ przez to krajowy
system ewidencji producentów, ewidencji gospo-
darstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
p∏atnoÊci. 

Art. 21. Dane pozyskane w celu utworzenia ewi-
dencji gospodarstw rolnych, o której mowa w ustawie
wymienionej w art. 23, Agencja wykorzystuje w celu
utworzenia ewidencji gospodarstw rolnych, o której
mowa w art. 4 pkt 2.

Art. 22. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie art. 15 ust. 2 pozostajà w mocy
przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13
ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 23. 

Art. 23. Traci moc ustawa z dnia 25 lipca 2001 r.
o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych
i zwierzàt gospodarskich oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1363).

Art. 24. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363
oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612.


