
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 15 lutego 2022 r. 

Poz. 391 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROLNICTWA I  ROZWOJU WSI 1) 

z dnia 10 lutego 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych 

realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promo-

cyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2401) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „(Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.)” dodaje się 

wyrazy „ , zwanej dalej „grupą producentów” ”; 

2) w § 3 w ust. 2 liczbę „2023” zastępuje się liczbą „2025”; 

3) uchyla się § 14a; 

4) po § 14a dodaje się § 14b w brzmieniu: 

„§ 14b. W dniu zawarcia umowy osoba fizyczna wchodząca w skład grupy producentów nieposiadającej zdol-

ności prawnej składa: 

1) oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku 

małżeńskim, albo oświadczenie o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej, 

2) oświadczenie współwłaściciela albo współwłaścicieli przedsiębiorstwa, a w przypadku gdy współwłaścicielem 

albo współwłaścicielami przedsiębiorstwa są osoby fizyczne – również ich małżonków – o wyrażeniu zgody na 

zawarcie umowy albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo oświadczenie o ustanowio-

nej rozdzielności majątkowej 

– na formularzach udostępnionych przez Krajowy Ośrodek.”; 

5) w § 15 w ust. 2 w pkt 1 w lit. b uchyla się tiret drugie; 

6) w § 17: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Krajowy Ośrodek rozpatruje wniosek o płatność w terminie 90 dni od dnia jego złożenia.”, 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi (Dz. U. poz. 1950). 
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b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Wezwanie beneficjenta przez Krajowy Ośrodek do wykonania określonych czynności w toku postępo-

wania w sprawie o wypłatę pomocy wydłuża termin, o którym mowa w ust. 1, o czas wykonania przez niego tych 

czynności. 

2b. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub 

opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości wypłaty pomocy, 

termin, o którym mowa w ust. 1, wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub 

wyjaśnienia tych wątpliwości, o czym Krajowy Ośrodek informuje beneficjenta na piśmie.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk 


		2022-02-15T12:55:44+0000
	Anna Tyśkiewicz-Mazur


		2022-02-15T15:46:30+0100




