
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 listopada 2022 r. 

Poz. 2442 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROLNICTWA I  ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 18 listopada 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

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

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 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 Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2422 i 2433) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych wa-

runków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1549, z 2017 r. poz. 107 i 2115, z 2018 r. poz. 2368, z 2020 r. poz. 1101 oraz z 2022 r. 

poz. 1420) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wniosek o przyznanie pomocy technicznej składa się bezpośrednio w Centrali Agencji albo przesyłką reje-

strowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmują-

cego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.”; 

2) po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu: 

„§ 22a. Wnioski o płatność składa się do dnia 14 sierpnia 2025 r.”; 

3) w § 24 w ust. 4 po wyrazach „tego wniosku” dodaje się wyrazy „i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.”; 

4) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane przesyłką rejestrowaną 

w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europej-

skiej.”; 

5) w § 26 w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „do dnia 30 września 2024 r.”; 

6) po § 32 dodaje się § 32a i 32b w brzmieniu: 

„§ 32a. Przepisu § 22 ust. 2 pkt 1 lit. a nie stosuje się do kosztów kwalifikowalnych poniesionych do dnia 

31 grudnia 2021 r. 

§ 32b. W przypadku wniosku o płatność złożonego po dniu 31 maja 2025 r. Agencja dokonuje wypłaty pomo-

cy technicznej w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. po pozytywnym rozpatrzeniu tego wniosku.”. 

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

nia 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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§ 2. 1. Do przyznawania pomocy, o której mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w sprawach objętych po-

stępowaniami wszczętymi i niezakończonymi zawarciem umowy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządze-

nia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

2. Do wypłaty pomocy, o której mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w sprawach, w których zawarto 

umowy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 

w brzmieniu dotychczasowym. 

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski 
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