RM-06110-117-21
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 lipca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.1)) po § 13zh dodaje § 13zi w brzmieniu:
„§ 13zi. 1. W 2021 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań
wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w §
2 ust. 1 pkt 6, kołom gospodyń wiejskich wpisanym do Krajowego Rejestru Kół
Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach
gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 165 i 1240), zwanym dalej „kołami gospodyń
wiejskich”:
1)

na realizację w terminie do dnia 30 września 2021 r. inicjatyw dotyczących
organizacji wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie
dostępności do szczepień przeciwko COVID-19, zwanego dalej „wydarzeniem”, na
które wstęp jest bezpłatny i które nie może trwać dłużej niż 3 dni;

2)

z tytułu zaszczepienia przeciwko COVID-19 po raz pierwszy co najmniej 100 osób
w trakcie wydarzenia (premia);

3)

z tytułu zorganizowania wydarzenia, podczas którego zaszczepiono po raz pierwszy
przeciwko COVID-19 największą liczbę osób i nie mniej niż 100 osób (dodatkowa
premia).
2. Maksymalny limit wydatków:

1)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 230, 1345, 1346, 1608 i
2089, z 2016 r. poz. 170, 1455 i 1912, z 2017 r. poz. 166, 1479, 1640, 1818 i 2147, z 2018 r. poz. 303, 1428,
1483 i 2025, z 2019 r. poz. 157, 1323 i 1779, z 2020 r. poz. 18, 733, 1009, 1258, 1375, 1728, 1932, 2058,
2164, 2224 i 2354 oraz z 2021 r. poz. 926.
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1)

na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wynosi 40 mln zł;

2)

z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wynosi 30 mln zł.
3. Pomoc finansowa na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ma

charakter pomocy de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz z przepisami o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
4. Pomoc finansowa na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest
przyznawana:
1)

na wniosek koła gospodyń wiejskich złożony do dnia 15 września 2021 r. na
formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie
internetowej;

2)

w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na
siedzibę koła gospodyń wiejskich;

3)

do wysokości limitu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.
5. Koło gospodyń wiejskich może złożyć nie więcej niż trzy wnioski, o których

mowa w ust. 4 pkt 1, przy czym kolejny wniosek może zostać złożony po akceptacji przez
kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę koła
gospodyń wiejskich sprawozdania z wydarzenia na podstawie ust. 19.
6. Załatwienie sprawy następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o
którym mowa w ust. 4 pkt 1, spełniającego wymogi formalne, o których mowa w ust. 10.
7. Za datę złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, uważa się datę wpływu
prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do właściwego ze względu na siedzibę
koła gospodyń wiejskich biura powiatowego Agencji.
8. W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony w ust. 4 pkt 1,
nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy, o której mowa w ust. 1.
9. Na stronie internetowej Agencji jest publikowana na bieżąco informacja o liczbie
złożonych wniosków i kolejności ich złożenia oraz kwocie środków finansowych
dostępnych w ramach limitu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.
10. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, zawiera:
1)

nazwę koła gospodyń wiejskich, jego siedzibę i adres do korespondencji;
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2)

numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności;

3)

numer koła gospodyń wiejskich w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich;

4)

numer identyfikacji podatkowej (NIP) koła gospodyń wiejskich;

5)

planowane miejsce i datę wydarzenia;

6)

zobowiązanie do:
a)

zapewnienia w trakcie wydarzenia możliwości szczepienia przeciwko COVID19 przez co najmniej 5 godzin dziennie, na podstawie umowy zawartej z
punktem szczepień, oraz – w przypadku szczepionek dwudawkowych –
zapewnienia szczepienia przeciwko COVID-19 drugą dawką,

b)

przeprowadzenia kampanii

informacyjnej

w

mediach

lokalnych

lub

społecznościowych lub za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniu,
c)

zapewnienia w trakcie wydarzenia co najmniej trzech aktywności, o których
mowa w ust. 12,

d)

przedłożenia sprawozdania z wydarzenia w terminie 30 dni od dnia
zakończenia tego wydarzenia;

7)

oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje
niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
11. W przypadku gdy koło gospodyń wiejskich nie posiada numeru, o którym mowa

w ust. 10 pkt 2, wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, składa wniosek o wpis
do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności.
12. W ramach wydarzenia koło gospodyń wiejskich zapewnia co najmniej trzy z
następujących aktywności:
1)

oprawę muzyczną;

2)

występy artystyczne;

3)

strefę gastronomiczną;

4)

pokazy ratownictwa medycznego;

5)

strefę dla dzieci;

6)

zawody sportowe;
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7)

ekspozycję i degustację wyrobów kół gospodyń wiejskich;

8)

pokazy rękodzieła ludowego;

9)

warsztaty i szkolenia;

10) upominki dla osób zaszczepionych w trakcie wydarzenia.
13. Wysokość pomocy finansowej na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1
pkt 1, wynosi 8000 zł na jedno wydarzenie.
14. Decyzja, o której mowa w ust. 4 pkt 2, stanowi podstawę do wypłaty premii i
dodatkowej premii, jeżeli są spełnione przesłanki ich wypłaty.
15. Pomoc finansowa na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest
wypłacana na rachunek koła gospodyń wiejskich wskazany w krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności.
16. Koło gospodyń wiejskich, które otrzymało pomoc finansową na realizację
wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest obowiązane dostarczyć kierownikowi biura
powiatowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę tego koła, w terminie 30 dni
od dnia zakończenia wydarzenia, sprawozdanie z tego wydarzenia sporządzone na
formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.
17. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 16, zawiera:
1)

datę i miejsce przeprowadzenia wydarzenia;

2)

wskazanie zrealizowanych aktywności, o których mowa w ust. 12;

3)

opis przeprowadzonej kampanii informacyjnej.
18. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 16, dołącza się:

1)

kopię umowy zawartej między kołem gospodyń wiejskich a punktem szczepień
dotyczącej wykonania na wydarzeniu szczepień przeciwko COVID-19 przez co
najmniej 5 godzin dziennie, a w przypadku szczepionek dwudawkowych –
zapewnienia szczepienia przeciwko COVID-19 drugą dawką;

2)

materiały dokumentujące przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach
lokalnych lub społecznościowych lub za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniu;

3)

materiały dokumentujące zrealizowanie aktywności podczas wydarzenia.
19. Kierownik biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę koła

gospodyń wiejskich akceptuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 16, jeżeli spełnia ono
wymagania określone w ust. 17 i 18, w terminie 7 dni od dnia jego dostarczenia.
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20. Kierownik biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę koła
gospodyń wiejskich akceptuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 16, przez
umieszczenie na sprawozdaniu adnotacji o jego akceptacji, o czym niezwłocznie
informuje koło gospodyń wiejskich.
21. W przypadku braku akceptacji sprawozdania, o którym mowa w ust. 16,
kierownik biura powiatowego Agencji informuje na piśmie koło gospodyń wiejskich o
odmowie akceptacji sprawozdania z podaniem przyczyny tej odmowy.
22. Pomoc finansowa na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
podlega zwrotowi na rachunek Agencji w całości w przypadku:
1)

niezorganizowania wydarzenia przez koło gospodyń wiejskich lub

2)

nieprzedłożenia w terminie sprawozdania, o którym mowa w ust. 16, lub

3)

gdy sprawozdanie nie zawiera wszystkich elementów określonych w ust. 17, lub

4)

gdy koło gospodyń wiejskich nie przedłoży dokumentów określonych w ust. 18, lub

5)

gdy koło gospodyń wiejskich nie udokumentuje realizacji co najmniej trzech
aktywności, o których mowa w ust. 12.
23. W przypadku gdy koło gospodyń wiejskich nie zapewni na wydarzeniu

przynajmniej trzech aktywności, o których mowa w ust. 12, lecz zostanie zaszczepionych
po raz pierwszy co najmniej 100 osób, pomoc nie będzie podlegała zwrotowi.
24. Jeżeli liczba zaszczepionych po raz pierwszy podczas wydarzenia osób wynosi
co najmniej 100, koło gospodyń otrzymuje premię.
25. Premia wynosi od każdej zaszczepionej po raz pierwszy podczas wydarzenia
osoby w wieku:
1)

do 60. roku życia – 15 zł;

2)

powyżej 60. roku życia – 30 zł.
26. Liczbę zaszczepionych po raz pierwszy podczas wydarzenia osób z podziałem

na grupy wiekowe określone w ust. 25 kierownik biura powiatowego Agencji ustala na
podstawie danych Centrum e-Zdrowia.
27. Na stronie internetowej Agencji raz w tygodniu jest publikowana informacja o
liczbie złożonych kompletnych sprawozdań, o których mowa w ust. 16, kolejności ich
wpływu i kwocie dostępnych środków finansowych w ramach limitu, o którym mowa w
ust. 2 pkt 2.
28. Premia jest wypłacana według kolejności wpływu kompletnych sprawozdań, o
których mowa w ust. 16, na rachunek koła gospodyń wiejskich wskazany w krajowym
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systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności.
29. Po zakończeniu składania sprawozdań, o których mowa w ust. 16, przez koła
gospodyń wiejskich Prezes Agencji publikuje na stronie internetowej Agencji listę kół
gospodyń wiejskich, którym przysługuje dodatkowa premia, według kolejności od
największej do najmniejszej liczby osób zaszczepionych przeciw COVID-19 pierwszą
dawką.
30. Do ustalenia liczby osób, o których mowa w ust. 29, przyjmuje się że:
1)

osoba do 60. roku życia jest liczona jako 1 osoba;

2)

osoba powyżej 60. roku życia jest liczona podwójnie.
31. Dodatkowa premia jest wypłacana kołom gospodyń wiejskich znajdującym się

na liście, o której mowa w ust. 29, w wysokości:
1)

100 000 zł – w przypadku pierwszego miejsca;

2)

50 000 zł – w przypadku miejsc od drugiego do trzeciego;

3)

25 000 zł – w przypadku miejsc od czwartego do dziesiątego;

4)

10 000 zł – w przypadku miejsc od jedenastego do setnego;

5)

5000 zł – w przypadku miejsc od sto pierwszego do pięćsetnego;

6)

1000 zł – w przypadku miejsc od pięćset pierwszego do tysięcznego.
32. Dodatkowa premia może zostać wypłacona dla danego koła gospodyń wiejskich

tylko raz w związku z wydarzeniem, w trakcie którego została zaszczepiona przeciw
COVID-19 pierwszą dawką największa liczba osób.
33. Dodatkowa premia jest wypłacana przez Agencję niezwłocznie po
opublikowaniu listy, o której mowa w ust. 29, na rachunek koła gospodyń wiejskich
wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.
PREZES RADY MINISTRÓW
MATEUSZ MORAWIECKI
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

UZASADNIENIE
Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.) ma na celu
umożliwienie udzielania kołom gospodyń wiejskich pomocy:
–

na realizację w terminie do dnia 30 września 2021 r. inicjatyw dotyczących
organizacji wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie
dostępności do szczepień przeciwko COVID-19,

–

w formie premii z tytułu zaszczepienia po raz pierwszy co najmniej 100 osób w
trakcie ww. wydarzenia,

–

w formie dodatkowej premii z tytułu zorganizowania ww. wydarzenia, podczas
którego zaszczepiono po raz pierwszy przeciwko COVID-19 największą liczbę osób,
nie mniej niż 100 osób.

Koronawirus COVID-19 powoduje wiele zachorowań oraz przyczynia się do zgonów.
Jedną z metod zabezpieczenia organizmu ludzkiego przed zachorowaniem jest
szczepienie. Odsetek w pełni zaszczepionych mieszkańców gmin miejskich wynosi
42,9%, gmin miejsko-wiejskich 33,5%, natomiast gmin wiejskich tylko 29,6%. Podobna
tendencja występuje dla zaszczepionych przynajmniej jedną dawką, tj. 51,3%
mieszkańców gmin miejskich, 42,0% miejsko-wiejskich oraz 37,7% wiejskich.
A zatem odsetek zaszczepionych przeciwko COVID-19 na obszarach wiejskich jest
stosunkowo najniższy.
Koła gospodyń wiejskich tworzą mieszkańcy danej społeczności wiejskiej, a prowadzona
przez nie różnorodna działalność pozwala tym podmiotom dotrzeć do szerokiego grona
mieszkańców obszarów wiejskich.
Koła gospodyń wiejskich realizują zadania określone w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o kołach gospodyń wiejskich, tj. w szczególności:
–

prowadzą

działalność

społeczno-wychowawczą

i

oświatowo-kulturalną

w

środowiskach wiejskich,
–

prowadzą działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,

–

rozwijają kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną przez
np. reprezentację wsi lub gminy na różnorodnych wydarzeniach takich jak dożynki,

konkursy; podtrzymywanie lokalnych tradycji (przez zajmowanie się rękodziełem,
szyciem strojów ludowych),
–

wspierają rozwój przedsiębiorczości kobiet,

–

inicjują i prowadzą działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na
wsi,

–

reprezentują interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji
publicznej.

Mając na uwadze charakter funkcjonowania kół gospodyń wiejskich, zaangażowanie tych
podmiotów w proces szczepienia może ułatwić osobom z mniejszych miejscowości
dostęp do szczepień przeciwko COVID-19 i tym samym wpłynąć na zwiększenie liczby
zaszczepionych mieszkańców obszarów wiejskich.
Uwzględniając powyższe, w projektowanym rozporządzeniu przewiduje się możliwość
udzielania pomocy podmiotom prowadzącym działalność w postaci kół gospodyń
wiejskich w formule pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z
18.12.2013, str. 1, z późn. zm.) na realizację w terminie do dnia 30 września 2021 r.
inicjatyw dotyczących organizacji wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej
społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID-19, na które wstęp
będzie bezpłatny i które nie będzie mogło trwać dłużej niż 3 dni. Każde koło gospodyń
wiejskich będzie mogło złożyć maksymalnie do 3 wniosków na realizację ww. inicjatyw,
przy czym kolejny wniosek będzie mógł zostać złożony po zaakceptowaniu przez
kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
zwanej dalej „Agencją”, właściwego ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich
sprawozdania z realizacji poprzedniego wydarzenia.
W projekcie rozporządzenia przewiduje się, że przedmiotowa pomoc będzie
przyznawana w drodze decyzji na wniosek koła gospodyń wiejskich złożony do
kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę koła
gospodyń wiejskich, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej
stronie internetowej. Wnioski o pomoc będą mogły być składane do dnia 15 września
2021 r.
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W projektowanym rozporządzeniu przewiduje się, że wniosek o pomoc będzie zawierał
takie dane jak nazwa koła gospodyń wiejskich, jego siedziba i adres do korespondencji,
numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności, numer koła gospodyń wiejskich w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń
Wiejskich, numer identyfikacji podatkowej (NIP) koła gospodyń wiejskich oraz
planowane miejsce i datę wydarzenia.
Jednocześnie do wniosku koła gospodyń wiejskich będą miały obowiązek dołączyć
zobowiązanie do zapewnienia w trakcie wydarzenia możliwości szczepienia przeciwko
COVID-19 przez co najmniej 5 godzin, na podstawie umowy zawartej z punktem
szczepień, oraz – w przypadku szczepionek dwudawkowych – zapewnienie szczepienia
przeciwko COVID-19 drugą dawką, przeprowadzenia kampanii informacyjnej w
mediach lokalnych lub społecznościowych lub za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniu.
Ponadto organizator będzie zobowiązany zapewnić w trakcie wydarzenia co najmniej trzy
aktywności

w

formie

oprawy

muzycznej,

występów

artystycznych,

strefy

gastronomicznej, pokazów ratownictwa medycznego, strefy dla dzieci, zawodów
sportowych, ekspozycji i degustacji wyrobów kół gospodyń wiejskich, pokazów
rękodzieła ludowego, warsztatów i szkolenia, upominków dla osób zaszczepionych w
trakcie wydarzenia. Koło gospodyń wiejskich po przeprowadzeniu wydarzenia przedłoży
sprawozdanie z jego realizacji w terminie 30 dni od dnia zakończenia tego wydarzenia.
W projektowanym rozporządzeniu proponuje się, aby wysokość pomocy wynosiła
8000 zł na jedno wydarzenie.
Koło gospodyń wiejskich będzie mogło również otrzymać premię, jeżeli w trakcie
wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do
szczepień przeciwko COVID-19 zostanie zaszczepionych po raz pierwszy co najmniej
100 osób. Premia będzie wynosić od każdej zaszczepionej po raz pierwszy podczas
wydarzenia osoby w wieku:
1) do 60. roku życia – 15 zł;
2) powyżej 60. roku życia – 30 zł.
Liczbę zaszczepionych po raz pierwszy podczas wydarzenia osób z podziałem na grupy
wiekowe kierownik biura powiatowego Agencji będzie ustalał na podstawie danych
Centrum e-Zdrowia.
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Ponadto koło gospodyń wiejskich będzie mogło otrzymać dodatkową premię z tytułu
zorganizowania wydarzenia, podczas którego zaszczepiono po raz pierwszy przeciwko
COVID-19 największą liczbę osób, nie mniej niż 100 osób (dodatkowa premia).
Po zakończeniu składania sprawozdań przez kola gospodyń wiejskich z realizacji
wydarzenia Prezes Agencji opublikuje na stronie internetowej Agencji listę kół gospodyń
wiejskich, którym przysługuje dodatkowa premia, według kolejności od największej do
najmniejszej liczby osób zaszczepionych przeciw COVID-19 pierwszą dawką. Do
ustalenia liczby osób będzie się przyjmować, że:
1) osoba do 60. roku życia jest liczona jako 1 osoba;
2) osoba powyżej 60. roku życia jest liczona podwójnie.
Dodatkowa premia będzie wypłacana w wysokości:
1) 100 000 zł – w przypadku pierwszego miejsca;
2) 50 000 zł – w przypadku miejsc od drugiego do trzeciego;
3) 25 000 zł – w przypadku miejsc od czwartego do dziesiątego;
4) 10 000 zł – w przypadku miejsc od jedenastego do setnego;
5) 5000 zł – w przypadku miejsc od sto pierwszego do pięćsetnego;
6) 1000 zł – w przypadku miejsc od pięćset pierwszego do tysięcznego.
Dodatkowa premia będzie mogła zostać wypłacona dla danego koła gospodyń wiejskich
tylko raz w związku z wydarzeniem, w trakcie którego została zaszczepiona przeciw
COVID-19 pierwszą dawką największa liczba osób.
Wprowadzenie projektowanych przepisów nie będzie miało bezpośredniego wpływu na
działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.
Projektowane przepisy są zgodne z przepisami Unii Europejskiej.
Projekt nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej,
w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Natomiast po przyjęciu projektu
rozporządzenia przez Radę Ministrów pomoc określona w § 13zi zostanie zgłoszona
Komisji Europejskiej jako zgodna z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr
702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach
rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE
L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.).
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Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U.
poz. 2039, z późn. zm.), ponieważ nie zawiera przepisów technicznych.
Projekt rozporządzenia został zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych i programowych
Rady Ministrów.

5
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1.

Jaki problem jest rozwiązywany?

Koła gospodyń wiejskich realizują zadania określone w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń
wiejskich tj. w szczególności:
– prowadzą działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich,
– prowadzą działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,
– rozwijają kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną poprzez np. reprezentację wsi lub
gminy na różnorodnych wydarzeniach takich jak dożynki, konkursy,
– podtrzymywanie lokalnych tradycji np. przez zajmowanie się rękodziełem, szyciem strojów ludowych,
– wspierają rozwój przedsiębiorczości kobiet,
– inicjują i prowadzą działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi,
– reprezentują interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.
Koła gospodyń wiejskich tworzą mieszkańcy danej społeczności wiejskiej. Tak szeroko prowadzona różnorodna
działalność przez koła gospodyń wiejskich pozwala tym podmiotom dotrzeć do szerokiego grona mieszkańców
obszarów wiejskich.
Koronawirus COVID-19 powoduje wiele zachorowań oraz przyczynia się do zgonów. Jedną z metod zabezpieczenia
organizmu ludzkiego przed zachorowaniem jest szczepienie. Odsetek w pełni zaszczepionych mieszkańców gmin
miejskich wynosi 42,9%, gmin miejsko-wiejskich 33,5%, natomiast gmin wiejskich tylko 29,6%. Podobna tendencja
występuje dla zaszczepionych przynajmniej jedną dawką, tj. 51,3% mieszkańców gmin miejskich, 42,0% miejskowiejskich oraz 37,7% wiejskich.
Odsetek zaszczepionych przeciwko COVID-19 na obszarach wiejskich jest stosunkowo najniższy.
Mając na uwadze charakter funkcjonowania kół gospodyń wiejskich, zaangażowanie tych podmiotów w proces
szczepienia może ułatwić osobom z mniejszych miejscowości dostęp do szczepień przeciwko COVID-19 i tym
samym wpłynąć na zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców obszarów wiejskich.
2.

Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Projekt rozporządzenia ma na celu uruchomienie w 2021 r. pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich:
• na realizację w terminie do dnia 30 września 2021 r. inicjatyw dotyczących organizacji wydarzenia mającego
na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID-19,
• z tytułu zaszczepienia po raz pierwszy co najmniej 100 osób w trakcie wydarzenia (premia);
• z tytułu zorganizowania wydarzenia, podczas którego zaszczepiono po raz pierwszy przeciwko COVID-19
największą liczbę osób i nie mniejszą niż 100 osób (dodatkowa premia).
W rozporządzeniu określono wysokość pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich:
• na realizację wydarzeń mających na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień
przeciwko COVID-19, wynosi 8000 zł na jedno wydarzenie,
• w postaci premii od każdej zaszczepionej po raz pierwszy przeciwko COVID-19 osoby podczas wydarzenia,
wynosi:
o 15 zł w odniesieniu do osób do 60. roku życia,
o 30 zł w odniesieniu do osób powyżej 60. roku życia.
• w formie dodatkowej premii wypłacana się kołom gospodyń wiejskich w wysokości:

o
o
o
o
o
o
3.

100 000 zł – w przypadku pierwszego miejsca;
50 000 zł – w przypadku miejsc od drugiego do trzeciego;
25 000 zł – w przypadku miejsc od czwartego do dziesiątego;
10 000 zł – w przypadku miejsc od jedenastego do setnego;
5000 zł – w przypadku miejsc od sto pierwszego do pięćsetnego;
1000 zł – w przypadku miejsc od pięćset pierwszego do tysięcznego.

Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Brak danych
4.

Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Koła gospodyń wiejskich

Wielkość
9873

Źródło danych

Oddziaływanie

Krajowy Rejestr Kół Gospodyń
Wiejskich

Możliwość uzyskania
pomocy na organizację
inicjatyw dotyczących
organizacji wydarzenia
mającego na celu
wsparcie lokalnej
społeczności w
zakresie dostępności do
szczepień przeciwko
COVID-19 oraz
uzyskania premii oraz
dodatkowych premii

Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
5.

Realizacja pomocy

Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Z uwagi na konieczność pilnego wejścia w życie rozporządzenia przedmiotowy projekt rozporządzenia nie zostanie
przesłany do konsultacji publicznych.
6.

Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z … r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
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Łącznie
(0–10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem

74

74

-74

-74

budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
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Skutki finansowe pomocy określonej w projektowanym rozporządzeniu, w szacowanej
wysokości 74 mln zł, zostaną sfinansowane ze środków Fundusz Przeciwdziałania
COVID-19, w tym na:
Źródła finansowania

•
•
•

organizację wydarzenia 40 mln zł,
premie z tytułu zaszczepienia po raz pierwszy co najmniej 100 osób w trakcie
wydarzenia 30 mln zł,
dodatkowe premie z tytułu zorganizowania wydarzenia, podczas którego
zaszczepiono po raz pierwszy przeciwko COVID-19 największą liczbę osób, nie
mniej niż 100 osób – 3,775 mln zł.

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7.

Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki

Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym (w
mln zł, ceny
stałe z … r.)

0
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10

Łącznie
(0–10)

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw, w tym
producenci rolni

74

74

rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Producenci rolni
W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

Organizacja wydarzenia, podczas którego zostanie przeprowadzone
szczepienie osób z obszarów wiejskich.

rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne

mieszkańcy obszarów
wiejskich

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8.

Szczepienia przeciw COVID-19 zapewnią większą odporność
społeczeństwa na tę chorobę.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. Wejście w życie
projektowanego rozporządzenia nie będzie miało również wpływu na sytuację
ekonomiczną i społeczną osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

☐ nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).

☐ tak
☒ nie
☐ nie dotyczy
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☐ zmniejszenie liczby dokumentów

☐ zwiększenie liczby dokumentów

☐ zmniejszenie liczby procedur

☐ zwiększenie liczby procedur

☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy

☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

☐ inne:

☐ inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

☒ tak
☐ nie
☐ nie dotyczy

Komentarz:
Pomoc jest dobrowolna, a zatem do zainteresowanych kół gospodyń wiejskich należy decyzja, czy zgadzają się na
dodatkowe obciążenie związane z ubieganiem się o pomoc.
9.

Wpływ na rynek pracy

Wejście w życie projektowanych przepisów nie ma bezpośredniego wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
☐ środowisko naturalne

☐ demografia

☐ sytuacja i rozwój regionalny

☐ mienie państwowe

☐ informatyzacja
x zdrowie

☐ inne:
Omówienie wpływu

Szczepienia przeciw COVID-19 zapewnią większą odporność społeczeństwa na tę
chorobę.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wejście w życie rozporządzenia po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ewaluacja efektów nastąpi na podstawie przedkładanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
stosownie do przepisów ustawy dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z
2019 r. poz. 1505), sprawozdań z działalności.
Miernikiem będzie kwota wypłaconej pomocy, liczba kół gospodyń wiejskich, które otrzymały pomoc oraz premię
lub dodatkową premię, a także liczba zaszczepionych osób podczas wydarzenia.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
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