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R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia ............................. 2020 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 § 13z dodaje się § 13za w 

brzmieniu:  

„§ 13za. 1. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań 

wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, o 

której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, posiadaczowi co najmniej 50 chryzantem doniczkowych 

w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 2, będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo 

średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, 

któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku 

rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana na wniosek posiadacza 

chryzantem, w którym zgłasza Agencji liczbę posiadanych w dniu złożenia wniosku 

chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości, których nie sprzedał w związku z 

ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. 

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 2, podaje się  również: 

1)  imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

posiadacza chryzantem; 

2)  numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej posiadacza chryzantem; 

3)  miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem; 

                                                           
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 oraz 2020 r. poz. 18, 733, 1009, 1258, 1375 i 1728.  
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4)  numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 

przyznanie płatności posiadacza chryzantem, jeżeli został nadany; 

5)  oświadczenie, że posiadacz chryzantem jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo 

średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 

702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami 

na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. 

4. W przypadku gdy posiadacz chryzantem nie posiada numeru, o którym mowa w 

ust. 3 pkt 4, wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, 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. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się: 

1)  do dnia 6 listopada 2020 r.; 

2)  do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce 

przechowywania zgłoszonych chryzantem; 

3)  na formularzu udostępnionym przez Agencję. 

6. Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej informację o możliwości odbioru 

chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne 

instytucje publiczne. 

7. Podmioty i instytucje, o których mowa w ust. 6, zgłaszają zamiar odbioru 

chryzantem, wskazując w nim liczbę chryzantem, które zamierzają odebrać. 

8. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7, podaje się  również: 

1)  nazwę, siedzibę i adres podmiotu lub instytucji, o których mowa w ust. 6; 

2)  numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zgłaszającego; 

3)  preferowane miejsce i termin odbioru chryzantem. 

9. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 7, składa się: 

1)  do dnia 12 listopada 2020 r.; 

2)  do kierownika biura powiatowe Agencji właściwego ze względu na miejsce 

preferowanego odbioru chryzantem; 

3)  na formularzu udostępnionym przez Agencję. 

10. W przypadku złożenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, kierownik biura 

powiatowego Agencji wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz informuje niezwłocznie 
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posiadacza chryzantem o zamiarze odbioru jego chryzantem przez podmiot lub instytucję, 

o których mowa w ust. 6.  

11. Posiadacz chryzantem odbiera na piśmie lub w formie dokumentu 

elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne potwierdzenie liczby 

chryzantem odebranych przez podmioty i instytucje, o których mowa w ust. 6. 

12. Chryzantemy nieodebrane w terminie do dnia 16 listopada 2020 r. przez 

podmioty i instytucje, o których mowa w ust. 6, ich posiadacz oddaje niezwłocznie 

podmiotowi zajmującemu się, zgodnie z przepisami o odpadach, zbieraniem lub 

przetwarzaniem odpadów, odbierając od tych podmiotów na piśmie lub w formie 

dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne potwierdzenie 

liczby chryzantem odebranych jako odpady. 

13. Posiadacz chryzantem składa do kierownika biura powiatowego Agencji, w 

terminie do dnia 30 listopada 2020 r., potwierdzenia odbioru, o których mowa w ust. 11 i 

12, a posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą składa 

również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis określone w art. 37 

ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej. 

14. Pomoc, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości sumy iloczynu liczby 

chryzantem oddanych podmiotom lub instytucjom, o których mowa w ust. 6, i 

podmiotom, o których mowa w ust. 12, oraz stawki pomocy i powiększa się ją o 

rzeczywiste koszty oddania chryzantem jako odpadów podmiotom, o których mowa w 

ust. 12. 

15. Stawkę pomocy ustala się jako iloraz kwoty 180 mln zł oraz sumy liczby 

chryzantem oddanych podmiotom lub instytucjom, o których mowa w ust. 5, i 

podmiotom, o których mowa w ust. 12, przez wszystkich posiadaczy chryzantem, którzy 

złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 2, z tym, że stawka pomocy nie może przekraczać 

11 zł. Stawkę pomocy ustala się na podstawie dokumentów złożonych przez posiadaczy 

chryzantem zgodnie z ust. 12. 

16. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana posiadaczowi chryzantem w 

terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. na podstawie dokumentów złożonych przez 

posiadacza chryzantem zgodnie z ust. 12. 
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17. Pomoc, o której mowa w ust. 1, w przypadku posiadaczy chryzantem 

prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, 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.”. 

§ 2. Pomoc publiczna określona w § 13za ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 może 

być udzielana posiadaczom chryzantem będącym producentami rolnymi od dnia ogłoszenia 

pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy 

publicznej określonej w tym przepisie. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydqmbqgu2dcltqmfyc4njvga3dsnbsha

