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Dotyczy: prośby o zmianę projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój 
przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Szanowny Panie Prezesie

W odpowiedzi na pismo w sprawie prośby o zmianę projektu rozporządzenia 

wykonawczego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój 

działalności pozarolniczej” w zakresie poszerzenia katalogu kosztów kwalifikowalnych w 

zakresie usług leśnych, przedstawiam następujące wyjaśnienia. Projektowane przepisy 

rozporządzenia wykonawczego w ramach przedmiotowego poddziałania mają na celu 

dostosowanie stanu prawnego do zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 (dalej Program) w wyniku poszerzenia wsparcia o nowe zakresy, w tym o 

usługi związane z leśnictwem. Zgodnie z zapisami programowymi w ramach świadczenia 

takich usług inwestycje dotyczą działalności w zakresie przygotowania gleby pod 
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zalesienia i zalesień, pielęgnacji upraw leśnych, ochrony lasu, przycinania lub 

zrębkowania oraz pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne. 

Ponadto, zgodnie z Programem, koszty kwalifikowalne w tym zakresie usług obejmują w 

szczególności koszty zakupu maszyn lub urządzeń lub sprzętów niezbędnych do 

przygotowania gleby pod zalesienia i zalesień, pielęgnacji upraw leśnych, ochrony lasu, 

przycinania lub zrębkowania oraz maszyn służących do pozyskiwania i zbioru biomasy 

leśnej na cele energetyczne. 

Ww. zmiana została pozytywnie zaopiniowana uchwałą nr 198 z dnia 16 lutego 2021 r. 

Komitetu Monitorującego Program oraz zatwierdzona decyzją wykonawczą Komisji 

Europejskiej C(2021) 6553 z dnia 31 sierpnia 2021 r. zatwierdzającą tę zmianę dla Polski 

do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz zmieniającą decyzję wykonawczą C(2021) i ogłoszona w 

Komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2021 r. o zatwierdzeniu 

przez Komisję Europejską zmian Programu (M.P. z 2021 r. poz. 840). 

Intencją zmian w Programie było bowiem ukierunkowanie zakresu wsparcia na 

doposażenie Zakładów Usług Leśnych w sprzęt służący do zakładania zalesień i 

pielęgnacji lasu, którego wykorzystywanie w ramach świadczonych usług wpłynie 

pozytywnie na poprawę ochrony środowiska. W odniesieniu do tak obranego kierunku 

wsparcia w zakresie usług leśnych na etapie opiniowania zmian programowych nie było 

żadnych negatywnych sygnałów. 

Wobec powyższego, w Programie nie uwzględniono kosztów maszyn wielooperacyjnych 

do pozyskiwania drewna (wycinki drzew w starszych klasach wieku), a co za tym idzie 

również w projektowanym rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie wykonawcze. 

Uwzględnienie postulatów w zakresie poszerzenia kosztów kwalifikowalnych o zakup tego 

typu maszyn wiązałoby się przede wszystkim z koniecznością kolejnej zmiany Programu i 

ukierunkowania wsparcia, co mogłoby spowodować ryzyko, iż tego typu propozycja 

spotkałaby się z dezaprobatą ze strony Komisji Europejskiej. Ponadto, przedmiotowa 

zmiana przyczyniłaby się w znacznym stopniu do opóźnienia procesu wdrażania 

pozostałych zakresów objętych wsparciem, takich jak dotychczasowe usługi rolnicze, 

usługi w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych, wykorzystania 



technologii cyfrowych w ramach Rolnictwa 4.0, czy mycia i dezynfekcji. Ponowna zmiana 

Programu, uniemożliwiłaby dalsze procedowanie z aktem wykonawczym w ramach 

poddziałania obejmującym swoimi regulacjami nie tylko usługi leśne, ale również 

pozostałe zakresy objęte przedmiotowym wsparciem. Takie postępowanie mogłoby się 

spotkać z niezadowoleniem potencjalnych beneficjentów, którzy oczekują na możliwość 

jak najszybszego uzyskania dofinansowania w ramach poszczególnych zakresów 

poddziałania. 

Reasumując, w celu umożliwienia jak najszybszego wnioskowania o pomoc finansową 

przez potencjalnych beneficjentów we wszystkich zakresach objętych przedmiotowym 

poddziałaniem, uwzględnienie wnioskowanych zmian nie jest zasadne na tym etapie 

wdrażania poddziałania. Jednocześnie, popierając wsparcie rozwoju usług leśnych jako 

jednego z kierunków przedsiębiorczości wiejskiej, ponoszenie postulowanych kosztów 

kwalifikowalnych będzie możliwe w zakresie planowanej interwencji „Rozwój usług na 

rzecz rolnictwa i leśnictwa” w Planie Strategicznym na lata 2023–2027, w ramach której 

wsparcie będzie udzielane w formie instrumentów finansowych.

Z poważaniem

Henryk Kowalczyk

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości: 

1.Pan Edward Siarka, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i 
Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
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