
Uchwała Nr 56/2023 

Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 1 marca 2023 r. 

 

dotycząca projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania z budżetu 

państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach Planu 

Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 

 

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministra Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2023 r. 

(pismo nr DBD.ap.0210.2.2022), projektu w/w rozporządzenia, stosownie do art. 329 ust. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 

z późn. zm.), Rada Główna przedstawia pozytywną ocenę ww. projektu rozporządzenia. 

Projekt rozporządzenia ma charakter techniczny, jest realizacją art. 15 ust. 4 ustawy z dnia  

26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027, zgodnie z którym 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, tryb i terminy udzielania 

pożyczki, o której mowa w art. 13 ust. 3, na wyprzedzające finansowanie pomocy na operacje 

realizowane w ramach interwencji, o których mowa w art. 73, art. 77 lub art. 78 rozporządzenia 

2021/2115, jej rozliczania oraz zwrotu, mając na względzie zakres tych interwencji. 

Projekt rozporządzenia określa szczegółowe warunki, tryb i terminy:  

1) udzielania z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej na 

operacje realizowane w ramach interwencji objętych Planem Strategicznym dla Wspólnej 

Polityki Rolnej na lata 2023–2027, o których mowa w art. 73, art. 77 lub art. 78 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego 

przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie 

w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych  

z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 

1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.1)), zwanych 

dalej „interwencjami”; 

2) rozliczania oraz zwrotu pożyczki, o której mowa w pkt 1. 

Pomoc finansowa w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 

jest wypłacana w formie refundacji poniesionych wydatków. Do czasu otrzymania środków  

z agencji płatniczej, tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, potencjalni beneficjenci 

(jednostki samorządu terytorialnego, instytuty badawcze, instytuty działające w ramach Sieci 

Badawczej Łukasiewicz, jednostki doradztwa rolniczego, uczelnie i lokalne grupy działania) są 

obowiązani do ponoszenia wydatków związanych z realizacją operacji z własnych środków, w tym 

również z kredytów bankowych. W celu umożliwienia rozpoczęcia realizacji operacji bez 

konieczności oczekiwania na zwrot środków proponuje się mechanizm wyprzedzającego 

finansowania. Wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa w formie pożyczek z Banku 

Gospodarstwa Krajowego jest mechanizmem, który funkcjonował we wszystkich 

dotychczasowych programach rozwoju obszarów wiejskich (SPO „Restrukturyzacja…”, PROW 

2007–2013, PROW 2014–2020). Propozycja uwzględnienia tego mechanizmu również w ramach 

PS WPR jest więc kontynuacją dotychczasowej praktyki.  

 

Uchwałę otrzymuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Edukacji i Nauki. 

 

       Przewodniczący 

      Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 
        Prof. Marcin Pałys 


