
Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) zadania oraz w∏aÊciwoÊç organów i jednostek or-
ganizacyjnych w zakresie wspierania rozwoju ob-
szarów wiejskich z udzia∏em Êrodków pochodzà-
cych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, okreÊlonym w roz-
porzàdzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia
20 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rol-
ny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1),
zwanym dalej „rozporzàdzeniem nr 1698/2005”,
oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych
w trybie tego rozporzàdzenia;

2) warunki i tryb przyznawania, wyp∏aty oraz zwraca-
nia pomocy finansowej:

a) w ramach dzia∏aƒ obj´tych programem rozwo-
ju obszarów wiejskich, zwanej dalej „pomocà”,

b) na realizacj´ zadaƒ okreÊlonych w art. 66 ust. 2
i 3 rozporzàdzenia nr 1698/2005, zwanej dalej
„pomocà technicznà”

— w zakresie nieokreÊlonym w przepisach Unii Eu-
ropejskiej, o których mowa w pkt 1, lub przewi-
dzianym w tych przepisach do okreÊlenia przez
paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej. 

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o dzia∏aniu, na-
le˝y przez to rozumieç Êrodek, o którym mowa
w art. 2 lit. d rozporzàdzenia nr 1698/2005.

Art. 3. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
opracowuje:

1) projekt krajowego planu strategicznego, o którym
mowa w art. 11 rozporzàdzenia nr 1698/2005,

2) projekt programu rozwoju obszarów wiejskich,
o którym mowa w art. 15 rozporzàdzenia
nr 1698/2005, zwanego dalej „programem”

— po zasi´gni´ciu opinii samorzàdów województw
oraz partnerów gospodarczych i spo∏ecznych, o któ-
rych mowa w rozporzàdzeniu nr 1698/2005.

2. Rada Ministrów, w drodze uchwa∏y:

1) przyjmuje krajowy plan strategiczny;

2) zatwierdza projekt programu.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi:

1) przekazuje Komisji Europejskiej:

a) przyj´ty przez Rad´ Ministrów krajowy plan
strategiczny,

b) zatwierdzony przez Rad´ Ministrów projekt pro-
gramu;

2) wspó∏pracuje z Komisjà Europejskà w zakresie
oceny przekazanego jej projektu programu oraz
przeglàdu tego programu zgodnie z rozporzàdze-
niem nr 1698/2005.

4. Po zatwierdzeniu programu przez Komisj´ Eu-
ropejskà minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
og∏asza program, w drodze obwieszczenia, w Dzienni-
ku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi opra-
cowuje projekt zmiany programu po zasi´gni´ciu opi-
nii komitetu monitorujàcego, o którym mowa w art. 77
rozporzàdzenia nr 1698/2005. Do zmiany programu
przepisy ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio. 

Art. 4. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi:

1) pe∏ni funkcj´ instytucji zarzàdzajàcej, o której mowa
w art. 74 ust. 2 lit. a rozporzàdzenia nr 1698/2005;

2) zamawia, w trybie przepisów o zamówieniach pu-
blicznych, wykonywanie ocen programu oraz
przedk∏ada te oceny Komisji Europejskiej;

3) przekazuje Komisji Europejskiej roczne sprawoz-
dania, o których mowa w art. 82 rozporzàdzenia
nr 1698/2005;

4) uznaje, w drodze decyzji administracyjnej, krajowe
systemy jakoÊci ˝ywnoÊci, o których mowa
w art. 32 ust. 1 lit. b rozporzàdzenia nr 1698/2005;
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USTAWA

z dnia 7 marca 2007 r. 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 26 marca

1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, ustaw´ z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników,
ustaw´ z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach, ustaw´ z dnia
18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, ustaw´ z dnia 28 listopa-
da 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, ustaw´ z dnia
28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych, ustaw´
z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewi-
dencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci, ustaw´ z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, usta-
w´ z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze Êrodków publicznych, ustaw´
z dnia 22 paêdziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rol-
niczego i ustaw´ z dnia 16 listopada 2006 r. o op∏acie skar-
bowej.



5) powo∏uje, w drodze zarzàdzenia, komitet monito-
rujàcy, o którym mowa w art. 77 rozporzàdzenia
nr 1698/2005;

6) tworzy krajowà sieç obszarów wiejskich, o której
mowa w art. 68 rozporzàdzenia nr 1698/2005.

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, zwana dalej „Agencjà”, akredytowana na podsta-
wie przepisów odr´bnych jako agencja p∏atnicza, re-
alizuje zadania i kompetencje agencji p∏atniczej okre-
Êlone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1,
oraz w ustawie.

Art. 5. 1. Program jest realizowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje nast´pujàce dzia-
∏ania:

1) szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych
w rolnictwie i leÊnictwie;

2) u∏atwianie startu m∏odym rolnikom;

3) renty strukturalne;

4) modernizacja gospodarstw rolnych;

5) zwi´kszanie wartoÊci dodanej podstawowej pro-
dukcji rolnej i leÊnej;

6) poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwiàzanej
z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leÊnic-
twa przez:

a) scalanie gruntów,

b) gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi;

7) uczestnictwo rolników w systemach jakoÊci ˝yw-
noÊci;

8) dzia∏ania informacyjne i promocyjne;

9) wspieranie gospodarstw rolnych niskotowaro-
wych w fazie restrukturyzacji;

10) grupy producentów rolnych;

11) korzystanie z us∏ug doradczych przez rolników
i posiadaczy lasów;

12) wspieranie gospodarowania na obszarach gór-
skich i innych obszarach o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania (ONW);

13) p∏atnoÊci dla obszarów NATURA 2000 oraz zwiàza-
nych z wdra˝aniem Ramowej Dyrektywy Wodnej;

14) program rolnoÊrodowiskowy;

15) zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie grun-
tów innych ni˝ rolne;

16) odtwarzanie potencja∏u produkcji leÊnej zniszczo-
nego przez katastrofy oraz wprowadzanie instru-
mentów zapobiegawczych;

17) ró˝nicowanie w kierunku dzia∏alnoÊci nierolniczej;

18) tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw;

19) podstawowe us∏ugi dla gospodarki i ludnoÊci wiej-
skiej;

20) odnowa i rozwój wsi;

21) wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju;

22) wdra˝anie projektów wspó∏pracy;

23) funkcjonowanie lokalnej grupy dzia∏ania.

2. Program, oprócz dzia∏aƒ wymienionych w ust. 1,
obejmuje równie˝ pomoc technicznà.

Art. 6. 1. Zadania instytucji zarzàdzajàcej w zakresie
wdra˝ania dzia∏aƒ obj´tych programem, w tym przy-
znawania pomocy, wykonuje jako zadania delegowane
zgodnie z art. 75 ust. 2 rozporzàdzenia nr 1698/2005:

1) podmiot, któremu minister w∏aÊciwy do spraw
rozwoju wsi powierzy∏, na podstawie umowy, wy-
konywanie tych zadaƒ, wy∏oniony w trybie przepi-
sów o zamówieniach publicznych — w przypadku
dzia∏ania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1;

2) samorzàd województwa — w przypadku dzia∏aƒ,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 oraz 19—23,
z zastrze˝eniem pkt 3;

3) Agencja — w przypadku dzia∏aƒ, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2—5, 7, 9—18 oraz pkt 21 w od-
niesieniu do operacji odpowiadajàcych warunkom
przyznania pomocy w ramach dzia∏aƒ, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 i 18;

4) Agencja Rynku Rolnego — w przypadku dzia∏ania,
o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 8.

2. Zadania zwiàzane z wdra˝aniem pomocy tech-
nicznej, w tym przyznawaniem tej pomocy, wykonuje
Agencja. W przypadku gdy o przyznanie pomocy tech-
nicznej ubiega si´ Agencja, pomoc t´ przyznaje mini-
ster w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera
w szczególnoÊci zakres zadaƒ wykonywanych przez
podmiot, któremu powierza si´ zadania instytucji za-
rzàdzajàcej w zakresie wdra˝ania dzia∏ania, oraz spo-
sób wykonywania tych zadaƒ.

4. Do powierzania zadaƒ instytucji zarzàdzajàcej
w zakresie wdra˝ania dzia∏ania, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1, jednostce sektora finansów pu-
blicznych lub fundacji, której jedynym fundatorem jest
Skarb Paƒstwa, nie stosuje si´ przepisów o zamówie-
niach publicznych.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres zadaƒ
instytucji zarzàdzajàcej wykonywanych przez podmio-
ty, o których mowa w ust. 1 pkt 2—4, oraz sposób wy-
konywania tych zadaƒ, majàc na wzgl´dzie zapewnie-
nie prawid∏owoÊci, skutecznoÊci i efektywnoÊci zarzà-
dzania programem oraz prawid∏owego wykonywania
przez agencj´ p∏atniczà jej zadaƒ.

Art. 7. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
sprawuje nadzór nad podmiotami, o których mowa
w art. 6 ust. 1, zwanymi dalej „podmiotami wdra˝ajà-
cymi”, w zakresie wykonywanych przez te podmioty
zadaƒ instytucji zarzàdzajàcej, pod wzgl´dem wykony-
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wania tych zadaƒ zgodnie z przepisami prawa i pro-
gramem oraz pod wzgl´dem efektywnoÊci wdra˝ania
dzia∏aƒ oraz zapewnienia prawid∏owego wykonywa-
nia przez agencj´ p∏atniczà jej zadaƒ.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi, w ra-
mach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
w szczególnoÊci:

1) przeprowadzaç kontrole;

2) wydawaç wià˝àce wytyczne i polecenia;

3) ˝àdaç przedstawienia informacji i udost´pnienia
dokumentów.

3. Podmioty wdra˝ajàce wymienione w art. 6 ust. 1
pkt 1, 2 i 4:

1) pozyskujà, gromadzà i opracowujà dane zwiàzane
z wykonywaniem przez nie zadaƒ instytucji zarzà-
dzajàcej, w szczególnoÊci dane niezb´dne do spo-
rzàdzania rocznego sprawozdania, o którym mo-
wa w art. 82 rozporzàdzenia nr 1698/2005;

2) przekazujà Agencji sprawozdania z wykonywania
przez nie zadaƒ instytucji zarzàdzajàcej.

4. Agencja:

1) pozyskuje, gromadzi i opracowuje dane zwiàzane
z wykonywaniem przez podmioty wdra˝ajàce za-
daƒ instytucji zarzàdzajàcej, w szczególnoÊci dane
niezb´dne do sporzàdzania rocznego sprawozda-
nia, o którym mowa w art. 82 rozporzàdzenia
nr 1698/2005;

2) przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw roz-
woju wsi zbiorcze sprawozdania z wykonywania
przez podmioty wdra˝ajàce zadaƒ instytucji zarzà-
dzajàcej.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy:

1) sposób sprawowania nadzoru, o którym mowa
w ust. 1, w tym przeprowadzania kontroli,

2) zakres sprawozdaƒ z wykonywania przez podmio-
ty wdra˝ajàce zadaƒ instytucji zarzàdzajàcej oraz
tryb i terminy przekazywania tych sprawozdaƒ

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owoÊci,
skutecznoÊci i efektywnoÊci zarzàdzania programem
oraz prawid∏owego wykonywania przez agencj´ p∏at-
niczà jej zadaƒ.

Art. 8. Agencja p∏atnicza mo˝e ˝àdaç od podmio-
tów wdra˝ajàcych, o których mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1, 2 i 4, przedstawienia informacji oraz udost´pnie-
nia lub przekazania dokumentów w zakresie okreÊlo-
nym w art. 75 ust. 1 lit. h rozporzàdzenia nr 1698/2005.

Art. 9. 1. Zadania instytucji zarzàdzajàcej w zakre-
sie zarzàdzania programem mogà byç wykonywane
jako zadania delegowane zgodnie z art. 75 ust. 2 roz-

porzàdzenia nr 1698/2005 przez podmiot, któremu mi-
nister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi powierzy∏, na
podstawie umowy, wykonywanie tych zadaƒ, wy∏o-
niony w trybie przepisów o zamówieniach publicz-
nych. Przepisy art. 6 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio.

2. Zadania zwiàzane z tworzeniem krajowej sieci
obszarów wiejskich mogà byç wykonywane przez
podmiot, któremu minister w∏aÊciwy do spraw rozwo-
ju wsi powierzy∏, na podstawie umowy, wykonywanie
tych zadaƒ, wy∏oniony w trybie przepisów o zamówie-
niach publicznych. Przepisy art. 6 ust. 3 i 4 stosuje si´
odpowiednio.

Art. 10. 1. Pomoc jest przyznawana:

1) na wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nieposiadajàcej osobo-
woÊci prawnej;

2) je˝eli wnioskodawca spe∏nia warunki przyznania
pomocy okreÊlone w przepisach, o których mowa
w art. 1 pkt 1, oraz w przepisach wydanych na
podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1.

2. Agencja sporzàdza i podaje do publicznej wia-
domoÊci wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 1
pkt 1, które otrzyma∏y pomoc.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, zawiera imi´
i nazwisko albo nazw´ producenta rolnego jego miej-
sce zamieszkania albo siedzib´ oraz wysokoÊç przy-
znanej pomocy za dany rok.

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, jest publikowa-
ny na stronie internetowej Agencji, co roku, do dnia
30 czerwca, uwzgl´dniajàc dane za poprzedni rok.

Art. 11. 1. Pomoc jest przyznawana do wysokoÊci
limitu stanowiàcego równowartoÊç w z∏otych kwoty
w euro okreÊlonej w programie na poszczególne dzia-
∏ania, w przypadku dzia∏aƒ wymienionych w art. 5
ust. 1 pkt 1—20.

2. Na wniosek podmiotu wdra˝ajàcego minister
w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z mi-
nistrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych
mo˝e wyraziç zgod´ na przyznawanie pomocy do okre-
Êlonej wysokoÊci, przekraczajàcej wysokoÊç limitu,
o którym mowa w ust. 1, nie wi´cej jednak ni˝ o 10 %.

Art. 12. 1. Pomoc w ramach dzia∏ania, o którym
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21, jest przyznawana:

1) na operacje, wybrane zgodnie z art. 62 ust. 4 roz-
porzàdzenia nr 1698/2005 przez lokalnà grup´
dzia∏ania wybranà w drodze konkursu do realizacji
opracowanej przez nià lokalnej strategii rozwoju,
które:

a) odpowiadajà warunkom przyznania pomocy
w ramach dzia∏aƒ, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 17, 18 i 20, albo
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b) nie odpowiadajà warunkom przyznania pomo-
cy w ramach dzia∏aƒ, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 1—20

— je˝eli operacje te b´dà realizowane na obszarze
obj´tym lokalnà strategià rozwoju, a ich realizacja
b´dzie zgodna z tà strategià;

2) do wysokoÊci Êrodków na wdra˝anie lokalnej stra-
tegii rozwoju oraz dzia∏aƒ, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 22 i 23, okreÊlonej w umowie,
o której mowa w art. 14 ust. 3, w ramach limitu
stanowiàcego równowartoÊç w z∏otych kwoty
w euro okreÊlonej w programie na realizacj´ po-
dejÊcia Leader; przepis art. 11 ust. 2 stosuje si´ od-
powiednio.

2. Wnioski o przyznanie pomocy sk∏ada si´ za po-
Êrednictwem lokalnej grupy dzia∏ania wdra˝ajàcej lo-
kalnà strategi´ rozwoju, w ramach której ma byç reali-
zowana operacja.

Art. 13. Pomoc w ramach dzia∏aƒ, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 22 i 23, jest przyznawana:

1) na wniosek lokalnej grupy dzia∏ania wybranej w dro-
dze konkursu do realizacji opracowanej przez nià lo-
kalnej strategii rozwoju;

2) do wysokoÊci Êrodków na wdra˝anie tych dzia∏aƒ
oraz wdra˝anie lokalnej strategii rozwoju okreÊlo-
nej w umowie, o której mowa w art. 14 ust. 3, w ra-
mach limitu stanowiàcego równowartoÊç w z∏o-
tych kwoty w euro okreÊlonej w programie na re-
alizacj´ podejÊcia Leader; przepis art. 11 ust. 2 sto-
suje si´ odpowiednio.

Art. 14. 1. Konkurs, o którym mowa w art. 12 ust. 1
pkt 1 i art. 13 pkt 1, przeprowadza samorzàd wojewódz-
twa.

2. Wyboru lokalnej grupy dzia∏ania do realizacji lo-
kalnej strategii rozwoju dokonuje si´, bioràc pod uwa-
g´ kryteria okreÊlone w przepisach, o których mowa
w art. 1 pkt 1, oraz w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 29 ust. 1 pkt 2.

3. Samorzàd województwa, niezw∏ocznie po doko-
naniu wyboru lokalnej grupy dzia∏ania do realizacji lo-
kalnej strategii rozwoju, zawiera z lokalnà grupà dzia-
∏ania umow´ o warunkach i sposobie realizacji lokal-
nej strategii rozwoju.

4. W umowie, o której mowa w ust. 3, okreÊla si´
w szczególnoÊci maksymalnà wysokoÊç Êrodków na
wdra˝anie lokalnej strategii rozwoju oraz innych dzia-
∏aƒ realizowanych w ramach podejÊcia Leader.

Art. 15. 1. Lokalna grupa dzia∏ania dzia∏a, z zastrze-
˝eniem art. 62 ust. 1 lit. b rozporzàdzenia nr 1698/2005,
jako stowarzyszenie posiadajàce osobowoÊç prawnà.

2. Do tworzenia i dzia∏ania lokalnych grup dzia∏a-
nia stosuje si´ przepisy o stowarzyszeniach, z tym ˝e:

1) cz∏onkiem zwyczajnym lokalnej grupy dzia∏ania
mogà byç osoby fizyczne i osoby prawne, w tym
jednostki samorzàdu terytorialnego;

2) nadzór nad lokalnymi grupami dzia∏ania sprawuje
marsza∏ek województwa;

3) lokalne grupy dzia∏ania mogà prowadziç dzia∏al-
noÊç gospodarczà s∏u˝àcà realizacji lokalnej stra-
tegii rozwoju i w zakresie okreÊlonym w ich statu-
tach;

4) lokalna grupa dzia∏ania, oprócz walnego zebrania
cz∏onków, zarzàdu i organu kontroli wewn´trznej,
jest obowiàzana posiadaç rad´, do której wy∏àcz-
nej w∏aÊciwoÊci nale˝y wybór operacji, zgodnie
z art. 62 ust. 4 rozporzàdzenia nr 1698/2005, które
majà byç realizowane w ramach opracowanej
przez lokalnà grup´ dzia∏ania lokalnej strategii roz-
woju.

3. Rada jest wybierana przez walne zebranie cz∏on-
ków lokalnej grupy dzia∏ania spoÊród cz∏onków tego
zebrania. Co najmniej po∏ow´ cz∏onków rady stanowià
podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c roz-
porzàdzenia nr 1698/2005, lub ich przedstawiciele,
z tym ˝e cz∏onek rady nie mo˝e byç równoczeÊnie
cz∏onkiem organu kontroli wewn´trznej lokalnej grupy
dzia∏ania ani jej zarzàdu.

Art. 16. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, po zasi´gni´-
ciu opinii komitetu monitorujàcego, o którym mowa
w art. 77 rozporzàdzenia nr 1698/2005, podzia∏ Êrod-
ków programu w ramach okreÊlonych dzia∏aƒ na po-
szczególne:

1) województwa lub

2) lata realizacji programu

— majàc na wzgl´dzie wysokoÊç limitów okreÊlo-
nych w programie, zapewnienie zrównowa˝onego
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w poszczegól-
nych województwach oraz zarzàdzania i wdra˝ania
programu zgodnie z art. 75 ust. 1 rozporzàdzenia
nr 1698/2005, w szczególnoÊci w zakresie zarzàdza-
nia Êrodkami finansowymi przeznaczonymi na reali-
zacj´ programu.

2. Dokonujàc podzia∏u Êrodków programu w ra-
mach dzia∏aƒ, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17, 18
i 20, minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi w rozpo-
rzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, okreÊla równie˝
wysokoÊç Êrodków na ich realizacj´ w ramach podej-
Êcia Leader.

3. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, mi-
nister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi okreÊli równie˝
tryb post´powania w sprawie przyznania pomocy,
w przypadku gdy zapotrzebowanie na Êrodki wynika-
jàce z wniosków o przyznanie pomocy w danym woje-
wództwie lub roku realizacji programu przekracza
iloÊç Êrodków okreÊlonà na dane województwo lub
rok realizacji programu.

Art. 17. W przypadku gdy minister w∏aÊciwy do
spraw rozwoju wsi okreÊli w rozporzàdzeniu, o którym
mowa w art. 16, podzia∏ Êrodków programu w ramach
okreÊlonych dzia∏aƒ, pomoc jest przyznawana do wy-
sokoÊci Êrodków okreÊlonych w tym rozporzàdzeniu.
Przepis art. 11 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
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Art. 18. 1. Je˝eli warunkiem przyznania pomocy
jest posiadanie gospodarstwa rolnego lub gruntu i po-
moc jest przyznawana do powierzchni gruntu, a grunt
ten stanowi przedmiot posiadania samoistnego i po-
siadania zale˝nego, pomoc przys∏uguje posiadaczowi
zale˝nemu gruntu.

2. Je˝eli warunkiem przyznania pomocy jest posia-
danie gospodarstwa rolnego lub gruntu i pomoc jest
przyznawana do powierzchni gruntu, a grunt ten sta-
nowi przedmiot wspó∏posiadania, pomoc przys∏uguje
temu wspó∏posiadaczowi gruntu, co do którego pozo-
stali wspó∏posiadacze wyrazili pisemnà zgod´.

3. Zgod´, o której mowa w ust. 2, do∏àcza si´ do
wniosku o przyznanie pomocy.

Art. 19. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyzna-
nia pomocy powinno nastàpiç w terminie niezb´dnym
do nale˝ytego wyjaÊnienia sprawy, w tym do przepro-
wadzenia kontroli okreÊlonych w przepisach, o któ-
rych mowa w art. 1 pkt 1.

Art. 20. 1. Pomoc w ramach dzia∏aƒ, o których mo-
wa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 6, 7 oraz 9—15, jest przyzna-
wana w drodze decyzji administracyjnej.

2. W∏aÊciwym w sprawach dotyczàcych przyzna-
wania pomocy w drodze decyzji administracyjnej jest:

1) kierownik biura powiatowego Agencji — w przy-
padku dzia∏aƒ, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3, 9 oraz 11—15;

2) dyrektor oddzia∏u regionalnego Agencji — w przy-
padku dzia∏aƒ, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2, 7 i 10;

3) marsza∏ek województwa — w przypadku dzia∏ania,
o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6.

Art. 21. 1. Z zastrze˝eniem zasad i warunków okre-
Êlonych w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1,
do post´powaƒ w sprawach indywidualnych rozstrzy-
ganych w drodze decyzji administracyjnej stosuje si´
przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego,
chyba ˝e przepisy ustawy stanowià inaczej.

2. W post´powaniu w sprawie dotyczàcej przyzna-
nia pomocy organ, przed którym toczy si´ post´powa-
nie:

1) stoi na stra˝y praworzàdnoÊci;

2) jest obowiàzany w sposób wyczerpujàcy rozpa-
trzyç ca∏y materia∏ dowodowy; 

3) udziela stronom, na ich ˝àdanie, niezb´dnych po-
uczeƒ co do okolicznoÊci faktycznych i prawnych,
które mogà mieç wp∏yw na ustalenie ich praw i obo-
wiàzków b´dàcych przedmiotem post´powania;

4) zapewnia stronom, na ich ˝àdanie, czynny udzia∏
w ka˝dym stadium post´powania; przepisu art. 81
Kodeksu post´powania administracyjnego nie
stosuje si´.

3. Strony oraz inne osoby uczestniczàce w post´-
powaniu, o którym mowa w ust. 2, sà obowiàzane
przedstawiaç dowody oraz dawaç wyjaÊnienia co do
okolicznoÊci sprawy zgodnie z prawdà i bez zatajania
czegokolwiek; ci´˝ar udowodnienia faktu spoczywa na
osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.

4. Odwo∏anie od decyzji w sprawie przyznania po-
mocy:

1) rozpatruje si´ w terminie dwóch miesi´cy od dnia
otrzymania odwo∏ania;

2) nie wstrzymuje jej wykonania.

5. W przypadku, o którym mowa w art. 155 Kodek-
su post´powania administracyjnego, organ wy˝szego
stopnia mo˝e zmieniç decyzj´ ostatecznà w sprawie
przyznania pomocy, na mocy której strona naby∏a pra-
wo, równie˝ bez zgody strony, je˝eli nie ograniczy to
nabytych przez nià praw.

Art. 22. 1. Pomoc w ramach dzia∏aƒ, o których mo-
wa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 8 oraz 16—23, jest przy-
znawana na podstawie umowy zawieranej, pod rygo-
rem niewa˝noÊci, w formie pisemnej.

2. Do post´powaƒ w sprawach przyznania pomo-
cy na podstawie umowy prowadzonych przez pod-
mioty wdra˝ajàce nie stosuje si´ przepisów Kodeksu
post´powania administracyjnego, z wyjàtkiem przepi-
sów dotyczàcych w∏aÊciwoÊci miejscowej organów,
wy∏àczenia pracowników organu, dor´czeƒ i wezwaƒ,
udost´pniania akt, a tak˝e skarg i wniosków. Przepisy
art. 21 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

3. W przypadku gdy nie sà spe∏nione warunki przy-
znania pomocy, podmiot wdra˝ajàcy informuje wnio-
skodawc´, w formie pisemnej, o odmowie jej przyzna-
nia z podaniem przyczyn odmowy.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniosko-
dawcy przys∏uguje prawo wniesienia do sàdu admini-
stracyjnego skargi na zasadach i w trybie okreÊlonych
dla aktów lub czynnoÊci, o których mowa w art. 3 § 2
pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o po-
st´powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1270, z póên. zm.2)).

Art. 23. 1. Umowa, o której mowa w art. 22 ust. 1,
zawiera w szczególnoÊci:

1) oznaczenie przedmiotu i stron umowy;

2) okreÊlenie warunków, terminu i miejsca realizacji
operacji;

3) okreÊlenie wysokoÊci pomocy;

4) okreÊlenie warunków i terminów wyp∏aty Êrodków
finansowych z tytu∏u pomocy;
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5) okreÊlenie warunków rozwiàzania umowy;

6) okreÊlenie warunków i sposobu zwrotu Êrodków
finansowych z tytu∏u pomocy, w przypadku gdy
pomoc jest nienale˝na lub wyp∏acona w nadmier-
nej wysokoÊci.

2. Umowa jest niewa˝na w przypadkach okreÊlo-
nych w Kodeksie cywilnym lub w przypadku gdy sprze-
ciwia si´ przepisom, o których mowa w art. 1 pkt 1.

3. Zmiana umowy powodujàca zwi´kszenie wyso-
koÊci pomocy okreÊlonej w tej umowie jest niewa˝na.

Art. 24. 1. Wniosek o przyznanie pomocy oraz
wniosek o p∏atnoÊç w ramach dzia∏aƒ obj´tych pro-
gramem sk∏ada si´ na formularzu opracowanym przez
Agencj´ i udost´pnionym przez podmiot wdra˝ajàcy.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, mogà byç
sk∏adane za pomocà formularza umieszczonego na
stronie internetowej podmiotu wdra˝ajàcego w ra-
mach dzia∏aƒ okreÊlonych w przepisach wydanych na
podstawie ust. 4.

3. Do z∏o˝enia wniosków, o których mowa w ust. 1,
za pomocà formularza umieszczonego na stronie in-
ternetowej podmiotu wdra˝ajàcego nie jest wymaga-
ny bezpieczny podpis elektroniczny.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, dzia∏ania, w ramach których
wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o p∏atnoÊç
mogà byç sk∏adane za pomocà formularza umieszczo-
nego na stronie internetowej podmiotu wdra˝ajàcego,
oraz szczegó∏owe wymagania, jakie powinien spe∏niaç
formularz wniosku umieszczany na stronie interneto-
wej, szczegó∏owe warunki i tryb sk∏adania wniosków
za pomocà takiego formularza, majàc na wzgl´dzie
identyfikacj´ wnioskodawcy oraz zabezpieczenie da-
nych przed dost´pem do nich osób nieuprawnionych.

Art. 25. 1. W sprawach dotyczàcych przyznania po-
mocy w razie Êmierci wnioskodawcy, rozwiàzania oso-
by prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajà-
cej osobowoÊci prawnej, przekszta∏cenia wniosko-
dawcy lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku któ-
rych zaistnieje nast´pstwo prawne, albo w razie zby-
cia ca∏oÊci lub cz´Êci gospodarstwa rolnego, ca∏oÊci
lub cz´Êci przedsi´biorstwa wnioskodawcy w toku po-
st´powania, nast´pca prawny wnioskodawcy albo na-
bywca gospodarstwa rolnego lub jego cz´Êci albo
przedsi´biorstwa lub jego cz´Êci mo˝e, na swój wnio-
sek, wstàpiç do toczàcego si´ post´powania na miej-
sce wnioskodawcy, je˝eli nie sprzeciwia si´ to przepi-
som, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz istocie i ce-
lowi dzia∏ania, w ramach którego ma byç przyznana
pomoc. 

2. W razie Êmierci beneficjenta, rozwiàzania osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajàcej
osobowoÊci prawnej, przekszta∏cenia beneficjenta lub
innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaist-
nieje nast´pstwo prawne, albo w razie zbycia ca∏oÊci
lub cz´Êci gospodarstwa rolnego, ca∏oÊci lub cz´Êci

przedsi´biorstwa beneficjenta, po przyznaniu pomo-
cy, nast´pcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy
gospodarstwa rolnego lub jego cz´Êci albo przedsi´-
biorstwa lub jego cz´Êci pomoc mo˝e byç przyznana,
na jego wniosek, je˝eli:

1) spe∏nia on warunki przyznania pomocy;

2) nie sprzeciwia si´ to przepisom, o których mowa
w art. 1 pkt 1, oraz istocie i celowi dzia∏ania, w ra-
mach którego przyznano pomoc;

3) zostanà przez niego przej´te zobowiàzania zwiàza-
ne z przyznanà pomocà;

4) Êrodki finansowe z tytu∏u pomocy nie zosta∏y w ca-
∏oÊci wyp∏acone.

Art. 26. Je˝eli warunkiem przyznania pomocy jest
posiadanie gospodarstwa rolnego lub gruntu i pomoc
jest przyznawana do powierzchni gruntu, przepisy
art. 25 stosuje si´ odpowiednio w razie przeniesienia
posiadania gospodarstwa rolnego lub jego cz´Êci.

Art. 27. 1. Pomoc techniczna jest przyznawana:

1) na wniosek jednostki organizacyjnej lub organu
realizujàcego zadania okreÊlone w art. 66 ust. 2 i 3
rozporzàdzenia nr 1698/2005, je˝eli sà spe∏nione
warunki przyznania pomocy technicznej okreÊlone
w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz
w przepisach wydanych na podstawie art. 29
ust. 1 pkt 3;

2) do wysokoÊci limitu stanowiàcego równowartoÊç
w z∏otych kwoty w euro okreÊlonej w programie
na pomoc technicznà; przepisy art. 11 ust. 2 stosu-
je si´ odpowiednio;

3) na podstawie umowy.

2. Do przyznawania pomocy technicznej stosuje
si´ odpowiednio przepisy ustawy dotyczàce przyzna-
wania pomocy na podstawie umowy. 

Art. 28. 1. Pomoc i pomoc techniczna, pobrane
nienale˝nie lub w nadmiernej wysokoÊci, podlegajà
zwrotowi wraz z odsetkami okreÊlonymi jak dla zale-
g∏oÊci podatkowych, chyba ˝e przepisy, o których mo-
wa w art. 1 pkt 1, lub przepisy ustawy stanowià ina-
czej.

2. Pomocà i pomocà technicznà, pobranymi niena-
le˝nie, jest w szczególnoÊci pomoc:

1) wyp∏acona beneficjentowi, który nie wykonuje
operacji w ca∏oÊci lub w cz´Êci lub obowiàzków
zwiàzanych z jej wykonaniem;

2) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;

3) wyp∏acona bez podstawy prawnej lub w wysoko-
Êci wy˝szej ni˝ okreÊlona na realizacj´ operacji;

4) wyp∏acona beneficjentowi, który nie wykonuje zo-
bowiàzaƒ zwiàzanych z przyznaniem pomocy
technicznej.
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3. W∏aÊciwoÊç i tryb ustalania kwot pomocy i po-
mocy technicznej, pobranych nienale˝nie lub w nad-
miernej wysokoÊci, okreÊlajà przepisy o utworzeniu
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

4. Pomoc i pomoc techniczna wyp∏acone benefi-
cjentowi, który nie wykona∏ w ca∏oÊci lub w cz´Êci
operacji lub obowiàzków zwiàzanych z jej wykona-
niem, lub zobowiàzaƒ zwiàzanych z przyznaniem po-
mocy technicznej, nie podlegajà zwrotowi w przypad-
ku wystàpienia co najmniej jednej z kategorii si∏y wy˝-
szej lub wyjàtkowych okolicznoÊci, okreÊlonych w roz-
porzàdzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grud-
nia 2006 r. ustanawiajàcym szczegó∏owe zasady sto-
sowania rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1698/2005
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006,
str. 15).

Art. 29. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
okreÊla, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe warunki i tryb przyznawania, wyp∏aty
lub zwracania pomocy w ramach poszczególnych
dzia∏aƒ obj´tych programem, a tak˝e przestrzenny
zasi´g wdra˝ania tych dzia∏aƒ, w szczególnoÊci:

a) tryb sk∏adania wniosków o przyznanie pomocy,

b) szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpo-
wiadaç wnioski o przyznanie pomocy,

c) szczegó∏owe wymagania, jakim powinna odpo-
wiadaç umowa — w przypadku dzia∏aƒ, w ra-
mach których pomoc jest przyznawana na pod-
stawie umowy,

d) dzia∏ania i przypadki, w których nast´pca praw-
ny wnioskodawcy albo nabywca gospodarstwa
rolnego lub jego cz´Êci albo przedsi´biorstwa
lub jego cz´Êci albo przejmujàcy posiadanie go-
spodarstwa rolnego lub jego cz´Êci mo˝e, na
swój wniosek, wstàpiç do toczàcego si´ post´-
powania na miejsce wnioskodawcy oraz warun-
ki i tryb wstàpienia do tego post´powania,

e) dzia∏ania i przypadki, w których nast´pcy praw-
nemu beneficjenta albo nabywcy gospodar-
stwa rolnego lub jego cz´Êci albo przedsi´bior-
stwa lub jego cz´Êci albo przejmujàcemu posia-
danie gospodarstwa rolnego lub jego cz´Êci
mo˝e byç przyznana pomoc oraz warunki i tryb
przyznania tej pomocy

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owej
realizacji programu oraz specyfik´ poszczególnych
dzia∏aƒ;

2) szczegó∏owe kryteria i sposób wyboru lokalnej
grupy dzia∏ania do realizacji lokalnej strategii roz-
woju, w tym szczegó∏owe wymagania, jakim po-
winna odpowiadaç umowa, o której mowa
w art. 14 ust. 3, majàc na wzgl´dzie realizacj´ ce-
lów okreÊlonych w art. 4 ust. 1 rozporzàdzenia
nr 1698/2005 w ramach podejÊcia Leader;

3) szczegó∏owe warunki i tryb przyznawania, wyp∏aty
lub zwracania pomocy technicznej, w tym tryb

sk∏adania wniosków o przyznanie pomocy tech-
nicznej, szczegó∏owe wymagania, jakim powinny
odpowiadaç te wnioski oraz umowa, na podstawie
której przyznaje si´ t´ pomoc, majàc na wzgl´dzie
zapewnienie prawid∏owej realizacji programu
i specyfik´ pomocy technicznej.

2. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1
pkt 1 lub 3, minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
mo˝e okreÊliç:

1) inne ni˝ wymienione w przepisach Unii Europej-
skiej, o których mowa w art. 28 ust. 4, kategorie si-
∏y wy˝szej lub wyjàtkowe okolicznoÊci, w przypad-
ku wystàpienia których nie jest wymagany zwrot
pomocy lub pomocy technicznej;

2) termin rozpocz´cia sk∏adania wniosków o przyzna-
nie pomocy lub pomocy technicznej, bioràc pod
uwag´ specyfik´ poszczególnych dzia∏aƒ oraz prze-
pisy rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1320/2006
z dnia 5 wrzeÊnia 2006 r. ustanawiajàcego zasady
przejÊcia do systemu wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich okreÊlonego w rozporzàdzeniu Rady (WE)
nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 243 z 06.09.2006, str. 6).

Art. 30. 1. W zakresie okreÊlonym w przepisach,
o których mowa w art. 1 pkt 1, agencja p∏atnicza oraz
podmioty wdra˝ajàce przeprowadzajà kontrole na
miejscu oraz wizytacje w miejscu. 

2. Agencja p∏atnicza oraz podmioty wdra˝ajàce
mogà powierzyç przeprowadzenie kontroli na miejscu
lub wizytacji w miejscu innym jednostkom organiza-
cyjnym dysponujàcym odpowiednimi warunkami or-
ganizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi.

Art. 31. 1. CzynnoÊci w ramach kontroli na miejscu
oraz czynnoÊci w ramach wizytacji w miejscu, zwane
dalej „czynnoÊciami kontrolnymi”, sà wykonywane
przez osoby posiadajàce imienne upowa˝nienie do ich
wykonywania wydane przez organ agencji p∏atniczej
lub przez w∏aÊciwy organ podmiotu wdra˝ajàcego.

2. Przed rozpocz´ciem czynnoÊci kontrolnych osoba
upowa˝niona do ich wykonywania jest obowiàzana
okazaç imienne upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1.

3. Imienne upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1,
zawiera wskazanie osoby upowa˝nionej do wykony-
wania czynnoÊci kontrolnych, miejsce i zakres oraz
podstaw´ prawnà do ich wykonania.

4. Osoby wykonujàce czynnoÊci kontrolne majà
prawo do:

1) wst´pu na grunty i do obiektów zwiàzanych z dzia-
∏alnoÊcià, której dotyczy pomoc lub pomoc tech-
niczna;

2) ˝àdania pisemnych lub ustnych informacji zwiàza-
nych z przedmiotem kontroli na miejscu lub wizy-
tacji w miejscu;

3) wglàdu do dokumentów zwiàzanych z przedmio-
tem kontroli na miejscu lub wizytacji w miejscu,
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sporzàdzania z nich odpisów, wyciàgów lub ksero-
kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;

4) sporzàdzania dokumentacji fotograficznej z prze-
prowadzonej kontroli na miejscu lub wizytacji
w miejscu;

5) pobierania próbek do badaƒ.

5. Osoba wykonujàca czynnoÊci kontrolne sporzà-
dza z tych czynnoÊci raport.

6. Raport podpisuje osoba wykonujàca czynnoÊci
kontrolne oraz podmiot kontrolowany.

7. W przypadku odmowy podpisania raportu przez
podmiot kontrolowany raport podpisuje tylko osoba
wykonujàca czynnoÊci kontrolne, dokonujàc w rapor-
cie stosownej adnotacji o odmowie podpisania rapor-
tu przez podmiot kontrolowany.

8. W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie
zgadza si´ z ustaleniami zawartymi w raporcie, mo˝e
zg∏osiç umotywowane zastrze˝enia co do tych ustaleƒ
osobie, która sporzàdzi∏a raport.

Art. 32. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi,
w drodze rozporzàdzenia:

1) okreÊli wzór imiennego upowa˝nienia do wykony-
wania czynnoÊci kontrolnych, majàc na wzgl´dzie
ujednolicenie informacji zawartych w upowa˝nie-
niu;

2) okreÊli szczegó∏owe warunki organizacyjne, kadro-
we i techniczne, jakie powinny spe∏niaç jednostki
organizacyjne, którym mo˝na powierzyç wykony-
wanie czynnoÊci kontrolnych, majàc na wzgl´dzie
zapewnienie wykonania ich w jednolity sposób na
terenie ca∏ego kraju;

3) mo˝e okreÊliç szczegó∏owe warunki i tryb przepro-
wadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miej-
scu, majàc na wzgl´dzie specyfik´ poszczególnych
dzia∏aƒ.

Art. 33. 1. Agencja p∏atnicza przeprowadza audyt
systemu zarzàdzania i kontroli w podmiotach wdra˝a-
jàcych w zakresie wykonywania przez te podmioty za-
daƒ instytucji zarzàdzajàcej dotyczàcych wdra˝ania
dzia∏aƒ obj´tych programem.

2. Do przeprowadzania audytu stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy o finansach publicznych dotyczàce
audytu wewn´trznego, z tym ˝e sprawozdanie z prze-
prowadzenia audytu agencja p∏atnicza przekazuje mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw rozwoju wsi.

Art. 34. 1. Organy administracji rzàdowej i samo-
rzàdowej wspó∏pracujà z agencjà p∏atniczà oraz pod-
miotami wdra˝ajàcymi przy realizacji zadaƒ zwiàza-
nych z przyznawaniem i wyp∏atà pomocy.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, organy administracji rzàdowej i samorzàdowej
obowiàzane do wspó∏pracy, o której mowa w ust. 1,

oraz tryb i zakres tej wspó∏pracy, majàc na wzgl´dzie
zapewnienie prawid∏owej realizacji programu.

Art. 35. 1. Jednostki doradztwa rolniczego sà obo-
wiàzane do informowania o warunkach i trybie udzie-
lania pomocy, prowadzenia szkoleƒ dla podmiotów,
których dotyczà dzia∏ania obj´te programem, oraz do-
radzania odnoÊnie do sporzàdzania dokumentacji nie-
zb´dnej do uzyskania pomocy w zakresie okreÊlonym
w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.

2. Zadania w zakresie prowadzenia szkoleƒ dla
podmiotów, których dotyczà dzia∏ania obj´te progra-
mem, oraz doradzania odnoÊnie do sporzàdzania do-
kumentacji niezb´dnej do uzyskania pomocy mogà
byç równie˝ realizowane przez podmioty inne ni˝
wskazane w ust. 1, spe∏niajàce wymagania okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres, warunki, sposób
i tryb prowadzenia szkoleƒ dla podmiotów, których
dotyczà dzia∏ania obj´te programem, oraz doradzania
odnoÊnie do sporzàdzania dokumentacji niezb´dnej
do uzyskania pomocy, majàc na wzgl´dzie zapewnie-
nie prawid∏owej realizacji programu.

Art. 36. 1. Pomoc w ramach dzia∏ania, o którym
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 11, jest przyznawana, je˝eli
beneficjent w celu uzyskania tej pomocy korzysta∏
z us∏ug doradczych Êwiadczonych przez:

1) jednostk´ doradztwa rolniczego;

2) izb´ rolniczà;

3) podmiot, który uzyska∏ akredytacj´ ministra w∏a-
Êciwego do spraw rozwoju wsi.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi udziela,
w drodze decyzji, akredytacji podmiotowi, o którym mo-
wa w ust. 1 pkt 3, na jego wniosek, je˝eli podmiot ten:

1) spe∏nia warunki okreÊlone w rozporzàdzeniu,
o którym mowa w art. 28 ust. 4, oraz warunki okre-
Êlone w przepisach wydanych na podstawie ust. 9;

2) zapewnia realizacj´ us∏ug przez osoby posiadajàce
odpowiednie kwalifikacje i doÊwiadczenie w reali-
zacji us∏ug doradczych danego rodzaju.

3. Wniosek o udzielenie akredytacji zawiera
w szczególnoÊci:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) rodzaj us∏ug doradczych;

3) imiona i nazwiska osób, które b´dà realizowa∏y
us∏ugi doradcze, z podaniem ich kwalifikacji i do-
Êwiadczenia w realizacji us∏ug doradczych obj´-
tych wnioskiem.

4. Do wniosku do∏àcza si´ dokumenty potwierdza-
jàce spe∏nianie przez wykonawc´ warunków, o któ-
rych mowa w ust. 2.
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5. Decyzja o udzieleniu akredytacji zawiera
w szczególnoÊci:

1) oznaczenie podmiotu, któremu udzielono akredy-
tacji;

2) okreÊlenie rodzaju us∏ug doradczych, których do-
tyczy akredytacja.

6. Podmiot, który otrzyma∏ akredytacj´, informuje
niezw∏ocznie ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju
wsi o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawne-
go w zakresie spe∏niania warunków, o których mowa
w ust. 2.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi nie-
zw∏ocznie cofa, w drodze decyzji, akredytacj´ podmio-
towi, który przesta∏ spe∏niaç warunki, o których mowa
w ust. 2. 

8. Podmiot, któremu minister w∏aÊciwy do spraw
rozwoju wsi cofnà∏ akredytacj´, mo˝e ponownie ubie-
gaç si´ o jej udzielenie po up∏ywie 3 lat od dnia cofni´-
cia akredytacji.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb
udzielania oraz cofania akredytacji podmiotom, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 3, uwzgl´dniajàc potrzeb´ za-
pewnienia nale˝ytej jakoÊci us∏ug doradczych finanso-
wanych z udzia∏em Êrodków okreÊlonych w programie.

Art. 37. 1. Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzi-
bà w Brwinowie przeprowadza kontrole w zakresie
spe∏niania przez podmioty, o których mowa w art. 36
ust. 1 pkt 3, warunków niezb´dnych do udzielenia
akredytacji oraz przestrzegania warunków dotyczà-
cych Êwiadczenia us∏ug doradczych obj´tych udzielo-
nà akredytacjà.

2. CzynnoÊci w ramach kontroli, o których mowa
w ust. 1, sà wykonywane przez osoby posiadajàce
imienne upowa˝nienie do ich wykonywania wydane
przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z sie-
dzibà w Brwinowie.

3. Przed rozpocz´ciem wykonywania czynnoÊci
w ramach kontroli, o których mowa w ust. 1, osoba upo-
wa˝niona do ich wykonywania jest obowiàzana okazaç
imienne upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 2.

4. Imienne upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 2,
zawiera wskazanie osoby upowa˝nionej do wykony-
wania czynnoÊci w ramach kontroli, o których mowa
w ust. 1, miejsce i zakres oraz podstaw´ prawnà do ich
wykonania.

5. Osoby wykonujàce czynnoÊci w ramach kontro-
li, o których mowa w ust. 1, majà prawo do:

1) wst´pu na teren nieruchomoÊci, obiektu, lokalu
lub ich cz´Êci, gdzie jest prowadzona dzia∏alnoÊç
w zakresie us∏ug doradczych obj´tych akredytacjà;

2) ˝àdania pisemnych lub ustnych informacji zwiàza-
nych z przedmiotem kontroli;

3) wglàdu do dokumentów zwiàzanych z przedmio-
tem kontroli, sporzàdzania z nich odpisów, wycià-
gów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych doku-
mentów.

6. Osoba wykonujàca czynnoÊci w ramach kontro-
li, o których mowa w ust. 1, sporzàdza z tych czynno-
Êci protokó∏.

7. Protokó∏ podpisuje osoba wykonujàca czynno-
Êci w ramach kontroli, o których mowa w ust. 1, oraz
podmiot kontrolowany.

8. W przypadku odmowy podpisania protoko∏u
przez podmiot kontrolowany protokó∏ podpisuje tylko
osoba wykonujàca czynnoÊci w ramach kontroli,
o których mowa w ust. 1, dokonujàc w protokole sto-
sownej adnotacji o odmowie podpisania protoko∏u
przez podmiot kontrolowany.

9. W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie
zgadza si´ z ustaleniami zawartymi w protokole, mo˝e
zg∏osiç umotywowane zastrze˝enia co do tych ustaleƒ
osobie, która sporzàdzi∏a protokó∏.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, wzór imiennego upo-
wa˝nienia do wykonywania czynnoÊci w ramach kon-
troli, o których mowa w ust. 1, majàc na wzgl´dzie
ujednolicenie informacji zawartych w upowa˝nieniu.

Art. 38. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu
i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749,
z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 227,
poz. 1658) w art. 3 ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wyko-
nuje samorzàd województwa przy pomocy jedno-
stek organizacyjnych przekazanych mu na pod-
stawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1998 r. — Przepisy wprowadzajàce usta-
wy reformujàce administracj´ publicznà (Dz. U.
Nr 133, poz. 872, z póên. zm.3)) lub jednostek
utworzonych przez ten samorzàd do realizacji
tych zadaƒ.

5. W finansowanie prac, o których mowa w ust. 4,
oraz w finansowanie zagospodarowania poscale-
niowego mogà byç w∏àczone:

1) publiczne Êrodki wspólnotowe w rozumieniu
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodo-
wym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206,
z póên. zm.4)) oraz

2) inne Êrodki publiczne na zasadach okreÊlo-
nych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o za-
sadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12,
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z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r.
Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.



Nr 227, poz. 1658) i w ustawie z dnia 7 marca
2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427).”.

Art. 39. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-
pieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7,
poz. 25, z póên. zm.5)) w art. 16 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzy-
mujà brzmienie:

„3) osoba pobierajàca rent´ strukturalnà wspó∏finan-
sowanà ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwa-
rancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwa-
rancji Rolnej lub ze Êrodków pochodzàcych z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich,

4) ma∏˝onek osoby, o której mowa w pkt 3, je˝eli
renta strukturalna wspó∏finansowana ze Êrodków
pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze
Êrodków pochodzàcych z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich wyp∏acana jest ze zwi´kszeniem na tego
ma∏˝onka.”.

Art. 40. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o la-
sach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z póên. zm.6))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 14 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na po∏o˝enie

gruntu obj´tego zalesieniem dokonuje oceny
udatnoÊci upraw w czwartym lub piàtym roku
od zalesienia gruntu rolnego oraz przekwalifi-
kuje z urz´du grunt rolny na leÊny, je˝eli zale-
sienia gruntu dokonano na podstawie przepi-
sów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej lub na podstawie przepisów o wspiera-
niu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em
Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.”;

2) w art. 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. NadleÊniczy, na wniosek w∏aÊciciela gruntu

przeznaczonego do zalesienia, sporzàdza plan
zalesienia i potwierdza wykonanie zalesienia
w przypadku zalesienia obj´tego przepisami
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Eu-

ropejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej lub przepisami o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich.”.

Art. 41. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z póên. zm.7))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 72 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Urzàdzenia melioracji wodnych podstawo-
wych mogà byç wykonywane na koszt innych
osób prawnych lub osób fizycznych, a tak˝e
wspó∏finansowane:
1) z publicznych Êrodków wspólnotowych

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie
Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z póên.
zm.8)) oraz

2) z innych Êrodków publicznych na zasadach
okreÊlonych w ustawie z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki roz-
woju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658) i w ustawie
z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64,
poz. 427).

3. Rozstrzygni´cie w sprawie wspó∏finansowania
wykonywania urzàdzeƒ melioracji wodnych
podstawowych z publicznych Êrodków wspól-
notowych, o których mowa w ust. 2, lub z in-
nych Êrodków publicznych na zasadach okre-
Êlonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
i w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspiera-
niu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em
Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich podejmu-
je, w drodze decyzji, marsza∏ek województwa
w uzgodnieniu z wojewodà.”;

2) w art. 74 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Skarbu Paƒstwa przy wspó∏udziale publicz-
nych Êrodków wspólnotowych, o których mo-
wa w art. 72 ust. 2, oraz innych Êrodków pu-
blicznych na zasadach okreÊlonych w ustawie
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadze-
nia polityki rozwoju i w ustawie z dnia 7 marca
2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, za zwrotem przez zainteresowanych
w∏aÊcicieli gruntów cz´Êci kosztów w formie
op∏aty inwestycyjnej.”.
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poz. 125.

8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r.
Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.



Art. 42. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze Êrodków
pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fun-
duszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229,
poz. 2273, z póên. zm.9)) w art. 5 po ust. 3 dodaje si´
ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Pomoc jest udzielana do wysokoÊci limitu stano-
wiàcego równowartoÊç w z∏otych kwoty w euro
okreÊlonej w planie na poszczególne dzia∏ania,
lecz nie póêniej ni˝ do dnia 30 czerwca 2008 r.”.

Art. 43. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992 i Nr 222, poz. 1630) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 3:
a) w pkt 1 w lit. c tiret dwudziesty piàty otrzymuje

brzmienie:
„— renty okreÊlone w przepisach o wspieraniu

rozwoju obszarów wiejskich ze Êrodków po-
chodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskie-
go Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju ob-
szarów wiejskich z udzia∏em Êrodków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich,”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) emeryturach i rentach — oznacza to emery-

tury i renty inwalidzkie oraz renty z tytu∏u
niezdolnoÊci do pracy, w tym renty szkole-
niowe okreÊlone w przepisach o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych, o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolni-
ków, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo-
nariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywia-
du Wojskowego, Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura Ochro-
ny Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin, o zaopa-
trzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych
oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
o kombatantach oraz niektórych osobach
b´dàcych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego, a tak˝e uposa˝enia
w stanie spoczynku okreÊlone w przepisach
prawa o ustroju sàdów powszechnych, prze-
pisach o prokuraturze oraz w przepisach
o Sàdzie Najwy˝szym, a tak˝e renty szkole-
niowe i renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy
okreÊlone w przepisach o ubezpieczeniu
spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy pracy
i chorób zawodowych, renty z tytu∏u niezdol-
noÊci do pracy okreÊlone w przepisach o za-
opatrzeniu z tytu∏u wypadków lub chorób
zawodowych powsta∏ych w szczególnych
okolicznoÊciach, a tak˝e renty strukturalne

okreÊlone w przepisach o wspieraniu rozwo-
ju obszarów wiejskich ze Êrodków pocho-
dzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz
w przepisach o wspieraniu rozwoju obsza-
rów wiejskich z udzia∏em Êrodków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich;”;

2) w art. 5 w ust. 8a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzier˝aw´
w zwiàzku z pobieraniem renty okreÊlonej
w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspie-
raniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em
Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.”.

Art. 44. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o kra-
jowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przy-
znanie p∏atnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z póên.
zm.10)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) producent — producenta rolnego, organiza-
cj´ producentów, przetwórc´, podmiot pro-
wadzàcy zak∏ad utylizacyjny oraz potencjal-
nego beneficjenta;”,

b) po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:

„6a) potencjalny beneficjent — osob´ fizycznà,
osob´ prawnà lub jednostk´ organizacyjnà
nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, która
mo˝e ubiegaç si´ o przyznanie pomocy
w ramach dzia∏aƒ obj´tych programem
rozwoju obszarów wiejskich, nieb´dàcà
producentem rolnym, organizacjà produ-
centów, przetwórcà lub podmiotem pro-
wadzàcym zak∏ad utylizacyjny;”,

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) p∏atnoÊci — pomoc finansowà dla produ-
centów rolnych, przetwórców, organizacji
producentów i potencjalnych beneficjen-
tów, udzielanà w ca∏oÊci lub w cz´Êci ze
Êrodków Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.”;

2) w art. 11 w ust. 3 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êred-
nikiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) producenci rolni lub potencjalni beneficjenci
niewpisani do ewidencji producentów rolnych
mogà z∏o˝yç wniosek ∏àcznie z wnioskiem
o przyznanie pomocy w ramach dzia∏aƒ, o któ-
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rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2—5, 7 oraz
10—18 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspie-
raniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em
Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U.
Nr 64, poz. 427), za poÊrednictwem organu
w∏aÊciwego do przyznania pomocy w ramach
tych dzia∏aƒ.”;

3) w art. 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku producentów rolnych, przetwór-
ców, podmiotów prowadzàcych zak∏ady utyli-
zacyjne lub potencjalnych beneficjentów, dzia-
∏ajàcych w formie spó∏ki cywilnej, nadaje si´
jeden numer identyfikacyjny. Numer identyfi-
kacyjny nadaje si´ temu wspólnikowi, co do
którego pozostali wspólnicy wyrazili pisemnà
zgod´.”.

Art. 45. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Pra-
wo zamówieƒ publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658)
w art. 161 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezes Urz´du przeprowadza kontrol´, o której
mowa w ust. 1, tak˝e na wniosek instytucji zarzà-
dzajàcej, o której mowa w przepisach o Narodo-
wym Planie Rozwoju, w przepisach o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju lub w przepisach
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia-
∏em Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.”.

Art. 46. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póên.
zm.11)) w art. 5 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) instytucja wyp∏acajàca emerytur´ lub rent´ —
instytucj´ wyp∏acajàcà rent´ strukturalnà
zgodnie z przepisami o rentach strukturalnych,
przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej lub przepisami o wspiera-
niu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em
Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;”;

2) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) osoba pobierajàca emerytur´ lub rent´ —
osob´ obj´tà zaopatrzeniem emerytalnym
lub rentowym, pobierajàcà rent´ socjalnà
albo rent´ strukturalnà na podstawie ustawy
z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach struktural-
nych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539,

z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91,
poz. 873) lub ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwa-
rancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273,
z póên. zm.12)), lub ustawy z dnia 7 marca
2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427);”.

Art. 47. W ustawie z dnia 22 paêdziernika 2004 r.
o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251,
poz. 2507 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1832) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Centrum Doradztwa wykonuje równie˝ za-
dania w zakresie przeprowadzania, na za-
sadach okreÊlonych w przepisach o wspie-
raniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia-
∏em Êrodków Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, kontroli w zakresie spe∏niania przez
podmioty warunków niezb´dnych do
udzielenia akredytacji oraz przestrzegania
warunków dotyczàcych Êwiadczenia us∏ug
doradczych obj´tych udzielonà akredyta-
cjà.”,

b) w ust. 4 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) obj´tym pomocà finansowà przyznawanà na
podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich, w tym us∏ugi
w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1
rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1698/2005
z dnia 20 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie wspar-
cia rozwoju obszarów wiejskich przez Euro-
pejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz.
UE L 277 z 21.10.2005, str. 1).”;

2) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostki doradztwa rolniczego otrzymujà
z bud˝etu paƒstwa dotacje podmiotowe na
wykonywanie zadaƒ z zakresu doradztwa rolni-
czego, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, w tym
na wynagrodzenia dla pracowników i utrzyma-
nie jednostek, oraz na wykonywanie zadaƒ
w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1a.”.

Art. 48. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r.
o op∏acie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w art. 2
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3) dokonanie czynnoÊci urz´dowej, wydanie za-
Êwiadczenia i zezwolenia przez Agencj´ Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencj´
Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykony-
wania przez te agencje zadaƒ w ramach realiza-
cji Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych zadaƒ
dotyczàcych organizacji rynków rolnych, z wy∏à-
czeniem zadaƒ w zakresie administrowania ob-
rotem z zagranicà towarami rolno-spo˝ywczy-
mi;”.

Art. 49. Krajowy plan strategiczny, przyj´ty przez
Rad´ Ministrów przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy,
oraz projekt programu, zatwierdzony przez Rad´ Mini-
strów przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, stajà si´
odpowiednio krajowym planem strategicznym i pro-
jektem programu, o których mowa w ustawie.

Art. 50. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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