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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 6 sierpnia 2007 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu zadaƒ instytucji zarzàdzajàcej wykonywanych przez niektóre podmioty
jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007—2013

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 7 marca
2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64,
poz. 427) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres
zadaƒ instytucji zarzàdzajàcej wykonywanych przez
podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2—4 ustawy
z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
zwane dalej „podmiotami wymienionymi w art. 6 
ust. 1 pkt 2—4 ustawy”, w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, zwanego
dalej „Programem”, oraz sposób wykonywania tych
zadaƒ.

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏a-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, 
poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).



§ 2. Zakres zadaƒ instytucji zarzàdzajàcej wykony-
wanych przez podmioty wymienione w art. 6 ust. 1
pkt 2—4 ustawy obejmuje nast´pujàce zadania:

1) informowanie i rozpowszechnianie informacji
o Programie, w tym o zasadach i trybie przyzna-
wania pomocy finansowej w ramach Programu
oraz o obowiàzkach beneficjentów wynikajàcych
z przyznania tej pomocy;

2) prowadzenie post´powaƒ w sprawach o przyzna-
nie pomocy finansowej w ramach Programu,
w tym:
a) przyjmowanie i rejestrowanie wniosków

o przyznanie pomocy,
b) przeprowadzanie kontroli administracyjnych

wniosków o przyznanie pomocy,
c) dokonywanie wyboru operacji do finansowa-

nia,
d) zawieranie umów, na podstawie których jest

przyznawana pomoc, informowanie o odmo-
wie jej przyznania lub wydawanie decyzji
w sprawie przyznania pomocy, rejestrowanie
tych umów, informacji i decyzji;

3) przechowywanie pozyskanych, zgromadzonych
i opracowanych informacji i danych dotyczàcych
wdra˝ania Programu, w ramach systemu monito-
rowania i oceny Programu;

4) przechowywanie dokumentów zwiàzanych z wy-
konywaniem przez te podmioty zadaƒ instytucji
zarzàdzajàcej;

5) udost´pnianie lub przekazywanie agencji p∏atni-
czej lub Komisji Europejskiej dokumentów okreÊ-
lonych w pkt 4.

§ 3. 1. Zadanie, o którym mowa w § 2 pkt 1, jest
wykonywane zgodnie z opracowanymi i przyj´tymi
przez dany podmiot wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 2—4
ustawy planami, zawierajàcymi w szczególnoÊci wska-
zanie kategorii odbiorców informacji o Programie oraz
zakres tych informacji i sposób ich rozpowszechniania
i przekazywania.

2. Informacje o Programie, w tym terminy sk∏ada-
nia wniosków o przyznanie pomocy, podaje si´ do pu-
blicznej wiadomoÊci, w szczególnoÊci umieszczajàc je
na stronie internetowej danego podmiotu wymienio-
nego w art. 6 ust. 1 pkt 2—4 ustawy.

§ 4. 1. Z∏o˝one wnioski o przyznanie pomocy sà re-
jestrowane w formie papierowej i elektronicznej.

2. Kontrole administracyjne wniosków o przyzna-
nie pomocy sà przeprowadzane w zakresie okreÊlo-
nym w przepisach rozporzàdzenia Komisji (WE) 
nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiajàcego
szczegó∏owe zasady stosowania rozporzàdzenia Rady
(WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur
kontroli, jak równie˝ wzajemnej zgodnoÊci w odniesie-
niu do Êrodków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
(Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 74), w przepisach
ustawy, o której mowa w § 1, i przepisach wydanych
na jej podstawie oraz zgodnie z tymi przepisami.

3. Kontrola administracyjna polega w szczególno-
Êci na sprawdzeniu, czy wnioskodawca nie podlega

wykluczeniu z ubiegania si´ o przyznanie pomocy na
podstawie przepisów rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1698/2005 z dnia 20 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europej-
ski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1,
z póên. zm.) oraz przepisów Unii Europejskiej wyda-
nych w trybie tego rozporzàdzenia lub przepisów od-
r´bnych.

4. Wyboru operacji do finansowania dokonuje si´
zgodnie z warunkami przyznania pomocy finansowej
w ramach Programu na podstawie przeprowadzonego
post´powania w sprawie przyznania tej pomocy, obej-
mujàcego w szczególnoÊci kontrole administracyjne
wniosków o przyznanie pomocy.

5. Zawarte umowy, na podstawie których jest przy-
znawana pomoc finansowa w ramach Programu, in-
formacje o odmowie przyznania pomocy, decyzje wy-
dane w sprawie przyznania tej pomocy, z∏o˝one przez
wnioskodawców wezwania do usuni´cia naruszenia
prawa oraz skargi wnioskodawców do sàdu admini-
stracyjnego sà rejestrowane w sposób okreÊlony
w ust. 1.

§ 5. 1. Informacje i dane, o których mowa w § 2
pkt 3, sà przechowywane w formie elektronicznej do
dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Dokumenty, o których mowa w § 2 pkt 4, sà
przechowywane do dnia 31 grudnia 2020 r. Dokumen-
ty te sà udost´pniane lub przekazywane agencji p∏at-
niczej lub Komisji Europejskiej, na ich ˝àdanie, w za-
kresie i terminie przez nie okreÊlonych.

§ 6. 1. Podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2—4
ustawy, wykonujàc zadania instytucji zarzàdzajàcej,
zapewniajà:

1) przejrzysty podzia∏ zadaƒ i kompetencji na wszyst-
kich poziomach ich struktury organizacyjnej,
w tym przez okreÊlenie na piÊmie obowiàzków
ka˝dej osoby, której powierzono wykonywanie
okreÊlonych czynnoÊci w ramach tych zadaƒ;

2) powierzenie wykonywania tych zadaƒ osobom po-
siadajàcym kwalifikacje lub doÊwiadczenie, które
zapewnià ich prawid∏owe, rzetelne, bezstronne,
sprawne i terminowe wykonanie;

3) w∏aÊciwe warunki techniczne wykonywania tych
zadaƒ.

2. Podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2—4
ustawy wykonujà zadania instytucji zarzàdzajàcej:

1) przy pomocy wyodr´bnionych w tym celu w ra-
mach ich struktury organizacyjnej komórek orga-
nizacyjnych;

2) zgodnie z przyj´tymi przez dany podmiot wymie-
niony w art. 6 ust. 1 pkt 2—4 ustawy pisemnymi
procedurami wdra˝ania Programu, zawierajàcymi
w szczególnoÊci:
a) tryb przyjmowania i rejestrowania wniosków

o przyznanie pomocy,
b) sposób przeprowadzania kontroli administra-

cyjnej wniosków o przyznanie pomocy,
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c) tryb wydawania i rejestrowania decyzji w spra-
wie przyznania pomocy finansowej w ramach
Programu oraz rozpatrywania odwo∏aƒ od tych
decyzji,

d) tryb zawierania i rejestrowania umów, na pod-
stawie których jest przyznawana pomoc finan-
sowa w ramach Programu, informowania o od-
mowie przyznania pomocy i rejestrowania tych
informacji, przyjmowania i rozpatrywania z∏o-
˝onych przez wnioskodawców wezwaƒ do usu-
ni´cia naruszenia prawa oraz przyjmowania
i przekazywania do sàdu administracyjnego
skarg wnioskodawców,

e) sposób przeprowadzania audytu wewn´trzne-
go,

f) tryb monitorowania Programu w zakresie wy-
konywanych przez podmioty wymienione
w art. 6 ust. 1 pkt 2—4 ustawy zadaƒ instytucji
zarzàdzajàcej,

g) sposób przechowywania informacji, danych
i dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 3 i 4.

§ 7. Podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2—4
ustawy przygotowujà si´ do wykonywania zadaƒ in-
stytucji zarzàdzajàcej w zakresie okreÊlonym w § 2
przed przystàpieniem do ich wykonywania.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. H. Kowalczyk
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