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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy 6 lipca 2016 r. 

o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego  

z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

 

(druk nr  230) 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. O WSPIERANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

SEKTORA RYBACKIEGO Z UDZIAŁEM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO 

I RYBACKIEGO (Dz. U. poz. 1358) 

 

Art. 6. 

1. Zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania działań objętych programem 

operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy lub pomocy technicznej, 

wykonuje, jako instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 123 ust. 6 rozporządzenia 

nr 1303/2013: 

[1)   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej "Agencją" - w 

zakresie priorytetów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3 i 5;] 

<1) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją” – w 

zakresie priorytetów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3 oraz 5 i 6;> 

2)   samorząd województwa - w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność, które zostały określone w rozporządzeniu nr 1303/2013 oraz w 

przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. 

2. Zadania, o których mowa w art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013, w przypadku 

działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. c, są zadaniami instytucji zarządzającej, 

które wykonuje, jako delegowane, samorząd województwa. 

<2a. Zadania, o których mowa w art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1303/2013, w 

przypadku priorytetu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, są zadaniami instytucji 

zarządzającej, które może wykonywać, jako delegowane Agencja.> 

[3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może upoważnić, w drodze rozporządzenia, 

jednostkę sektora finansów publicznych albo fundację, której jedynym fundatorem jest 

Skarb Państwa, jako instytucję pośredniczącą do wykonywania zadań instytucji 

zarządzającej, o której mowa w art. 123 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/2013, w zakresie 

priorytetu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6, oraz pomocy technicznej. 

4. Minister, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, określi szczegółowy zakres 

powierzonych zadań, sposób ich wykonywania oraz warunki finansowania instytucji 

pośredniczącej, o której mowa w ust. 3, w związku z wykonywaniem powierzonych jej 

zadań, mając na względzie określone w programie operacyjnym zasoby i doświadczenie, 
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jakie powinien posiadać podmiot wykonujący zadania instytucji zarządzającej, oraz 

konieczność zapewnienia realizacji priorytetu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6, oraz 

pomocy technicznej. 

5. W przypadku upoważnienia: 

1)   jednostki sektora finansów publicznych do wykonywania zadań instytucji 

zarządzającej, realizacja zadań tej instytucji jest finansowana ze środków publicznych 

na wyprzedzające finansowanie na podstawie przepisów o finansach publicznych; 

2)   fundacji, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, do wykonywania zadań 

instytucji zarządzającej, realizacja zadań tej instytucji jest finansowana ze środków 

przekazanych w ramach zaliczki przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa na 

podstawie przepisów o finansach publicznych.] 

6. W przypadku instytucji pośredniczącej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zakres powierzonych 

jej zadań i sposób ich wykonywania określa się w pisemnym porozumieniu. 

7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki i 

sposób wykonywania przez instytucję pośredniczącą wymienioną w ust. 1 pkt 2 zadań 

instytucji zarządzającej oraz warunki jej finansowania, w związku z wykonywaniem 

powierzonych jej zadań, mając na względzie zapewnienie prawidłowości, skuteczności i 

efektywności zarządzania programem operacyjnym oraz prawidłowe wykonywanie zadań 

instytucji zarządzającej. 

8. [Instytucje pośredniczące, o których mowa w ust. 1 i 3] <instytucje pośredniczące, o 

których mowa w ust. 1>, przekazują ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa dane 

niezbędne do sporządzenia wykazu operacji, o którym mowa w art. 119 ust. 2 

rozporządzenia nr 508/2014. Wykaz operacji jest umieszczany na stronie internetowej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa. 

9. Informacje o podmiotach wykonujących zadania instytucji zarządzającej, zakresie tych 

zadań oraz dacie rozpoczęcia i zakończenia ich wykonywania są umieszczane na stronie 

internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa. 

 

Art. 9. 

[1. Pomoc w ramach programu operacyjnego jest przyznawana do wysokości limitu środków 

stanowiącej równowartość w złotych określonej w programie operacyjnym kwoty środków 

EFMR przeznaczonych na pomoc, powiększonej o wysokość kwoty krajowych środków 

publicznych przeznaczonych na współfinansowanie tej pomocy.] 

<1. Pomoc w ramach programu operacyjnego jest przyznawana do wysokości limitu 

środków stanowiącej równowartość w złotych określonej w programie operacyjnym 

kwoty środków EFMR przeznaczonych na pomoc, powiększonej o wysokość kwoty 

krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie tej pomocy 

lub do wysokości limitu środków wyrażonego w złotych określonego w ramach 

danego naboru wniosków o dofinansowanie.> 

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, po uzyskaniu opinii komitetu monitorującego, 

może wyrazić zgodę na przyznawanie pomocy do określonej wysokości nieprzekraczającej 
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2% wysokości limitu, o którym mowa w ust. 1, o czym niezwłocznie informuje ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych. 

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych może, na wniosek instytucji pośredniczącej, wyrazić zgodę na 

przyznawanie pomocy do określonej wysokości przekraczającej 2% wysokości limitu, o 

którym mowa w ust. 1. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, instytucja zarządzająca i instytucja 

pośrednicząca umieszczają, odpowiednio na stronie internetowej urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz na stronie internetowej administrowanej 

przez instytucję pośredniczącą, komunikat o nazwie działania oraz wysokości środków 

finansowych, do jakiej może być przyznawana pomoc w ramach danego działania oraz 

pomoc techniczna. 

[5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, podział 

środków finansowych na realizację programu operacyjnego w ramach określonych 

działań, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz na pomoc techniczną, ustalając limity na 

poszczególne działania oraz na pomoc techniczną, mając na względzie wysokość limitu 

środków wynikającą z programu operacyjnego, zapewnienie efektywności wdrażania 

programu operacyjnego oraz wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na jego 

realizację.] 

<5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, podział 

środków finansowych na realizację programu operacyjnego w ramach określonych 

działań, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz na pomoc techniczną, ustalając limity na 

poszczególne działania oraz na pomoc techniczną i na beneficjentów pomocy 

technicznej, mając na względzie wysokość limitu środków wynikającą z programu 

operacyjnego, zapewnienie efektywności wdrażania programu operacyjnego oraz 

wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na jego realizację.> 

6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw rybołówstwa 

może również określić wysokość limitu środków przeznaczoną na określone typy operacji, 

mając na względzie wysokość limitu środków przeznaczoną na dane działanie w ramach 

programu operacyjnego, zapewnienie efektywności wdrażania tego działania oraz 

wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na jego realizację. 

 

Art. 13. 

1. Wniosek o dofinansowanie składa się w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

wniosków o dofinansowanie, a w przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 

lit. a i c, oraz działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b, w zakresie kosztów 

bieżących i aktywizacji - w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 

24 ust. 1. 

2. Wniosek o dofinansowanie składa się do [instytucji pośredniczącej, o której mowa w art. 6 

ust. 1 lub 3]  <instytucji pośredniczącej, o której mowa w art. 6 ust. 1>, w zakresie 

danego priorytetu lub w zakresie pomocy technicznej, z tym że w przypadku: 
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1)   działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, wniosek o dofinansowanie składa się za 

pośrednictwem lokalnej grupy działania, a jeżeli wnioskodawcą jest lokalna grupa 

działania - wniosek o dofinansowanie składa się do instytucji pośredniczącej, o której 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2; 

[2)   pomocy technicznej, jeżeli wnioskodawcą jest instytucja pośrednicząca, o której mowa 

w art. 6 ust. 3 - wniosek o dofinansowanie składa się do instytucji pośredniczącej, o 

której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1.] 

<2) pomocy technicznej, jeżeli wnioskodawcą jest instytucja pośrednicząca, o której 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – wniosek o dofinansowanie składa się do instytucji 

zarządzającej.> 

3. Wniosek o dofinansowanie zawiera informacje niezbędne do przyznania pomocy, w tym: 

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

wnioskodawcy; 

2)   opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji, celów, zakresu i 

kosztów. 

4. Wniosek o dofinansowanie jest oceniany przez instytucję pośredniczącą w zakresie: 

1)   poprawności sporządzenia i złożenia, 

2)   zgodności planowanej operacji z celami działania, w ramach którego ma być 

realizowana operacja, 

3)   celowości udzielenia pomocy na realizację planowanej operacji 

- w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 24. 

5. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie następuje w terminie 3 miesięcy od dnia jego 

złożenia. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie [instytucja pośrednicząca, o 

której mowa w art. 6 ust. 1 lub ust. 3] <instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 6 

ust. 1>, zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, określając nowy termin 

rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące. 

6. Wzór wniosku o dofinansowanie: 

1)   w przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-5: 

a)  przygotowuje instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 

b)  zatwierdza instytucja zarządzająca; 

2)   w przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6, oraz pomocy technicznej, 

przygotowuje instytucja zarządzająca; 

3)   jest umieszczany: 

a)  na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa oraz na stronach internetowych administrowanych przez [instytucje 

pośredniczące, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 3] <instytucje pośredniczące, o 

których mowa w art. 6 ust. 1> - w przypadku działań, o których mowa w art. 3 

ust. 1, oraz pomocy technicznej, 

b)  na stronach internetowych administrowanych przez lokalne grupy działania - w 

przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4. 

7. Do zmiany wzoru wniosku o dofinansowanie stosuje się przepisy ust. 6. 
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Art. 17. 

1. Umowa o dofinansowanie: 

1)   jest zawierana, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej; 

2)   zawiera co najmniej: 

a)  oznaczenie przedmiotu i stron umowy, 

b)  określenie: 

–  warunków, terminu, miejsca realizacji i celu operacji, 

–  wysokości pomocy, 

–  sposobu potwierdzenia poniesienia kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy 

wypłata pomocy polega na zwrocie kosztów kwalifikowalnych, 

–  warunków i terminów wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, 

–  warunków rozwiązania umowy, 

[–  warunków i sposobu zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy, w przypadku 

gdy pomoc jest nienależna lub została wykorzystana niezgodnie z 

przeznaczeniem.] 

<– warunków i sposobu zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy, w 

przypadku gdy pomoc jest nienależna, została przyznana w nadmiernej 

wysokości lub została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.> 

2. Wzór umowy o dofinansowanie: 

1)   przygotowuje instytucja zarządzająca; 

2)   jest umieszczany: 

a)  na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa oraz na stronach internetowych administrowanych przez [instytucje 

pośredniczące, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 3] <instytucje pośredniczące, o 

których mowa w art. 6 ust. 1> - w przypadku działań, o których mowa w art. 3 

ust. 1, oraz pomocy technicznej, 

b)  na stronach internetowych administrowanych przez lokalne grupy działania - w 

przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4. 

3. Do zmiany wzoru umowy o dofinansowanie stosuje się przepisy ust. 2. 

4. Umowa o dofinansowanie jest nieważna w przypadkach określonych w Kodeksie 

cywilnym lub w przypadku gdy sprzeciwia się przepisom, o których mowa w art. 1 pkt 1, 

przepisom ustawy lub przepisom wydanym na jej podstawie. 

5. Zmiana umowy powodująca zwiększenie wysokości pomocy lub zmianę celu operacji jest 

nieważna, z wyłączeniem przypadku, gdy zmiana taka dotyczy wysokości pomocy 

przyznanej w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b, w zakresie 

kosztów bieżących i aktywizacji, i nie powoduje przekroczenia kwoty, do wysokości której 

danej lokalnej grupie działania pomoc może być przyznana. 

 

Art. 18. 

1. Wypłaty pomocy przyznanej w ramach programu operacyjnego Agencja dokonuje na 

podstawie: 
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1)   wniosku o płatność składanego do instytucji pośredniczącej, o której mowa w art. 6 

ust. 1, lub 

2)   umowy o dofinansowanie - jednorazowo lub w częściach, w zależności od liczby 

etapów przewidzianych w ramach operacji realizowanej zgodnie z tą umową, albo 

[3)   zlecenia płatności przekazanego przez instytucje pośredniczące, o których mowa w 

art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 - w przypadku operacji realizowanych w ramach priorytetów, 

o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 6, oraz w ramach pomocy technicznej.] 

<3) zlecenia płatności przekazanego przez: 

a) instytucję pośredniczącą, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 – w przypadku 

operacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, 

b) instytucję zarządzającą – w przypadku operacji w ramach pomocy 

technicznej, jeżeli wnioskodawcą jest Agencja.> 

2. Do postępowań w sprawach wypłaty pomocy stosuje się odpowiednio przepisy art. 15. 

 

Art. 20. 

1. Wniosek o płatność zawiera informacje niezbędne do rozliczenia zrealizowanej operacji, w 

tym co najmniej: 

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

wnioskodawcy; 

2)   informację o rachunku bankowym, na który ma zostać dokonana płatność; 

3)   wykaz dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, jeżeli wymaga tego 

specyfika operacji. 

2. Wzór wniosku o płatność: 

1)   w przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-5: 

a)  przygotowuje instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 

b)  zatwierdza instytucja zarządzająca; 

2)   w przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6, oraz pomocy technicznej, 

przygotowuje instytucja zarządzająca; 

3)   jest umieszczany: 

a)  na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa oraz na stronach internetowych administrowanych przez [instytucje 

pośredniczące, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 3] <instytucje pośredniczące, o 

których mowa w art. 6 ust. 1> - w przypadku działań, o których mowa w art. 3 

ust. 1, oraz pomocy technicznej, 

b)  na stronach internetowych administrowanych przez lokalne grupy działania - w 

przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4. 

 

Art. 24. 

[1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy na realizację operacji w ramach 

priorytetów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-5, oraz wysokość stawek tej pomocy, 

uwzględniając koszty kwalifikowalne oraz kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowej 
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realizacji programu operacyjnego, w szczególności przyznawania, wypłaty i zwrotu 

pomocy zgodnie z warunkami wynikającymi z programu operacyjnego, oraz biorąc pod 

uwagę istotę i cel poszczególnych działań w ramach tych priorytetów. 

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb 

przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy na realizację operacji w ramach priorytetu, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6, uwzględniając koszty kwalifikowalne oraz kierując się 

potrzebą zapewnienia prawidłowej realizacji programu operacyjnego, w szczególności 

przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy zgodnie z warunkami wynikającymi z programu 

operacyjnego, oraz biorąc pod uwagę istotę i cel poszczególnych działań w ramach tego 

priorytetu.] 

<1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy na 

realizację operacji w ramach priorytetów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–5, lub 

wysokość stawek tej pomocy, uwzględniając koszty kwalifikowalne oraz kierując się 

potrzebą zapewnienia prawidłowej realizacji programu operacyjnego, w 

szczególności przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy zgodnie z warunkami 

wynikającymi z programu operacyjnego, oraz biorąc pod uwagę istotę i cel 

poszczególnych działań w ramach tych priorytetów. 

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy na realizację operacji w ramach 

priorytetu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6, uwzględniając koszty kwalifikowalne 

oraz kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowej realizacji programu 

operacyjnego, w szczególności przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy zgodnie z 

warunkami wynikającymi z programu operacyjnego, oraz biorąc pod uwagę istotę i 

cel poszczególnych działań w ramach tego priorytetu.> 

3. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, zostaną określone w szczególności: 

1)   szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie i 

wnioski o płatność, oraz tryb składania tych wniosków; 

2)   szczegółowy sposób oceny oraz terminy rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i 

wniosków o płatność; 

3)   kryteria wyboru operacji, w przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3 

oraz 5 i 6; 

<3a) katalog beneficjentów;> 

[4)   tryb i warunki oraz termin zawierania umowy o dofinansowanie;] 

<4) tryb, warunki, termin zawierania umowy o dofinansowanie oraz szczegółowe 

wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o dofinansowanie;> 

5)   działania i przypadki, w których następca prawny wnioskodawcy albo nabywca 

przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do 

chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części może, po 
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złożeniu wniosku, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, 

oraz warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania; 

6)   działania i przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy 

przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do 

chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części może być 

przyznana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy. 

<3a. Minister wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie priorytetu, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, może wskazać: 

1) szkoły wyższe, instytuty badawcze, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371), instytuty naukowe, o 

których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 572) lub fundacje, posiadające niezbędne kompetencje w zakresie 

realizacji operacji lub zatwierdzania wyników operacji lub określi kryteria w 

zakresie uznawania tych organów lub 

2) osoby prawne i osoby fizyczne, a także podmioty zapewniające doradztwo prawne 

lub ekonomiczne, posiadające niezbędne kompetencje w zakresie usług doradczych 

lub określi kryteria w zakresie uznawania tych organów i podmiotów 

– w zależności od charakteru i zakresu operacji, o których mowa w art. 39, art. 47 i 

art. 49 rozporządzenia nr 508/2014.> 

[4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy technicznej, w tym tryb i termin 

składania wniosków o dofinansowanie, szczegółowe wymagania, jakim powinny 

odpowiadać te wnioski oraz umowa o dofinansowanie, uwzględniając koszty 

kwalifikowalne oraz kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowej realizacji programu 

operacyjnego, w szczególności przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy zgodnie z 

warunkami wynikającymi z programu operacyjnego, oraz biorąc pod uwagę specyfikę 

pomocy technicznej.] 

<4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy 

technicznej, w tym katalog beneficjentów, tryb i termin składania wniosków o 

dofinansowanie oraz wniosków o płatność, szczegółowe wymagania, jakim powinny 

odpowiadać te wnioski oraz umowa o dofinansowanie, uwzględniając koszty 

kwalifikowalne oraz kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowej realizacji 

programu operacyjnego, w szczególności przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy 

zgodnie z warunkami wynikającymi z programu operacyjnego, oraz biorąc pod 

uwagę specyfikę pomocy technicznej.> 

 

Art. 25. 

1. W ramach realizacji programu operacyjnego: 

1)   Agencja ustanawia system elektronicznej rejestracji i przechowywania danych, o 

którym mowa w art. 125 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013; 
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2)   [instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 3] <instytucje 

pośredniczące, o których mowa w art. 6 ust. 1>, gromadzą i opracowują dane 

niezbędne do właściwego monitorowania i ewaluacji programu operacyjnego, o 

których mowa w art. 97 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, oraz wprowadzają te 

dane do systemu, o którym mowa w pkt 1; 

3)   [instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 3] <instytucje 

pośredniczące, o których mowa w art. 6 ust. 1>, sporządzają sprawozdania w 

odniesieniu do priorytetów, o których mowa w art. 3 ust. 1, i pomocy technicznej oraz 

w odniesieniu do programu operacyjnego; 

4)   lokalne grupy działania oraz beneficjenci sporządzają sprawozdania z realizowanej 

operacji. 

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zawierają informacje o realizacji operacji, w 

tym: 

1)   tytuł operacji; 

2)   imię i nazwisko albo nazwę, siedzibę i adres beneficjenta; 

3)   zakres realizacji operacji; 

4)   wskazanie okresu, którego dotyczy sprawozdanie. 

3. Wzory sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4: 

1)   przygotowuje instytucja zarządzająca; 

2)   są umieszczane na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw rybołówstwa oraz na stronach internetowych administrowanych przez instytucje 

pośredniczące, o których mowa w art. 6 ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres i rodzaj 

sprawozdań oraz tryb i terminy ich przekazywania, mając na względzie zapewnienie 

prawidłowości, skuteczności i efektywności zarządzania programem operacyjnym oraz 

realizacji zadań w zakresie monitorowania i ewaluacji programu z wykorzystaniem 

systemu, o którym mowa w art. 125 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013. 

 

Art. 26. 

1. Instytucja zarządzająca sprawuje nadzór nad [instytucjami pośredniczącymi, o których 

mowa w art. 6 ust. 1-3] <instytucjami pośredniczącymi, o których mowa w art. 6 ust. 

1–2a>, w zakresie zgodności wykonywania przez te instytucje powierzonych im zadań 

instytucji zarządzającej z przepisami prawa i programem operacyjnym oraz w celu 

zapewnienia efektywności wdrażania środków tego programu. 

2. Instytucja zarządzająca w ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, może w 

szczególności: 

1)   przeprowadzać kontrole; 

2)   wydawać pisemne wytyczne lub polecenia; 

3)   żądać przedstawienia informacji i udostępnienia dokumentów. 

3. Kontrole, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są przeprowadzane w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 

rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). 
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4. Wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mogą być skierowane wyłącznie do 

[instytucji pośredniczących, o których mowa w art. 6 ust. 1-3] <instytucji 

pośredniczących, o których mowa w art. 6 ust. 1–2a>, w celu zapewnienia prawidłowej 

realizacji wykonywanych przez nie zadań. 

5. Wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wiążą instytucje, do których są 

skierowane, i nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy o przyznanie, wypłatę i 

zwrot pomocy lub pomocy technicznej. 

 

Art. 30. 

1. Kontrole, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 i art. 28 ust. 1, są przeprowadzane przez 

osoby posiadające imienne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie podstawy prawnej 

przeprowadzenia kontroli, osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych 

oraz miejsca i zakresu kontroli, a także okresu ważności upoważnienia. 

3. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania 

jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1. 

4. Osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych jest uprawniona do: 

1)   wstępu do siedziby podmiotu, miejsca wykonywania przez ten podmiot działalności 

lub miejsca realizacji operacji; 

2)   kontroli dokumentów związanych z zakresem kontroli, sporządzania z nich odpisów, 

wyciągów lub kserokopii, w tym sporządzania dokumentacji fotograficznej; 

3)   żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień związanych z zakresem kontroli; 

4)   wykonywania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. 

<4a. Podmiot kontrolowany zapewnia kontrolującym warunki i środki niezbędne do 

sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności: 

1) swobodny wstęp i poruszanie się po terenie podmiotu kontrolowanego; 

2) w miarę możliwości, samodzielne zamykane pomieszczenie, jeżeli jest to niezbędne 

do przeprowadzenia kontroli; 

3) wydzielone miejsce do przechowywania dokumentów i zabezpieczonych 

przedmiotów; 

4) środki ochrony indywidualnej.> 

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się informację pokontrolną, którą podpisuje osoba 

upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych oraz podmiot kontrolowany albo 

osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu kontrolowanego. W przypadku odmowy 

podpisania informacji pokontrolnej przez podmiot kontrolowany albo osobę upoważnioną 

do reprezentowania podmiotu kontrolowanego, informację tę podpisuje tylko osoba 

upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych, zamieszczając w treści tej 

informacji adnotację o odmowie jej podpisania. 

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

sposób, tryb oraz terminy przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 

i art. 28 ust. 1, oraz wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności w ramach 

tych kontroli, mając na względzie: 
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1)   zapewnienie prawidłowego zarządzania programem operacyjnym i wydatkowania 

środków finansowych służących jego realizacji; 

2)   zapewnienie efektywności wdrażania środków programu operacyjnego; 

3)   możliwość zweryfikowania tożsamości osoby uprawnionej do wykonywania czynności 

kontrolnych. 

 

Art. 31. 

[1. Rozliczenie wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji programu 

operacyjnego stanowiące podstawę wniosku o płatność okresową, o którym mowa w art. 

135 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, oraz zestawienie wydatków, o którym mowa w 

art. 137 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, instytucja zarządzająca przekazuje instytucji 

certyfikującej w celu ich przedłożenia Komisji Europejskiej.] 

<1. Rozliczenie wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji programu 

operacyjnego stanowiące podstawę wniosku o płatność okresową, o którym mowa w 

art. 135 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, oraz zestawienia wydatków, o których 

mowa w art. 137 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, instytucja zarządzająca 

przekazuje instytucji certyfikującej w celu ich przedłożenia Komisji Europejskiej.> 

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, tryb, zakres, 

terminy i szczegółowy sposób rozliczania wydatków, o których mowa w ust. 1, w 

odniesieniu do operacji oraz programu operacyjnego, mając na względzie zapewnienie 

prawidłowego zarządzania programem operacyjnym i wydatkowania środków 

finansowych służących jego realizacji oraz kierując się efektywnością i prawidłowością 

wdrażania środków tego programu. 

 

Art. 32. 

[1. Pomoc i pomoc techniczna pobrana nienależnie lub wykorzystana niezgodnie z 

przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości 

podatkowych, chyba że przepisy, o których mowa w art. 1 pkt 1, lub przepisy o finansach 

publicznych stanowią inaczej.] 

<1. Pomoc i pomoc techniczna pobrana nienależnie, przyznana w nadmiernej wysokości 

lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami 

określonymi jak dla zaległości podatkowych, chyba że przepisy, o których mowa w 

art. 1 pkt 1, lub przepisy o finansach publicznych stanowią inaczej.> 

2. Pomocą pobraną nienależnie jest pomoc wypłacona beneficjentowi: 

1)   który nie realizuje operacji w całości lub w części lub nie realizuje obowiązków z nią 

związanych; 

2)   bez podstawy prawnej lub w wysokości wyższej niż określona na realizację operacji w 

umowie o dofinansowanie, o której mowa w art. 11 pkt 4; 

3)   który nie wykonuje zobowiązań związanych z przyznaniem pomocy; 

4)   który w okresie 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej został wpisany do rejestru 

naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie 

morskim w związku z dopuszczeniem się poważnego naruszenia; 
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5)   niezgodnie z przepisami albo z naruszeniem przepisów Unii Europejskiej lub 

przepisów krajowych dotyczących przyznawania pomocy. 

3. Pomocą techniczną pobraną nienależnie jest pomoc wypłacona beneficjentowi: 

1)   który nie realizuje operacji w całości lub w części lub nie realizuje obowiązków z nią 

związanych; 

2)   bez podstawy prawnej lub w wysokości wyższej niż określona na realizację operacji w 

umowie o dofinansowanie, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3; 

3)   który nie wykonuje zobowiązań związanych z przyznaniem pomocy; 

4)   niezgodnie z przepisami albo z naruszeniem przepisów Unii Europejskiej lub 

przepisów krajowych dotyczących przyznawania pomocy. 

4. W sprawach dotyczących dochodzenia zwrotu pomocy i pomocy technicznej pobranej 

nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami dla środków 

finansowych wypłaconych w ramach programu operacyjnego organem właściwym jest 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

<4a. Dochodzenie zwrotu pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z 

przeznaczeniem, wraz z odsetkami, następuje w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji.> 

[5. Właściwość i tryb ustalania kwot pomocy pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości określają przepisy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.] 

<5. Właściwość i tryb ustalania kwot pomocy pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości określają przepisy o finansach publicznych.> 

6. W przypadku, o którym mowa w art. 122 ust. 2 akapit czwarty rozporządzenia nr 

1303/2013, organ, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1438 oraz z 2015 r. poz. 

308 i 349), odstępuje od ustalenia nienależnych kwot pomocy. 

 

 


