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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 30 marca 2012 r. 

 

o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu  
Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 

 
(druk nr 84) 

 
 
USTAWA z dnia 22 września 2006 r. O URUCHAMIANIU ŚRODKÓW 

POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZNACZONYCH NA 

FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (Dz. U. Nr 187, poz. 1381, z późn. 

zm.) 

 
Art. 9a. 

1. Jednostka koordynująca sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz 
beneficjentów, o którym mowa w art. 44a rozporządzenia nr 1290/2005. 

2. Wykaz beneficjentów jest publikowany na stronie internetowej administrowanej przez 
urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do 
spraw rynków rolnych. 

[3. Poza informacjami określonymi w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat 
beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 
(EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) (Dz. Urz. UE L 76 z 19.03.2008, str. 28), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 
259/2008", w wykazie beneficjentów zamieszcza się informacje właściwe poszczególnym 
rodzajom beneficjentów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, 
obejmujące: 

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub 
2) numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub 
3) numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej 

(REGON). 
4. Agencje płatnicze, każda w zakresie swojej właściwości określonej w odrębnych 

przepisach, przekazują jednostce koordynującej: 
1) informacje określone w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 259/2008; 
2) informacje, o których mowa w ust. 3, właściwe poszczególnym rodzajom 

beneficjentów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5. 
5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw rynków rolnych 

określą, w drodze rozporządzenia, tryb, formę i terminy przekazywania przez agencje 
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płatnicze informacji, o których mowa w ust. 4, oraz rodzaje beneficjentów, a także 
informacje, o których mowa w ust. 3, właściwe poszczególnym rodzajom beneficjentów, 
zamieszczane w wykazie beneficjentów, mając na względzie wykonanie przepisów 
rozporządzenia nr 259/2008 oraz prawidłową identyfikację podmiotów wskazanych w 
wykazie beneficjentów.] 

<3. Poza informacjami określonymi w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na 
temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 76 z 19.03.2008, str. 28, z późn. zm.), zwanego 
dalej „rozporządzeniem nr 259/2008”, w wykazie beneficjentów zamieszcza się 
numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany. 

4. Agencje płatnicze, każda w zakresie swojej właściwości określonej w odrębnych 
przepisach, przekazują jednostce koordynującej informacje, o których mowa w ust. 
3. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw rynków 
rolnych określą, w drodze rozporządzenia, tryb, formę i terminy przekazywania 
przez agencje płatnicze informacji, o których mowa w ust. 3, mając na względzie 
wykonanie przepisów rozporządzenia nr 259/2008 oraz prawidłową identyfikację 
podmiotów wskazanych w wykazie beneficjentów, o którym mowa w art. 44a 
rozporządzenia nr 1290/2005.> 

 
Art. 10c. 

[1. Beneficjenci programu rozwoju obszarów wiejskich realizujący operacje w ramach 
działania szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie mogą 
otrzymać z agencji płatniczej realizującej płatności z EFRROW środki przeznaczone na 
wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych 
operacji. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są wypłacane beneficjentowi: 
1) jeżeli beneficjent wnioskował o ich wypłatę, składając wniosek o przyznanie pomocy, 

o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.), zwanej dalej 
"ustawą PROW"; 

2) na podstawie umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW; 
3) we wnioskowanej wysokości, nie wyższej od wysokości udziału krajowych środków 

publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie 
wydatków realizowanych z EFRROW na podstawie umowy, o której mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy PROW, i nie wyższej niż 25 % kwoty pomocy przyznanej na podstawie 
umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW.] 

<1. Beneficjenci programu rozwoju obszarów wiejskich realizujący operacje w ramach 
działań:  

1) szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, 
2) wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 
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3) wdrażanie projektów współpracy  
– mogą otrzymać z agencji płatniczej realizującej płatności z EFRROW środki 
przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych 
ponoszonych na realizację tych operacji.  

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są wypłacane beneficjentowi: 
1) jeżeli beneficjent wnioskował o ich wypłatę we wniosku o przyznanie pomocy, 

o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą PROW”; 

2) na podstawie umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW; 
3) we wnioskowanej wysokości, nie wyższej od wysokości udziału krajowych 

środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na 
współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW na podstawie umowy, 
o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW, z tym że: 

a) w odniesieniu do działania szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w 
rolnictwie i leśnictwie – nie wyższej niż 25%, 

b) w odniesieniu do działań: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju oraz 
wdrażanie projektów współpracy – nie wyższej niż 20% 

– kwoty pomocy przyznanej na podstawie umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy PROW.> 

3. Środki, o których mowa w ust. 1, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają 
zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, liczonymi od dnia przekazania tych środków przez agencję płatniczą. 

4. Środki, o których mowa w ust. 1, pobrane: 
1) nienależnie lub 
2) w nadmiernej wysokości 

- podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 
dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia doręczenia beneficjentowi wezwania do 
ich zwrotu. 

5. Zwrotowi, o którym mowa w ust. 3 i 4, podlega odpowiednio ta część środków, która 
została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w 
nadmiernej wysokości. 

6. Do środków podlegających zwrotowi na podstawie ust. 3 lub 4 stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 115, poz. 961) 
dotyczące nienależnie lub nadmiernie pobranych krajowych środków publicznych, 
przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii 
Europejskiej, które zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa na podstawie umowy w związku z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej, 
Wspólnej Polityki Rybackiej lub sektorowego programu operacyjnego. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, beneficjentowi nie przysługuje prawo do 
otrzymania wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych operacji 
realizowanych z udziałem środków EFRROW przez okres 3 lat, licząc od dnia 



- 4 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

stwierdzenia wykorzystania środków, o których mowa w ust. 1, niezgodnie z 
przeznaczeniem. 

 
Art. 10i. 

1. Beneficjenci programu rozwoju obszarów wiejskich mogą otrzymać zaliczkę w ramach 
działań: 

1) modernizacja gospodarstw rolnych; 
2) zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej; 

2a) przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk 
żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych; 

3) różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; 
4) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; 
5) wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w przypadku realizacji operacji: 

a) które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań 
wymienionych w pkt 3 i 4, 

b) o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy PROW; 
6) wdrażanie projektów współpracy; 
7) funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. 

2. Zaliczka jest wypłacana beneficjentowi: 
1) jeżeli wnioskował o jej wypłatę we wniosku o przyznanie pomocy, o którym mowa 

w art. 24 ust. 1 ustawy PROW; 
<1a) jeżeli beneficjent nie wnioskował o wypłatę środków, o których mowa w art. 

10c ust. 1, we wniosku o przyznanie pomocy, o którym mowa w art. 24 ust. 
1 ustawy PROW – w przypadku działań, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6;> 

2) na podstawie umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW. 
 


