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Pan
Marek Kuchciński
Marszałek

Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

W nawiązaniu do przekazanego przez Radę Ministrów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
projektu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i projektu ustawy -

Przepisy

wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa przekazuję projekty aktów

wykonawczych do projektów tych ustaw.

Zał.
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PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia ..................... 2017 r.
w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Krajowego

Ośrodka

Wsparcia

Rolnictwa

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia ......... 2017 r. o Krajowym

Ośrodku

Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz.... ) zarządza się, co następuje:

§l. l.

Sprzedaży wierzytelności

dalej "Krajowym

Ośrodkiem",

pisemnego albo ustnego.
wraz z odsetkami

Krajowego

dokonuje

się

Cenę wywoławczą

należnymi

od tej

Ośrodka

.·

w pierwszej

ustala

Wsparcia Rolnictwa, zwanego

.

.

.

kolejności

.

.

~

-

.w drodze przetargu

się, uwzględniając wartość wierzytelności

wierzytelności.

Wyboru formy przetargu dokonuje

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka.
2.

Jeżeli wierzytelność

Generalny Krajowego

nie zostanie sprzedana w drodze pierwszego przetargu, Dyrektor

Ośrodka ogłasza

drugi przetarg z

obniżoną ceną wywoławczą,

w

terminie 6 miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu.
3.

Jeżeli wierzytelność

Generalny Krajowego
4.

Ośrodka ogłasza

Jeżeli wierzytelność

ogłoszonej

nie zostanie sprzedana w drodze drugiego przetargu, Dyrektor
publicznie ofertę

sprzedaży wierzytelności.

nie zostanie sprzedana w drodze oferty

sprzedaży wierzytelności

Ośrodka·. może ogłosić

publicznie

w drugim przetargu oraz cena

sprzedaży

publicznie, Dyrektor Generalny Krajowego

zaproszenie do podjęcia rokowań.
5. Cena
wierzytelności
niż

wywoławcza

wierzytelności

w przypadkach określonych w ust. 3 i 4 łącznie nie mogąbyć

o 20% ceny wywoławczej ustalonej w pierwszym przetargu.
6. Dyrektor Generalny Krajowego

do dnia zawarcia umowy

J)

obniżone więcej

Ośrodka może odstąpić

od sprzedaż)'

wierzytelności

sprzedaży wierzytelności.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej -rozwój wsi, na podstawie § l
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
·

-2-

§ 2. l. Dyrektor Generalny Krajowego
czynności związanych

publicznie oraz

ze

Ośrodka powołuje komisję,

sprzedażą wierzytelności

rokowań podjętych

Członkiem

ogłosionej

w drodze przetargu, oferty

na podstawie publicznego zaproszenia. W

wchodzi od 3 do 7 członków, w tym przewodniczący.
2.

która dokonuje

Skład

skład

komisji

komisji jest jawny.

komisji nie może być osoba:

l)

która uczestniczy w przetargujako oferent;

2)

której

małżonek,

pokrewieństwa

krewny do drugiego stopnia

lub powinowaty do

drugiego stopnia powinowactwa uczestniczy w przetargujako oferent;
3)

która jest wspólnikiem lub jest przedstawicielem oferenta, lub działa w imieniu oferenta;

4)

która jest pracownikiem oferenta albo uczestniczy we

władzach

będącego

oferenta

osobą prawną;

5)

która jest dłużnikiem;

6)

która jest małżonkiem, krewnym do drugiego stopnia pokrewieństWa lub powinowatym
do drugiego stopnia powinowactwa dłużnika;

7)

która jest wspólnikiem lub przedstawicielem dłużnika;

8)

która jest pracownikiem
osobą prawną

dłużnika

albo uczestniczy we

lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
Ośrodka,

3. Dyrektor Generalny Krajowego
członka

komisji,

władzach dłużnika będącego

odwołuje

ze

składu

komisji

z

własnej

członka,

inicjatywy albo na wniosek

w odniesieniu do którego zachodzi

jedna z okoliczności wymienionych w ust. 2.
Ośrodka,

4. Dyrektor Generalny Krajowego
uczestnika przetargu,
jego

bezstronności,

odwołuje

w

ze

składu

komisji

szczególności wynikające

majątkowego łączącego

z

własnej

inicjatywy albo na wniosek

członka, jeżeli istnieją wątpliwości

ze stosunku osobistego,

co do

służbowego

lub

go z uczestnikiem przetargu. W przypadku przetargu ustnego

wniosek o odwołanie członka komisji może być złożony do czasu wywołania licytacji.
5. Przepisy ust. 2-4 stosuje
związanych

ze

się

dokonującej

czynności

w drodze przetargu ustnego, oferty

ogłoszonej

odpowiednio do komisji

sprzedażą wierzytelności

publicznie oraz rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia~
6. Komisja
zawierający

l)

sporządza protokół

dokonania

czynności,

o których mowa w ust. l,

w szczególności, w przypadku:

przetargu pisemnego - wskazanie terminu i miejsca przetargu, wykaz uczestników
przetargu, uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz
protokołu;

datę

sporządzenia
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2)

przetargu ustnego - wskazanie terminu i miejsca przetargu, ·wykaz uczestników
przetargu, opis przebiegu przetargu i

najwyższą osiągniętą cenę

oraz

datę sporządzenia

protokołu;

3)

oferty

ogłoszonej

ofertę,

wykaz podmiotów, które

czynności

datę,

oraz

złożyły odpowiedź

godzinę

i

rokowań podjętych

na

ofertę,

odpowiedzi na

opis przeprowadzonych

minutę złożenia oświadczenia

najkorzystniejszej oferty, a także datę
4)

złożenia

publicznie - wskazanie terminu i miejsca

woli o

przyjęciu

sporządzenia protokołu;

na podstawie publicznego zaproszenia- termin i miejsce

rokowań,

wykaz uczestników rokowań, uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych
przez oferentów zaproszonych do dalszych

rokowań,

rokowań 1

opis przebiegu

uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz datę sporządzettia protokołu.
7.

Protokół,

o którym mowa w ust. 6, podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 3. l. Komisja, o której mowa w § 2 ust. l, podaje do publicznej
ogłoszenie

o

sprzedaży wierzytelności

Krajowego

Ośrodka

na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem przetargu.
Krajowego

Ośrodka

wiadomości

w drodze przetargu co najmniej

Ogłoszenie

wywiesza się w siedzibie

i umieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego

Ośrodka.

2.

Ogłoszenie,

o którym mowa w ust. l, zawiera w szczególności:
dłużnika

i prowadzącego przetarg;

l)

oznaczenie wierzyciela,

2)

kwotę wierzytelności;

3)

informację

o istniejących zabezpieczeniach wierzytelności;

4)

informację

o

trwałej

utracie przez

dłużnika

Krajowego

Ośrodka .zdolności

do

spłaty

zadłużenia;

5)

określenie

6)

cenę wywoławczą

terminu i miejsca przetargu;
oraz wysokość wadium, a także informację o sposobie i terminie jego

wmes1ema;
7)

informację, że
przyjęta,

8)

przepadkowi ulega wadium złożone przez oferenta, którego oferta została

a który uchyla się od zawarcia umowy;

informację, że złożone

a)

niezwłocznie

przez oferentów wadium:

po dokonaniu wyboru oferty zostanie zwrócone oferentom, których

oferty nie zostały przyjęte,
b)

zostanie zaliczone na poczet ceny oferentowi; którego oferta została przyjęta,
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c)

zostanie zwrócone nabywcy po
nabywcę

9)

informację,

kupującego

zapłaceniu

ceny nabycia, jeżeli

było złożone

przez

w innej formie niż gotówka;

że

sprzedaży wierzytelności

umowa

powinna

być

podpisana przez

w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu na piśmie informacji o przyjęciu

oferty, pod rygorem przepadku wadium na rzecz Krajowego

Ośrodka.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. l, w przypadku przetargu pisemnego, ponadto
zawiera:
l)

określenie

warunków, które powinna

spełniać

oferta, w

szczególności

wskazanie

imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy (firmy) oraz siedziby
i adresu oferenta, wskazanie
określenie

ceny nabycia

wierzytelności,

wierzytelności,

o której nabycie ubiega

sposobu i terminu jej

się

oferent,

zapłaty, informację

o

zamiarze przejęcia zabezpieczeń wierzytelności i numer rachunku bankowego oferenta;
2)

informację:

a)

że

warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przez oferenta oświadczenia:
o przyjęciu warunków przetargu,
niezwiązaniu

o

z

dłużnikiem

stosunkiem

zależności·

lub. dominacji w

rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi,
b)
3)

4)

o dołączeniu do oferty dowodu wniesienia wadium;

określenie

miejsca i terminu składania ofert oraz miejsca i terminu ich otwarcia, a także

określenie

terminu, do którego zostanie dokonany wybór oferty;

informację, że

w przypadku

złożenia

co najmniej dwóch jednako':VYch pod

względem

ceny ofert zostanie przeprowadzony przetarg ustny.

§ 4. l. Jeżeli wpłynie jedna oferta, przetarg pisemny przeprowadza się w przypadku, gdy
wartość wierzytelności

nie przekracza kwoty 5.000 zł.

2. Komisja:
l)

ustala liczbę złożonych ofert;

2)

otwiera koperty z ofertami

złożone

w terminie i miejscu

określonych

w

ogłoszeruu

o

przetargu;
3)

sprawdza, czy wadia
ogłoszeniu

zostały

wniesione w

wysokości

i terminie

określonych

w

o przetargu oraz w sposób określony w tyin ogłoszeriiu.

3. Komisja odrzuca oferty
oferenta, który nie

wniósł

w

zawiadamia oferenta na piśmie.

złożone
należyty

po terminie, w

niewłaściwym

miejscu lub przez

sposób wadium. O . odrzuceniu oferty komisja

-5-

Jeżeli

4.

oferty

są

jednakowe pod

względem

ceny, komisja przeprowadza dodatkowy

przetarg ustny. O terminie i miejscu tego przetargu komisja zawiadamia oferentów, którzy
złożyli

składają

jednakowe oferty. W trakcie dodatkowego przetargu oferenci

protokołu.

Do dodatkowego przetargu ustnego stosuje

się

oferty do

odpowiednio przepisy § 5 ust. 4-6.

5. O wyniku przetargu komisja niezwłocznie zawiadamia oferentów na piśmie.

§ 5. l. W przetargu ustnym
określonym

w

ogłoszeniu

uczestniczą

oraz w sposób

uczestnik, przetarg ustny przeprowadza

osoby, które

określony
się

w tym

wniosły

wadium w terminie

ogłoszeniu. Jeżeli

w przypadku, gdy

stawi

się

jeden

wartość wierzytelności

nie

przekracza kwoty 5.000 zł.
2.
l)

Przewodniczący

komisji:

informuje o przedmiocie przetargu ustnego, cenie wywoławczej i minimalnej

wysokości

postąpienia;

2)

odczytuje listę uczestników przetargu ustnego;

3)

informuje o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy.
3. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3 i 4, Dyrektor Generalriy Krajowego

Ośrodka zawiesza przetarg ustny i informuje o tym jego uczestników. Krajowy Ośrodek

zawiadamia uczestników przetargu ustnego na piśmie o terminie i miejscu podjęcia przetargu.
4.

Przewodniczący

JeJ uczestników do
wywoławczej żaden

5.

komisji

wywołuje licytację, ogłaszając cenę wywoławczą,

zgłaszania postąpień.

Jeżeli

Przewodniczący

komisji

ogłasza

kolejne

uczestników przetargu, dopóki nie ma dalszego

ogłoszenia

mimo trzykrotnego

z uczestników nie zgłosił postąpienia,

przewodniczący

wyższe

postąpienia,

ceny

i wzywa
ceny

zamykaprzetarg.

zgłaszane

ustnie przez

mimo trzykrotnego

ogłoszenia

tej samej ceny.
6. Po ustaniu
ustnego,

że

postąpień przewodniczący

po trzecim

wywołaniu najwyższej

zostaną przyjęte. Następnie wywołuje

trzykrotnie

komisji informuje uczestników przetargu
zaoferowanej ceny dalsze
ostatnią najwyższą cenę

Przetarg ustny wygrywa ten uczestnik, który zgłosił najwyższą cenę.
ogłasza imię

i nazwisko albo

nazwę (firmę)

postąpienia

nie

i zamyka licytację.

Przewodniczący

uczestnika przetargu ustnego, który

komisji

wygrał

ten

przetarg.

§ 6. l. Komisja, o której mowa w § 2 ust. l, podaje do puplicznej
ogłoszenie

wiadomości

o sprzedaży wierzytelności Krajowego Ośrodka w drodże oferty ogłoszonej·

publicznie, co najmniej na 2 tygodnie przed terminem, od którego

będzie można składać
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odpowiedzi na

ofertę. Ogłoszenie

wywiesza

się

w siedzibie Krajowego

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego
2.

Ogłoszenie,

i umieszcza

Ośrodka.

o którym mowa w ust. l, zawiera w szczególności:

l)

dane, o których mowa w§ 3 ust. 2 pkt 1-4;

2)

cenę sprzedaży wierzytelności

3)

określenie

4)

warunki, które powinna spełniać

5)

treść oświadczenia

3. Po

Ośrodka

Krajowego

Ośrodka;

miejsca i terminu, w którym można składać odpowiedzi na ofertę;

upływie

odpowiedź

na ofertę, oraz sposób złożenia tej oferty;

woli o przyjęciu oferty oraz sposób jego złożenia.

terminu

składania

odpowiedzi na

ofertę,

w siedzibie Krajowego

Ośrodka

wywiesza się na okres 7 dni protokół, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt 3.

§ 7. l. Komisja, o której mowa w § 2 ust. l, podaje do publicznej
ogłoszenie

o publicznym zaproszeniu do

od którego

można składać

oferty.

rokowań

wiadomości

co najmniej na 2 tygodnie przed terminem,

Ogłoszenie wywieszą się

w siedzibie Krajowego

Ośrodka

i

umieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka.
2.

Ogłoszenie,

o którym mowa w ust. l, zawiera w szczególności:

l)

dane, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-4;

2)

proponowaną cenę sprzedaży wierzytelności

3)

określenie

4)

warunki, którym powinna odpowiadać oferta;

5)

informację, że

Ośrodka;

miejsca, terminu i sposobu składania ofert;

3. Po wyborze
złożyli,

Krajowego

do rokowań zostanie dopuszczonych pięć najkorzystniejszych ofert.
pięciu

najkorzystniejszych ofert komisja zaprasza oferentów, którzy je

do dalszych rokowań, a pozostałych oferentów zawiadamia o odrzuceniu ich ofert.

4. W trakcie

rokowań

komisja ustala z oferentami

cenę

i sposób płatności

aż

do wyboru

najkorzystniejszej oferty.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l lipca 2017 r ..
MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
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UZASADNIENIE
rozporządzenie

Projektowane
szczegółowego

trybu

stanowi wykonanie

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie w sprawie

sprzedaży wierzytelności

upoważnienia

......... 2017 r. o Krajowym

Krajowego

Ośrodku

Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz.... ), zwanej dalej

rozporządzenia, szczegółowy

w drodze

Ośrodka

tryb

właściwy

do spraw rozwoju wsi

sprzedaży wierzytelności

Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej "Krajowym

prawidłowe

Wsparcia Rolnictwa,

zawartego w projektowanym art. 18 ust. 4 ustawy z dnia

"projektem ustawy". Zgodnie z tym przepisem, minister
określi,

Ośrodka

Ośrodkiem", mając

Krajowego

na

względzie

gospodarowanie środkami finansowymi.

Z projektu ustawy wynika,
wymagalnych

wierzytelności

dłużników

Krajowego

Ośrodka są

sprzedawane:

że

Krajowy

Krajowego

Ośrodka zdolności

Ośrodek

Ośrodka

do

może

dokonywać

w przypadku

trwałej

w drodze przetargu;

2)

na podstawie oferty ogłoszonej publicznie;

3)

w wyniku rokowań podjętych napodstawie publicznego zaproszenia.

Przy

sprzedaży wierzytelności

Krajowego

utraty przez

spłaty zadłużenia. Wierzytelności

l)

Ośrodka

stosuje

się

sprzedaży

Krajowego

przepisy ustawy z dnia 23 .

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny o zmianie wierżycieia i następującymi wyjątkami:
l)

niejest wymagana zgoda dłużnika;

2)

sprzedaż

podmiotu

może być

nie

będącego

dokonana na rzecz

w stosunku do

dłużnika

dłużnika,

jego

podmiotem

zstępnych

dominującym

i

wstępnych,

lub

zależnym

w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego ·systemu obrotu oraz
o spółkachpublicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639).
W projektowanym
Ośrodka

się

dokonuje

Cenę wywoławczą
należnymi

od tej

rozporządzeniu określono, że sprzedaży wierzytelności

w pierwszej

ustala

Ośrodka.

związanych

ze

w drodze przetargu pisemnego albo ustnego.

się, uwzględniając wartość wierzytelności

wierzytelności.

Krajowego

kolejności

Krajowego

wraz z odsetkami

Wyboru formy przetargu dokonuje Dyrektor Generalny

Dyrektor Generalny

sprzedażą wierzytelności

powołuje komisję,

która dokonuje

czynności

ogłoszonej

publicznie

w drodze przetargu, oferty

oraz rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. W skład komisji wchodzi od
3 do 7

członków,

w tym

przewodniczący. Skład

komisji jest jawny. Komisja podaje do
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publicznej

wiadomości ogłoszenie

o

sprzedaży wierzytelności

Krajowego

Ośrodka

przetargu co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem przetargu.
wywiesza

się

w siedzibie Krajowego

Publicznej Krajowego
złożone

wadia

Ośrodka

w sposób

wniesione w

określony

ustala

wysokości

w

ofert, otwiera koperty z ofertami

ogłoszeniu

i terminie

o przetargu, oraz sprawdza, czy

określonych

ogłoszeniu. Jeżeli wpłynie

w tym

Ogłoszenie

i umieszcza na stronie Biuletynu Informacji

liczbę złożonych

określonych

w terminie i miejscu

zostały

Ośrodka

w drodze

w

ogłoszeniu

o przetargu oraz

jedna oferta, przetarg pisemny

przeprowadza się w przypadku, gdy wartość wierzytelności nie przekracza kwoty 5.000 zł.
Przedmiot projektowanego

rozporządzenia

nie jest

objęty

zakresem prawa Unii

Europejskiej.
Projektowane
rozporządzenia

rozporządzenie

rue zawtera przep1sow technicznych w rozum1eruu

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z
późn.

zm.) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Projekt

rozporządzenia został

umieszczony na stronie internetowej. Ministerstwa Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) oraz na stronie internetowej
Centrum Legislacji w zakładce

Rządowy

Proces Legislacyjny w celu

Rządowego

zgłaszania

w trakcie

trwania prac legislacyjnych zainteresowania w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.).
Projekt

rozporządzenia

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

zostanie

ujęty

w Wykazie prac legislacyjnych Ministra

PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

t)

z dnia ..................... 2017 r.
w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

Na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia ......... 2017 r. o Krajowym

Ośrodku

Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz.... )zarządza się, co następuje:

§ l.

Określa

podmiotów

się

wzór

uczestniczących

upoważnienia

czynności

kontrolnych u

w mechanizmach administrowanych przez·· Krajowy

Wsparcia Rolnictwa w ramach
Rolnictwa,

do wykonywania

stanowiący załącznik

zadań

wykonywanych przez Krajowy

Ośrodek

Ośrodek

Wsparcia

do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l lipca 2017 r .

. MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

I)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § l
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
·

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Rolnidwa i Rozwoju Wsi
z dnia ...... (poz .... )

WZÓR

Logo

UPOWAŻNIENIE

Krajowego
Ośrodka

Wsparcia
Rolnictwa

Krajowy

NR ... /......

Ośrodek

Fotografia 24 x 18 mm

Wsparcia
Rolnictwa

Data ważności upoważnienia: ................................................
(podpis posiadacza

upoważnienia)

Na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia.~ ....... 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
(Dz. U. poz .... )

(imię

i nazwisko)

Zatrudnionej (mu) w ..........................................................................................................................................
(nazwa komórki organizacyjnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub jednostki organizacyjnej, o której mowa wart. 20 ust. l ustawy
z dnia ........... 2017 r. o Krajowym

legitymującej

Ośrodku

Wsparcia Rolnictwa)

(mu) się dowodem osobistym seria ... numer .... wydanym przez .................... .

do wykonywania czynności kontrolnych
Miejsce wykonywania

czynności

kontrolnych ...............................................................................

Zakres czynności kontrolnych ..........................................................................................................

Pieczątka

imienna i podpis

Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Wystawiono: .............................................
data

UZASADNIENIE
Projektowane
upoważnienia

rozporządzenie

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru

do wykonywania czynności

sprawdzających,

stanowi wykonanie

upoważnienia

zawartego w projektowanym art. 19 ust. 10 ustawy z dnia ......... 2017 r. o Krajowym
Ośrodku

Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz.... ),zwanej dalej "projektem ustawy". Zgodnie z

tym przepisem, minister
wzór

upoważnienia,

właściwy

do spraw rozwoju wsi

określi,

w drodze

o którym mowa w art. 19 ust. 2 projektu ustawy,

rozporządzenia,

mając

względzie

na

ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu.
Ośrodek

Krajowy
uczestniczących

Wsparcia

Rolnictwa

przeprowadza

w mechanizmach administrowanych przez ten

wykonywanych przez Krajowy Ośrodek.

Czynności

kontrolne

są

ośrodek

podmiotów

w ramach

zadań

wykonywane przez:

Ośrodka,

l)

pracowników Krajowego

2)

jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 20 projektu

- na podstawie

kontrole

upoważnien!a

do wykonywania tych

czynności

wydanego przez Dyrektora

Generalnego.
Upoważnienie

zawiera wskazanie osoby

upoważnionej

do wykonywania

czynności

kontrolnych, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.
Wzór przedmiotowego upoważnienia stanowi załącznik do rozporządzenia.
Przedmiot projektowanego

rozporządzenia

nie jest

objęty

zakresem prawa Unii

Europejskiej.
Projektowane

rozporządzenie

rozporządzenia Rady

me zaWiera przepisów technicznych w rozum1eruu

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z
związku

późn.

zm.) i w

z tym nie podlega notyfikacji.

Projekt

rozporządzenia został

umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) oraz na stronie internetowej
Legislacji w zakładce

Rządowy

Rządowego

Centrum

Proces Legislacyjny w celu zgłaszania w trakcie trwania prac

legislacyjnych zainteresowania w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o
działalności

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.).

Projekt

rozporządzenia

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

zostanie

ujęty

w Wykazie prac legislacyjnych Ministra

PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia ..................... 2017 r.
w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny
spełniać

jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności
kontrolnych

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia . . . . . . . . . 2017 r. o Krajowym

Ośrodku

Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz.... )zarządza się, co następuje:

§l. Jednostki organizacyjne, którym
kontrolnych u podmiotów
Krajowy

Ośrodek

może być

uczestniczących

powierzone przeprowadzanie

czynności

w mechanizmach administrowanych przez

Wsparcia Rolnictwa, zwane dalej ,jednostkami organizacyjnymi",

powinny spełniać następujące warunki organizacyjne:
l)

być

uprawnione do prowadzenia

mechanizmów Krajowego
2)

Ośrodka

czynności

Wsparcia Rolnictwa;

mieć strukturę organizacyjną zapewniającą

przedsiębiorców uczestniczących

kontrolnych, wykonywanych w ramach

przeprowadzenie

czynności

w mechanizmach Krajowego

kontrolnych u ·

Ośrodka

Wsparcia

Rolnictwa;
3)

posiadać

co najmniej jedno akredytowane laboratorium,

określonych

w normie PN-EN ISO/lEC 17025: 2001,

obejmują również

4)

mieć

działające według

jeżeli czynności

zasad

kontrolne

wykonywanie analiz laboratoryjnych;

opracowane i

wdrożone

procedury

określające żasady

i tryb

postępowania

przy

wykonywaniu czynności kontrolnych, w tym także analiz laboratoryjnych;
5)

nie

mogą być

organizacyjnie

mechanizmach Krajowego

powiązane

Ośrodka

z

przedsiębiorcami

uczestniczącymi

w

Wsparcia Rolnictwa.

§ 2. l. Jednostki organizacyjne powinny spełniać następujące warunki techniczne:

I)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej- rozwój wsi, na podstawie § l
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

-2-

l)

dysponować

pomieszczeniami i

posiadać środki łączności
zapewniające

informatyczny i oprogramowanie

oraz

sprzęt

poligraficzny,

przetwarzanie danych

dotyczących

przeprowadzonych czynności kontrolnych;
2)

dysponować sprzętem

pomiarowym

zapewniającym

wykonanie pomiarów pomieszczeń

magazynowych i produkcyjnych oraz pomiarów ilości
3)

posiadać sprzęt

składowanych produktów;

do pobierania, pakowania i zabezpieczania próbek produktów.

2. W przypadku gdy

czynności

obejmują również

kontrolne

laboratoryjnych, laboratorium jednostki organizacyjnej powinno

wykonywanie analiz
spełniać

następujące

warunki techniczne:
l)

dysponować

oddzielnymi pomieszczeniami do przyjmowania i przechowywania próbek

oraz pomieszczeniami do wykonywania analiz laboratoryjnych;
2)

dysponować urządzeniami

i

wyposażeniem niezbędnym

laboratoryjnych zgodnie z

metodyką określoną

do przeprowadzenia analiz

w przepisach Unii Europejskiej dla

badanych produktów rolnych i żywnościowych oraz innych produktów zawierających w
swoim składzie produkty rolne i żywnościowe;
3)

posiadać środki łączności
zapewmaJące

oraz

przetwarzanie

sprzęt

poligraficzny, informatyczny i oprogramowanie

danych

. dotyczących

.wykonywanych

analiz

laboratoryjnych.

§ 3. Jednostki organizacyjne powinny spełniać następujące warunki kadrowe:
l)

zatrudniać

a)

pracowników:

posiadających

wykształcenie

wyższe

z

zakresu

nauk

rolniczych

lub

ekonomicznych,
b)

w liczbie zapewniającej samodzielne wykonywanie powierzonych czynności
kontrolnych;

2)

w laboratorium zatrudniać pracowników:
a)

posiadających wykształcenie średnie

lub

chemia,

jeżeli

czynności

lub

wyższe

kontrolne

na kierunku rolnictwo, biologia

obejmują

wykonywanie

analiz

laboratoryjnych,
b)
3)

w liczbie zapewniającej samodzielne wykonywanie analiz laboratoryjnych;

organizować

szkolenia dla pracowników z zakresu mechanizmów Krajowego

Wsparcia Rolnictwa,
kontrolnych.

zapewniające

jednolity sposób przeprowadzania

Ośrodka

czynności
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§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l lipca 2017 r.
MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
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UZASADNIENIE
rozporządzenie

Projektowane

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie w sprawie
spełniać

w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny
można powierzyć

jednostki organizacyjne, którym
stanowi wykonanie

upoważnienia

......... 2017 r. o Krajowym

przeprowadzanie

Ośrodku

w drodze rozporządzenia,

jakie powinny
czynności

ustawy,
oraz

spełniać

Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz.... ), zwanej dalej

szczegółowe

właściwy

do spraw rozwoju wsi

warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe,
można powierzyć

jednostki organizacyjne, którym

przeprowadzanie

kontrolnych w ramach kontroli, o których mowa wart. 19 ust. l projektowanej

mając

na względzie, aby warunki te

zapewniały

całego

kontrolnych,

zawartego w projektowanym art. 20 ust. 3 ustawy z dnia

"projektem ustawy". Zgodnie z tym przepisem, minister
określi,

czynności

przeprowadzanie

odpowiadały

czynności

specyfice i zakresowi tych kontroli

kontrolnych w jednolity sposób na obszarze

kraju.

Z projektu ustawy wynika, że Dyrektor Generalny Krajowego

Ośrodka może powierzyć,

w drodze umowy, przeprowadzanie czynności kontrolnych wyspecjalizowanym jednostkom
organizacyjnym, które

spełniają

ich przeprowadzenia, w
przeprowadzenie
przeprowadzenia

warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe

szczególności posiadającym

czynności
czynności

wykonywane przez osoby

kontrolnych,

zapewniającym, że czyliności

kompetencje

·niezbędne

do

zapewniające właściwe

dysponującym urządzeniami niezbędnymi

kontrolnych oraz
posiadające

procedury

niezbędne

kontrolne

do

będą

do· ich przeprowadzenia.

Umowa taka określa w szczególności:
l)

szczegółowy

2)

zakres obowiązków i odpowiedzialność jednostki organizacyjnej zaichwykonanie;

3)

koszty realizacji powierzonych zadań;

4)

sposób dokumentowania wykonywanych
Krajowego

5)

zakres powierzonych zadań;

Ośrodka

zadań

oraz terminy informoyvania organów

o wynikach przeprowadzonych czynności kontrolnych;

sposób postępowania z dokumentami związanymi z realizacją powierzonych zadań.
W projektowanym

rozporządzeniu

prezencyjnie

organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny
można powierzyć

określono

szczegółowe

warunki

spełniać jednostki organiżacyjne,

przeprowadzanie czynności kontrolnych

u podmiotów

którym

uczestniczących

w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia RolniCtwa.
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Przedmiot projektowanego

rozporządzenia

me jest

objęty

zakresem prawa Unii

Europejski ej.
Projektowane
rozporządzenia

rozporządzenie

nie zaw1era przepisów technicznych w rozumieniu

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z
późn.

zm.) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Projekt

rozporządzenia został

umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) oraz na stronie internetowej
Centrum Legislacji w zakładce

Rządowy

Proces Legislacyjny w celu

Rządowego

zgłaszania

w trakcie

trwania prac legislacyjnych zainteresowania w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.). ·
Projekt

rozporządzenia

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

zostanie

ujęty

w Wykazie prac legislacyjnych Ministra

PROJEKT
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia ....................... 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki fmansowej Zasobu

Własności

Rolnej

Skarbu Państwa

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami

rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491 i 2260 oraz z 2017 r.

poz.....) zarządza się, co następuje:

§l. Ilekroć w rozporządzeniujest mowa o:

l)

Krajowym Ośrodku- należy przez to rozumieć Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;

2)

Zasobie- należy przez to rozumieć Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa;

3)

ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia

19

października 1991 r. o

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

§ 2. Krajowy

Ośrodek

prowadzi

planu finansowego Zasobu,

gospodarkę finansową Zasobu

obejmującego

rok obrotowy

na podstawie rocznego

pokrywający

się

z rokiem

kalendarzowym.

§ 3. W planie finansowym Zasobu określa się co najmniej:
l)

limit wydatków, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy;

2)

kierunki rozdysponowania środków finansowych;

3)

wysokość poręczeń

i gwarancji kredytowych, w tym dewizowych, o których mowa w

art. 23 ust. 2 ustawy;
4)

lirnit pożyczek;

5)

wysokość nadwyżki,

o której mowa w art. 22 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych, w tym

wysokość

zaliczek kwartalnych przekazywanych na

poczet nadwyżek.

§ 4. Fundusz mienia Zasobu, o którym mowa wart. 20c ust. 2 ustawy, ulega:

l)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej -rozwój wsi, na podstawie § l
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
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l)

zwiększeniu

o:

a)

wartość

b)

dodatnią różnicę wartości

aktywów przekazywanych do Zasobu,
gruntów Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny

gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 ustawy, a

także

z

tytułu

zmian

geodezyjnych oraz zamiany, scalania i wymiany gruntów,
c)

dodatnią różnicę wartości

netto pozostałych

składników mienia Zasobu powstałą

skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej

na

na podstawie przepisów o

rachunkowości,

d)

zysk z gospodarowania mieniem Zasobu, w

części

przeznaczoneJ na fundusz

mienia Zasobu,
e)

wygasłe

umorzone i

zobowiązania

przejęte

wraz z mieniem Zasobu po

zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej;
2)

zmniejszeniu o:
a)

wartość

aktywów Zasobu sprzedanych, zlikwidowanych lub przekazanych

nieodpłatnie

b)

w przypadkach określonych w ustawie,

ujemną różnicę wartości

gruntów Zasobu

powstałą

na skutek aktualizacji wyceny

gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 ustawy, a także z

tytułu

zmian

geodezyjnych oraz zamiany, scalania i wymiany gruntów,
c)

ujemną różnicę wartości

netto

pozostałych·składników

skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej

mienia Zasobu powstałą na

na podstawie . przepisów o

rachunkowości,

d)

wysokość

straty powstałej wskutek gospodarowania mieniem Zasobu,

e)

umorzone i

wygasłe

należności

przejęte

wraz z mieniem Zasobu po

zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.

§ 5. l. Krajowy

Ośrodek

realizuje swoje zadania ze

gospodarowania mieniem Zasobu,

zawierając

środków

umowy kupna,

finansowych uzyskanych z

pożyczki, poręczenia,

gwarancji

kredytowej lub o udzieleniu bezzwrotnej pomocy finansowej.
2. Umowy, o których mowa w ust. l,
udostępnionym

są

zawierane na formularzu opracowanym i

przez Krajowy Ośrodek najego stronie internetowej.

3. Udzielanie

pożyczek,

przedsięwzięć mających

poręczeń

lub gwarancji kredytowych

może

dotyczyć

na celu:

l)

wspieranie działań związanych z racjonalnym zagospodarowaniem inienia Zasobu;

2)

ochronę

obiektów zabytkowych Zasobu;
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3)

rozwój podmiotów gospodarujących z wykorzystaniem mienia Zasobu.
4. Bezzwrotna pomoc finansowa może dotyczyć:

l)

budowy, remontu oraz przebudowy budynków i lokali, obiektów infrastruktury
technicznej oraz innego

majątku,

przekazanych na podstawie art. 43 ust. 2 i art. 44

ustawy, bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego;
2)

działalności

wydawniczej, prowadzenia

badań

naukowych,

seminariów i konkursów w zakresie zadań Krajowego
3)

urządzeń,

budowy, remontu oraz przebudowy
wodnokanalizacyjnych,

ciepłowniczych

szkoleń,

konferencji,

Ośrodka;

obiektów i sieci: energetycznych,

oraz telekomunikacyjnych, przekazanych na

podstawie art. 24 ust. 6 ustawy, bez uprzedniego doprowadzenia ich do

należytego

stanu

technicznego.
5. Pomoc, o której mowa w ust. 3 i 4, ma charakter pomocy de minimis i jest udzielana
zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

w·

sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. l) lub

rozporządzenia

Komisji (UE) nr

1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L
352 z 24.12.2013, str. 9),

jeżeli

podmiot

ubiegający się

o przyznanie pomocy, wraz z

wnioskiem o jej udzielenie, przedstawi:
l)

oświadczenia

albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis

w rolnictwie lub rybołówstwie, o których mowa wart. 37. ust. l pkt l oraz ust. 2 pkt l i
2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o

postępowaniu

w sprawach

dotyczących

pomocy

publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808), oraz
2)

informacje

określone

w

rozporządzeniu

Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010

sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot

ubiegający się

r;

w

o pomoc de

minimis (Dz. U. poz. 311, z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543) albo w
rozporządzeniu

składanych

Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji

przez podmioty

rybołówstwie

o pomoc de minimis

w rolnictwie lub

(Dz. U. poz. 810).

§ 6. l. Roczne
zobowiązania

ubiegające się

zobowiązanie

Krajowego

Ośrodka

Krajowego

za 2017 r., z

Ośrodka,

z

tytułu wpłat

wyłączeniem

rocznego

na zasilenie Funduszu

Rekompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do· rekompensaty z
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tytułu

pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest

obliczane jako suma:
l)

iloczynu 70% powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku
obrotowym i
składowymi,

2)

średniej

ceny

sprzedaży

jednego hektara gruntu Zasobu z jego

częściami

uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym, oraz

35% wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu.
2. Średnią cenę sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi

oblicza się jako iloraz należnej kwoty z

tytułu sprzedaży nieruchomości wynikającej

z aktów

notarialnych i powierzchni tych nieruchomości.
3. Średnia cena sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi
przyjęta

do obliczenia

wysokości zobowiązania,

o którym mowa w ust. l, jest ustalana na

podstawie aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości w przetargach w danym
roku obrotowym.

§ 7. l. Roczne

zobowiązanie

Krajowego

Ośrodka

za 2017 r. z

tytułu wpłat

na zasilenie

Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do
rekompensaty

z

tytułu

pozostawienia

nieruchomości

poza

obecnymi

grarucam.I

Rzeczypospolitej Polskiej, jest obliczane jako suma:
l)

2)

iloczynu 70% powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku
obrotowym i

średniej

składowymi,

uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym, oraz

ceny

sprzedaży

jednego hektara gruntu Zasobu z jego

częściami

l 0% wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia ZaSobu.
2. Do ustalania średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego

składowymi

przyjmowanej do obliczenia wysokości

zobowiązania,

częściami

o którym mowa w ust. l,

stosuje się przepisy§ 6 ust. 2 i 3.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

2
)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
12 października 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki fmansowej Agencji Nieruchomości
Rolnych oraz gospodarki fmansowej Zasobu własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. poz.1751), które na
podstawie art. 60 ust. l pkt l ustawy z dnia ...... 2017r.- Przepisy wprowadzające ustawę.o Krajowym
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz.... ) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia.

·.
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Uzasadnienie
rozporządzenie

Projektowane
szczegółowych

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie w sprawie

zasady gospodarki finansowej Zasobu

Własności

Rolnej Skarbu

Państwa,

stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w projektowanym art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19
października

1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z

2016 r. poz. 1491 i 2260). Zgodnie z tym przepisem, Minister
właściwym

wsi w porozumieniu z ministrem
drodze rozporządzenia,
Skarbu

Państwa,

szczegółowe

właściwy

do spraw rozwoju

do spraw administracji publicznej

określi,

w

zasady gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej

zwanego dalej "Zasobem",

uwzględniając

w szczególności

odrębność

tworzenia i funkcjonowania funduszu mienia Zasobu, o którym mowa w art. 20c ust. 2, od
funduszy

własnych

2017 r. o Krajowym
zadań określonych

Krajowego
Ośrodku

Ośrodka,

o których mowa wart. 13 ust. 2 ustawy z dnia ...

Wsparcia Rolnictwa, oraz zabezpieczenie środków na realizację

w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz

ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z
nieruchomości

tytułu

pozostawienia

poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z2016 r. poz.

2042 i 2260).
Projektowane

rozporządzenie

reguluje

szczegółowe

zasady gospodarki fmansowej

Zasobu. Projekt uwzględnia odrębność tworzenia i funkcjonowania funduszu mienia Zasobu,
o którym mowa w art. 20c ust. 2, od funduszy

własnych

Krajowego

Ośrodka

Wsparcia

Rolnictwa, oraz zabezpieczenie środków na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 11
kwietnia 2003 r. o

kształtowaniu

ustroju rolnego oraz ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o

realizacji prawa do rekompensaty z

tytułu

pozostawienia

nieruchomości

poza obecnymi

granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Tekst projektu uzgodniono z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej.
Przedmiot projektowanego

rozporządzenia

nie jest

objęty

zakresem prawa. Unii

Europejskiej.
Projektowane
rozporządzenia

rozporządzenie

nie zaw1era przepisów technicznych

w rozum1emu

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów pntwnych. (Dz. U. poz. 2039, z
późn.

zm.) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.
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Projekt

rozporządzenia został

umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) oraz na stronie internetowej
Centrum Legislacji w zakładce

Rządowy

Proces Legislacyjny w celu

Rządowego

zgłaszania

w trakcie

trwania prac legislacyjnych zainteresowania w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.).
Projekt

rozporządzenia

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

zostanie

ujęty

w Wykazie prac legislacyjnych Ministra

PROJEKT
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1
)

z dnia ................................ 2017 r.
w sprawie terminów przekazywania informacji przez uznane organizacje producentów
owoców i warzyw i ich zrzeszenia oraz wstępnie uznane grupy producentów owoców i
warzyw

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o orgamzaCJl
rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58 oraz z 2017 r. poz .
.... )zarządza się, co następuje:

§ l. Uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia
oddziału

dyrektorowi
właściwemu

zrzeszeń

przekazują

regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ze względu na siedzibę uznanej organizacji producentów owoców i warzyw i ich

informacje, o których mowa w art. 13 ust. l pkt 2 i 5 ustawy z dnia 19 grudnia

2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, w terminie do dnia l
września każdego

§ 2.

roku.

Wstępnie

uznane grupy producentów owoców i warzyw

przekazują

oddziału

regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

względu

na

siedzibę wstępnie

dyrektorowi

właściwemu

uznanej grupy producentów owoców i warzyw informacje, o

których mowa wart. 13 ust. la ustawy wymienionej w § l, w terminie do dnia l
każdego

ze

września

roku.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2 ).

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

I)

2
)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej -rynki rolne, na podstawie § l
ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
16 grudnia 2015 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i
warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw (Dz. U. poz. 2298), które na podstawie
art. 60 ust. l pkt 2 ustawy z dnia . . . . . . 2017 r. -.Przepisy wprowadzające ustawę o Kraj owym Ośrodku
Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz .... ) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Projekt

rozporządzenia

stanowi wykonanie

upoważnienia

ustawowego zawartego

w art. 19 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców
i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58, z
rozporządzenia

wynika ze zmian wprowadzonych

wprowadzające ustawę

którą

zm.). Wydanie

z dnia . . . . . . 2017 r. - Przepisy

o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz.... ), zgodnie z

kompetencje dyrektorów

zostały

ustawą

późn.

oddziałów

przeniesione na dyrektorów

terenowych znoszonej Agencji Rynku Rolnego

oddziałów

regionalnych Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa.
Zgodnie z przepisami art. 97 lit. b

rozporządzenia

wykonawczego Komisji (UE)

nr 543/20 II z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia

Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz

sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. l, z
zm.)

państwa członkowskie

przekazują
zrzeszeń

późn.

Unii Europejskiej, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku
dotyczące

Komisji Europejskiej sprawozdanie roczne

organizacji producentów,

organizacji producentów i grup producentów oraz funduszy operacyjnych,

programów operacyjnych i planów dochodzenia do uznania
rozporządzenia nr

roku. Zgodnie z art. 97 lit. c
do dnia 31 stycznia
odpowiadających

każdego

każdemu

roku,

przekazują

nadchodzącemu

dochodzenia do uznania dla

każdej

543/2011

obowiązujących

w minionym

państwa członkowskie,

w terminie

informacje na temat kwot finansowych
rocznemu

okresowi

realizacji

planów

z grup producentów i wszystkich grup producentów

łącznie.

Projekt rozporządzeniajest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt

rozporządzenia

nie zawiera przepisów technicznych i dlatego nie podlega

notyfikacji w rozumieniu przepisów

rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z

późn.

działalności

zm.) projekt

lobbingowej

rozporządzenia

zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
Projekt

rozporządzenia

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

zostanie umieszczony w Wykazie prac legislacyjnych Ministra

PROJEKT
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia ................................ 2017 r.
w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny
spełniać

jednostki organizacyjne, którym

można powierzyć

przeprowadzanie czynności

kontrolnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych
rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 67 i .... ) zarządza się, co
następuje:

§ l. Jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzanie
kontrolnych u podmiotów

uczestniczących

Agencję

1

Restrukturyzacji

czynności

w mechanizmach administrowanych przez

Modernizacji

Rolnictwa,

zwane

dalej

,jednostkami

organizacyjnymi", powinny spełniać następujące warunki organizacyjne:
l)

być

uprawnione do prowadzenia

czynności

kontrolnych, wykonywanych w ramach

Agencję

mechanizmów administrowanych przez

Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa;
2)

mieć strukturę organizacyjną zapewniającą

podmiotów

uczestniczących

przeprowadzenie

czynności

kontrolnych u

w mechanizmach administrowanych przez

Agencję

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
3)

posiadać

co najmniej jedno akredytowane laboratorium,

określonych

w normie PN-EN ISO/lEC 17025: 2001,

obejmują również

4)

mieć

działające według

jeżeli czynności

zasad

kontrolne

wykonywanie analiz laboratoryjnych;

opracowane i

wdrożone

procedury

określające

zasady i tryb

postępowania

przy

wykonywaniu czynności kontrolnych, w tym także analiz laboratoryjnych;
5)

nie

mogą

być

organizacyjnie

powiązane

mechanizmach administrowanych przez

z podmiotami

Agencję

uczestniczącymi

w

Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa.

I)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej -rynki rolne, na podstawie § l
ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

-2§ 2. l. Jednostki organizacyjne powinny spełniać następujące warunki techniczne:
l)

dysponować

pomieszczeniami i

posiadać środki łączności
zapewniające

informatyczny i oprogramowanie

oraz

sprzęt

poligraficzny,

przetwarzanie danych

dotyczących

przeprowadzonych czynności kontrolnych;
2)

dysponować sprzętem

pomiarowym

zapewniającym

wykonanie pomiarów pomieszczeń

magazynowych i produkcyjnych oraz pomiarów ilości
3)

posiadać sprzęt

składowanych

produktów;

do pobierania, pakowania i zabezpieczania próbek produktów.

2. W przypadku gdy

czynności

kontrolne

obejmują również

laboratoryjnych, laboratorium jednostki organizacyjnej powinno

wykonywanie analiz
spełniać

następujące

warunki techniczne:
l)

dysponować

oddzielnymi pomieszczeniami do przyjmowania i przechowywania próbek

oraz pomieszczeniami do wykonywania analiz laboratoryjnych;
2)

dysponować urządzeniami

i

wyposażeniem niezbędnym

laboratoryjnych zgodnie z

metodyką określoną

do przeprowadzenia analiz

w przepisach Unii Europejskiej dla

badanych produktów rolnych i żywnościowych oraz innych produktów zawierających w
swoim składzie produkty rolne i żywnościowe;
3)

posiadać środki łączności
zapewniające

oraz

przetwarzanie

sprzęt

poligraficzny, informatyczny i oprogramowanie
dotyczących

danych

wykonywanych

analiz

laboratoryjnych.
§ 3. Jednostki organizacyjne powinny spełniać następujące warunki kadrowe:
l)

zatrudniać

a)

pracowników:

posiadających

wykształcenie

wyższe

z

zakresu

nauk

rolniczych

lub

ekonomicznych,
b)

w liczbie

zapewniającej

samodzielne wykonywanie powierzonych

czynności

kontrolnych;
2)

w laboratorium zatrudniać pracowników:
a)

posiadających wykształcenie średnie

lub

wyższe

na kierunku rolnictwo, biologia

lub chemia, jeżeli czynności sprawdzające obejmują w)rkonywanie analiz
laboratoryjnych,
b)
3)

w liczbie zapewniającej samodzielne wykonywanie analiz laboratoryjnych;

organizować

przez

szkolenia dla pracowników z zakresu mechanizmów administrowanych

Agencję

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

sposób przeprowadzania czynności kontrolnych.

zapewniające

jednolity

-3§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

2
)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny
spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających
(Dz. U. poz. 1173), które na podstawie art. 60 ust. l pkt 3 ustawy z dnia .. .. .. 2017 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz .... ) traci moc z dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

-4UZASADNIENIE
rozporządzenia

Projekt

upoważnienia

stanowi wykonanie

ustawowego zawartego

wart. 21 ust. 3 z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych
późn.

(Dz. U. z 2016 r. poz. 401, z
wprowadzonych
Ośrodku

ustawą

rozporządzenia

zm.). Wydanie

z dnia ...... 2017 r.- Przepisy

wprowadzające ustawę

Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz.... ), zgodnie z

oddziałów

wynika ze zmian

którą

kompetencje dyrektorów
zostały

terenowych znoszonej Agencji Rynku Rolnego

o Krajowym

przeniesione na

dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
może być

Jednostki organizacyjne, którym
kontrolnych u podmiotów
Agencję

Restrukturyzacji

uczestniczących

powierzone przeprowadzanie

czynności

w mechanizmach administrowanych przez

Modernizacji

Rolnictwa,

zwane

dalej

,jednostkami

organizacyjnymi", powinny spełniać następujące warunki organizacyjne:
l)

być

uprawnione do prowadzenia

czynności

kontrolnych, wykonywanych w ramach

Agencję

mechanizmów administrowanych przez

Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa;
2)

mieć strukturę organizacyjną zapewniającą

podmiotów

uczestniczących

przeprowadzenie

czynności

kontrolnych u

w mechanizmach administrowanych przez

Agencję

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
3)

posiadać

co

określonych

nąjmniej

w normie PN-EN ISO/lEC 17025: 2001,

obejmują również

4)

mieć

jedno akredytowane laboratorium,

działające według

jeżeli czynności

zasad

kontrolne

wykonywanie analiz laboratoryjnych;

opracowane i

wdrożone

procedury

określające

zasady i tryb

postępowania

przy

wykonywaniu czynności kontrolnych, w tym także analiz laboratoryjnych;
5)

nie

mogą

być

organizacyjnie

powiązane

mechanizmach administrowanych przez

z podmiotami

Agencję

uczestniczącymi

w

Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt

rozporządzenia

nie zawiera przepisów technicznych i dlatego me podlega

notyfikacji w rozumieniu przepisów

rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z

późn.

działalności

zm.) projekt

lobbingowej

rozporządzenia

-5zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Wykazie prac legislacyjnych Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

projekt
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROZWOJU I FIN ANSÓW 1>
z dnia ............. 2017 r.
w sprawie współpracy między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a
instytucjami finansowymi

Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i
Modemizacj i Rolnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1512 i 2048 oraz z 2017 r. poz. . .. )
się,

zarządza

co następuje:
§ l.

Rozporządzenie określa szczegółowe

warunki i sposób

współpracy,

o której mowa

w art. 23 ust. l ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, zwanej dalej
Rolnictwa,

zwaną

stanowiących

Polityki

dalej

"ustawą",

"Agencją",

między

Agencją

Restrukturyzacji i Modernizacji

a instytucjami finansowymi

udzielającymi

gwarancji

zabezpieczenie kwot wynikających z realizacji mechanizmów Wspólnej

Rolnej

albo

Wspólnej

finansowymi", w tym sposób

Polityki

postępowania

Rybackiej,
z

zwanymi

dalej

dokumentacją związaną

"instytucjami

z zabezpieczeniem

oraz wzory formularzy gwarancji udzielonych Agencji.
§ 2.
l)

Ilekroć

w

rozporządzeniu jest mowa o:

gwarancji transakcji pojedynczej -rozumie
przez instytucję

2)

finansową,

przez to

gwarancję udzieloną

Agencji,

która obejmuje transakcję jednostkową;

gwarancji zbiorczej -rozumie
finansową,

się

się

przez to

gwarancję udzieloną

która obejmuje zabezpieczenie

każdej

Agencji przez instytucję

transakcji w ramach sumy

gwarantowanej;
3)

RUG- rozumie

się

przez to prowadzony przez Agencję rejestr instytucji finansowych.

§ 3. l. W ramach współpracy, o której mowa w art. 23 ust. l ustawy:
l)

Agencja zabezpiecza dokumenty gwarancyjne przed uszkodzeniem bądź utratą, rzetelnie
prowadzi rej estry określone w

I)

odrębnych przepisach,

a także rozlicżenia;

Minister Rozwoju i Finansów kieruje dziale~ administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § l
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
·

-22)

instytucja finansowa zabezpiecza przekazane jej przez
informacje zgodnie z
płatności,

odrębnymi

Agencję

dokumenty oraz

przepisami, terminowo realizuje

rzetelnie prowadzi rejestry

określone

odrębnymi

obciążające ją

przepisami, a

także

rozliczenia.
§ 4. l. Po zawarciu umowy, o której mowa wart. 23 ust. 2 ustawy, Agencja dokonuje
wpisu instytucji finansowej do RUG i nadaje jej niepowtarzalny numer identyfikacyjny;
między

numer identyfikacyjny jest wykorzystywany w korespondencji prowadzonej
instytucją finansową

2.

Skreślenie

i Agencją.

instytucji fmansowej z RUG

następuje

w przypadku wypowiedzenia

umowy, o której mowa w art. 23 ust. 2 ustawy, lub na skutek
właściwego

skreślenia

przez ministra

do spraw finansów publicznych z wykazu instytucji finansowych upoważnionych

do gwarantowania długów celnych, określonego w odrębnych przepisach.
3. Agencja nie

może przyjmować

gwarancji od instytucji finansowej

skreślonej

z RUG,

do czasu zawarcia z tą instytucją nowej umowy, o której mowa wart. 23 rist. 2 ustawy.
§ 5. Wzór formularza gwarancji transakcji pojedynczej i formularza gwarancji zbiorczej
określają

§ 6.

odpowiednio załączniki nr l i 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia ... (poz.... )
Załącznik

(miejsce i data wystawienia)

(pieczęć

instytucji finansowej)

Gwarancja transakcji pojedynczej nr (numer gwarancji)
Gwarant:

(nazwa gwaranta)
(numer RUG)
(siedziba gwaranta)

Wnioskodawca:

(nazwa wnioskodawcy)
(numer identyfikacyjny, o którym mowa w ustawie o KSEP 1)
(numerNIP)
(numer REGON lub PESEL wnioskodawcy)
(siedziba wnioskodawcy)

Beneficjent:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(adres siedziby beneficjenta)

Rodzaj gwarancji

[gwarancja przetargowa, zwrotU zaliczki, dobrego.wykonania
umowy, wykonania pozwolenia i inne zgodnie z mechanizmami
WPR]

Przedmiot

(nazwa mechanizmu WPR i/lub nazwa programu i/lub opis

gwarancji
Maksymalna kwota 999 999 999 999,99 PLN
gwarantowana
(PLN)
Maksymalna kwota xxxxxxxxxx PLN
gwarantowana
słownie

słowny)

nr l

-4-

l dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrrz

j Termin ważności

l.

zobowiązuje

Gwarant
zapłacenia

się

nieodwołalnie,

bezwarunkowo 1

bezzwłocznie

na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji RolniCtwa z

.......... na jej rachunek

każdej

........

gwarantowanej na p1erwsze pisemne
Wnioskodawca nie wywiązał

żądanie

zawierające

ze swoich zobowiązań

wysokości

w

kwoty

oświadczenie,

że

wynikających

z uczestnictwa

w mechanizmie WPR (nazwa mechanizmu), którego wykonanie

zabezpieczała

. ..

się

kwoty do maksymalnej

siedzibą

do

.

mmeJsza gwarancJa.
2.

Każde żądanie

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wysłane na

adres Gwaranta [nazwa i adres Gwaranta]
3.

zobowiązuje się

Gwarant

do

zapłaty żądanej

sumy w terminie 30 dni od dnia

otrzymania przez Gwaranta żądania zapłaty.
Gwarant i Wnioskodawca

ponoszą

solidarnie

odpowiedzialność

za

zobowiązania

objęte gwarancją.

4.

Gwarant, na wniosek Wnioskodawcy 1 za

zgodą

Agencji Restrukturyzacji 1

Modernizacji Rolnictwa, może zwiększyć lub zmriiejszyć wartość
Gwarancji pojedynczej poprzez
całkowita niniejszej
może być

przedłożenie

aneksu do gwarancji.

Jednakże wartość

Gwarancji nie

mniejsza niż ogólna wartość należnych i/lub nieuregulowanych zobowiązań

przypisanych do Gwarancji
pojedynczej.
5.

Gwarancja wygasa, gdy:
l) do czasu

upływu

terminu

ważności

Agencja Restrukturyzacji 1 Modernizacji

Rolnictwa nie zgłosiła żądania zapłaty,

6.

2)

świadczenia

3)

nastąpi

Gwaranta osiągną maksymalną kwotę gwarantowaną,

zwrot oryginału niniejszej Gwarancji.

Gwarant podejmuje

s1ę powiadomić

Agencję

Restrukturyzacji 1 Modernizacji

Rolnictwa na piśmie o wszelkich zmianach adresu w terminie 14 dni od

-5zajścia

7.

takiej zmiany.

Gwarancja powinna być zwrócona do Gwaranta niezwłocznie po upływie terminu jej
ważności, jednakże zobowiązanie

z

tytułu

gwarancji wygasa

również

z

upływem

terminu jej

ważności,

mimo

niezwrócenia jej Gwarantowi.
8.

Niniejsza Gwarancja jest udzielona jedynie na rzecz Agencji Restrukturyzacji

1

Modernizacji Rolnictwa i jest nieprzenoszalna.
9.

Do niniejszej Gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego.

10

Wszelkie spory z

tytułu

niniejszej Gwarancji rozstrzygane

będą

przez

sąd właściwy

dla siedziby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Imię

i nazwisko

pełnomocnika

Podpis pełnomocnika

Imię

i nazwisko

pełnomocnika

Podpis pełnomocnika

pieczęć

2

firmowa Gwaranta

Numer identyfikacyjny, o którym mowa wart. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
(Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 5).
Gwarancja obowiązuje na czas określony.

-6Załącznik

nr 2

(miejsce i data wystawienia)

(pieczęć

instytucji finansowej)

Gwarancja zbiorcza nr (numer gwarancji)
Gwarant:

(nazwa gwaranta)
(numer z rejestru instytucji finansowych prowadzonego przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
(siedziba gwaranta)

Wnioskodawca:

(nazwa wnioskodawcy)
(numer identyfikacyjny, o którym mowa w ustawie o KSEP

1
)

(numerNIP)
(numer REGON lub PESEL wnioskodawcy)
(siedziba wnioskodawcy)
Beneficjent:

Agencja restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(adres siedziby beneficjenta)

Rodzaj gwarancji

[gwarancja przetargowa, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy,
wykonania pozwolenia i inne zgodnie z mechanizmami· WPR]

Przedmiot

(nazwa mechanizmu WPR i/lub nazwa programu i/lub opis

gwarancji
Maksymalna

999 999 999 999,99 PLN

kwota
gwarantowana
(PLN)
Maksymalna
kwota
gwarantowana
słownie

xxxxxxxxxx PLN

słowny)

-7-

l

l

Termin wamości

dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrr'

l. Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezzwłocznie do zapłacenia na
rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z
każdej

rachunek ..... ..........

pierwsze pisemne żądanie
swoich

zobowiązań

kwoty do maksymalnej

wysokości

zawierające oświadczenie, że

wynikających

siedzibą

w ............. na jej

kwoty gwarantowanej na

Wnioskodawca nie

wywiązał się

ze

z uczestnictwa w mechanizmie WPR (nazwa

mechanizmu), którego wykonanie zabezpieczała niniejsza gwarancja.
2.

Każde żądanie

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

będzie wysłane

na

adres Gwaranta [nazwa i adres Gwaranta]
3. Gwarant

zobowiązuje się

przez Gwaranta
odpowiedzialność

żądania

do

zapłaty żądanej

zapłaty.

Gwarant

za zobowiązania objęte

sumy w terminie 30 dni od otrzymania
1

Wnioskodawca

ponoszą

solidarnie

gwarancją.

4. Gwarant, na wniosek Wnioskodawcy i za zgodą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, może zwiększyć lub zmniejszyć wartość Gwarancji zbiorczej poprzez
przedłożenie
może być

aneksu do gwarancji.

mniejsza

niż

ogólna

Jednakże wartość całkowita

wartość należnych

niniejszej Gwarancji nie

i/lub nieuregulowanych

zobowiązań

przypisanych do Gwarancji zbiorczej.
5. Gwarancja wygasa, gdy:
l) do czasu

upływu

terminu

ważności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

nie zgłosiła żądania zapłaty,
2)

świadczenia

3)

nastąpi

Gwaranta osiągną maksymalną kwotę gwarantowaną,

zwrot oryginału niniejszej Gwarancji.

6. Gwarant podejmuje

się powiadomić Agencję

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

na piśmie o wszelkich zmianach adresu w terminie 14 dni od zajścia takiej zmiany.
7. Gwarancja powinna być zwrócona do Gwaranta niezwłocznie po upływie terminu jej
ważności, jednakże zobowiązanie
ważności,

z tytułu gwarancji wygasa również z upływem terminu jej

mimo niezwrócenia jej Gwarantowi.

8. Niniejsza Gwarancja jest udzielona jedynie na rzecz Agencji -Restrukturyzacji

1

-8-

Modernizacji Rolnictwa i jest nieprzenoszalna.
9. Do niniejszej Gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego.
10. Wszelkie spory z

tytułu

niniejszej Gwarancji rozstrzygane

będą

przez

sąd właściwy

dla

siedziby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Imię

i nazwisko

pełnomocnika

Podpis pełnomocnika

Imię

i nazwisko

pełnomocnika

Podpis pełnomocnika

pieczęć

1

2

firmowa Gwaranta

Numer identyfikacyjny, o którym mowa wart. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003.r. o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
(Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 5).
Gwarancja obowiązuje na czas określony.

Uzasadnienie
rozporządzenie

Projektowane

upoważnienia

stanowi wykonanie

zawartego w art. 23 ust.

6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z
2016 r. poz. 1512 i 2048). Przepis upoważniający
dnia ............... 2017 r.- Przepisy
Rolnictwa. Projektowane

został

wprowadzony w tej ustawie ustawą z

wprowadzające ustawę

rozporządzenie

powiela

rozwiązania

upoważnionymi

do gwarantowania

długów

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1119), do przepisów którego
ustawy upoważniającej do wydania projektowanej
Agencji Rynku Rolnego i

przejęciem

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przepis
rozporządzenia został

zawarte w

celnych a

odsyłał

części

jej

zadań

instytucjami

Rynku Rolnego

przez

do wydania

rozporządzenie utraciło

tego regulacje

dotyczące współpracy

z instytucjami finansowymi, które

stanowiących

zabezpieczenie kwot

wynikających

Polityki Rolnej albo Wspólnej Polityki Rybackiej

rozporządzeniu

W związku ze zniesieniem

upoważniający

uchylony, a co za tym idzie to

Agencją

Wsparcia

dotychczasowy art. 23 ust. 2

rozporządzenia.

znacznej

Ośrodku

współpracy pomiędzy

Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
finansowymi

o Krajowym

Agencję

powyższego

moc. Wobec

udzielają

gwarancji

z realizacji mech,anizmów Wspólnej

zostały

wprowadzone w ustawie z dnia 9

maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.
Projektowane

rozporządzenie

rozporządzenia

nie podlega

nie zawiera przepisów technicznych, w
obowiązkowi

notyfikacji w rozumieniu

związku

z tym projekt

rozporządzenia

Rady

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Projektowane

rozporządzenie

Rozwoju i Finansów.

zostanie

ujęte

w Wykazie prac legislacyjnych Ministra

projekt
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1>

z dnia .............. 2017 r.
w sprawie przekazywania przez agencję płatniczą informacji niezbędnych do publikacji
wykazu beneficjentów

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej
polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130 oraz z 2016 r. poz. 948 i 1948 oraz z 2017 r. poz .... )
zarządza się,

§ l.
płatniczą

co następuje:

Rozporządzenie

określa

tryb,

formę

i terminy przekazywania przez

agencję

informacji określonych wart. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu

wspólnej polityki rolnej, zwanej dalej
§ 2. Agencja

płatnicza

"ustawą".

przekazuje informacje

określone

wart. 9 ust. 4 ustawy na

formularzu opracowanym i udostępnionym przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.
§ 3. Informacje określone wart. 9 ust. 4 ustawy są przekazywane w .formie dokumentów

elektronicznych w rozumieniu przepisów o informatyzacji
realizujących
dotyczą te

zadania publiczne, do dnia 30 kwietnia roku

działalności

następującego

podmiotów

po roku, którego

informacje.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia?)
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU
WSI

I)

Z)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej -rozwój wsi, na podstawie § l
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17
sierpnia 2015 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji
niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów (Dz. U. poz. 1362), które na podstawie art. 60 ust. l pkt2
ustawy z dnia ...... 2017 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
(Dz. U. poz.... ) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie
rozporządzenie

Projektowane

stanowi wykonanie

upoważnienia

zawartego w art. art. 9 ust.

5 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130
oraz z 2016 r. poz. 948 i 1948 oraz z 2017 r. poz.... ). Projektowane
rozwiązania

rozporządzenie

powiela

zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia

2015 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji
niezbędnych

do publikacji wykazu beneficjentów (Dz. U. poz. 1362). Na skutek zmian

wprowadzony w ustawie

upoważniąjącej

z dnia .......... 2017 r. -Przepisy
Rolnictwa obowiązki informacyjne
dwóch agencjach
płatniczych,

płatniczych.

do wydania projektowanego

wprowadzające ustawę

ciążą

rozporządzenia ustawą

o Krajowym

Ośrodku

Wsparcia

na jednej agencji płatniczej, a nie jak dotychczas na

Wobec zniesienia jednej z dwóch dotychczasowych agencji

tj. Agencji Rynku Rolnego, nie jest uzasadnione istnienie jednostki

koordynującej.

Zadania jednostki

koordynującej

w

zakresie

dotyczącym

wykazu

beneficjentów zostały przejęte przez ministrawłaściwego do spraw ro:zWoju wsi. Wobec tego
zachodzi konieczność wydania nowego

rozporządzenia,

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej;
Projektowane

rozporządzenie

rozporządzenia

nie podlega

nie zawiera przepisów technicznych, w
obowiązkowi

notyfikacji w

·
związku

z tym projekt

rożllmieniu rozporządzenia

Rady

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Projektowane

rozporządzenie

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

zostanie

ujęte

w Wykazie prac legislacyjnych Ministra

PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia ...................... 2017 r.
w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych dochodów i wydatków
budżetu państwa,

w tym wynagrodzeń

państwa określonych

między częściami, działami

w ustawie budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 46 ust. 9 ustawy z dnia .... 2017 r.- Przepisy
o Krajowym

§ l.

Ośrodku

wprowadzające ustawę

Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz ..... ) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa

przeniesienie niektórych planowanych wydatków

państwa między częściami budżetu państwa

w podziale na części,

i rozdziałami budżetu

działy

budżetu

w zakresie dotyczącym Agencji Rynku Rolnego,

i rozdziały budżetu państwa.

§ 2. l. Przenosi się planowane wydatki budżetu państwa w kwocie ....... zł z części 35Rynki rolne do części 33 -Rozwój wsi.
2. Przenosi
Zabezpieczenie
3.

się

planowane wydatki

społeczne

w kwocie .......

zł

w

części

44 -

z działu 500- Handel do działu 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Szczegółowy podział

załącznik

budżetu państwa

planowanych wydatków, o których mowa·w ust. l i 2,

określa

do rozporządzenia

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l lipca 2017 r.

PREZES RADY MINISTRÓW

Załącznik

do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia
2017 r. (poz.
)

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

Część

l

Dział

2

Rozdział

3

Paragraf VVyszczególnienie

4

35

5
Rynkirolne

500

Handel
Agencja Rynku

50002

Rolnego
2009

Dotacje celowe w
ramach programów
finansowanych z
udziałem środków

europejskich oraz
środków,

o których

mowa w art. 5 ust. l
pkt 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy, lub
płatności

w ramach

budżetu środków

europejskich, z
wyłączeniem

wydatków
klasyfikowanych w
paragrafie 205
2570

Dotacja podmiotowa
z budżetu dla
pozostałych

jednostek sektora

Kwota w

zł

Zmniejszenie

Zwiększenie

6

7

finansów
publicznych

2800

Dotacja celowa z
budżetu

dla

pozostałych

jednostek
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych

2808

Dotacja celowa z
budżetu

dla

pozostałych

jednostek
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych

2809

Dotacja celowa z
budżetu

dla

pozostałych

jednostek
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych

6220

Dotacje celowe z
budżetu

na

fmansowanie lub
dofinansowanie
kosztów realizacji
inwestycji i zakupów
inwestycyjnych
innychjednostek
sektora fmansów
publicznych

..

44

Zabezpieczenie
społeczne

Handel

500

Agencja Rynku

50002

Rolnego

Rozwój wsi

33

Rolnictwo i

010

łowiectwo

Krajowy Ośrodek

01028

Wsparcia Rolnictwa
2009

Dotacje celowe w
ramach programów
finansowanych z
udziałem środków

europejskich oraz
środków,

o których

mowa w art. 5 ust. l
pkt 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy, lub
płatności

w ramach

budżetu środków

europejskich, z
wyłączeniem

wydatków
klasyfikowanych w
paragrafie 205
2570

Dotacja podmiotowa
z budżetu dla
pozostałych

jednostek sektora
finansów
publicznych
2800

Dotacja celowa z
budżetu

dla

pozostałych

jednostek
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych

2808

Dotacja celowa z
budżetu

dla

pozostałych

jednostek
zaliczanych do
sektora fmansów
publicznych

2809

Dotacja celowa z
budżetu

dla

pozostałych

jednostek
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych

6220

Dotacje celowe z
budżetu

na

finansowanie lub
dofinansowanie
kosztów realizacji
inwestycji i zakupów
inwestycyjnych
innych jednostek
sektora finansów
publicznych
Zabezpieczenie

44

społeczne

Rolnictwo i

010

łowiectwo

01028

Krajowy Ośrodek
W sparcia Rolnictwa

UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 46 ust.
9 ustawy z dnia .... 2017 r. - Przepisy

wprowadzające ustawę

Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz..... ). Przepis ten

upoważnia

między częściami, działami

środków

wynikających

publicznych

rozporządzenie,

rozdziałami budżetu państwa,

i

się

ogranicza

z ustawy

Ośrodku

Prezesa Rady Ministrów do

budżetowych,

przeniesienia planowanych dochodów i wydatków

o Krajowym

wynagrodzeń,

w tym

z zachowaniem przeznaczenia

budżetowej,

przy czym planowane

w swoim zakresie jedynie do przeniesienia planowanych

wydatków.
Celem projektowanego
wydatków

budżetu państwa

rozporządzenia

jest przemes1eme niektórych planowanych

z części 35- Rynki rolne do

części

33 - Rozwój wsi oraz

wydatków budżetu państwa w części 44 - Zabezpieczenie społeczne z działu 500- Handel do
działu

010- Rolnictwo i

wprowadzające ustawę

łowiectwo,

w

związku

z

realizacją

projektowanej ustawy Przepisy

o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Projekt zakłada przeniesienie z części 35 budżetu państwa- Rynki rohie do części 33
budżetu państwa- Rozwój

- Zabezpieczenie
-Handel,
rozdziału

wsi wydatków budżetowych w kwocie ....

społeczne zakłada się

rozdziału

środków

przeniesienie

50002- Agencja Rynku Rolnego do

zł.

Ponadto w części 44

w kwocie .....

działu

zł

z

010- Rolnictwo i

działu

500

łowiectwo,

01028- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Projektowane rozporządzenie wymaga zmian w rozporządzeniu· Ministra Finansów
z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie
przychodów i rozchodów oraz
z 2014 r. poz. 1053 z

późn.

szczegółowej

klasyfikacji dochodów, wydatków,

środków pochodzących

zm.)

polegających

ze

źródeł

zagranicznych (Dz. U.

na wprowadzeniu nowego

rozdziału

klasyfikacji budżetowej 01028 -Krajowy OśrodekWsparcia Rolnictwa. ·
Projektowana regulacja nie będzie pociągała za sobą skutków finansowych.
Projekt

rozporządzenia

nie zawiera przepisów technicznych i w

związku

z

powyższym

nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
Z

chwilą

przekazania projektu

rozporządzenia

stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o

do

uzgodnień międzyresortowych,

działalności

lobbingowej w procesie

stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie
zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum
Legislacji i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt rozporządzenia zostanie zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych Rady
Ministrów.
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Skierowano do druku

, stycznia 2017 r.
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