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USTAWA

z dnia 30 lipca 2003 r.

o uruchamianiu Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji 
i Gwarancji Rolnej

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady uruchamiania Êrod-
ków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, zwanego dalej
„Funduszem”. 

Art. 2. 1. Ârodki pochodzàce z Funduszu mogà byç
wydatkowane przez jednostki organizacyjne, którym
minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych
udzieli∏ akredytacji jako agencjom p∏atniczym.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych przed udzieleniem akredytacji dokonuje spraw-
dzenia stanu przygotowania jednostki organizacyjnej
do obs∏ugi Êrodków pochodzàcych z Funduszu i usta-
la, czy procedury i struktura organizacyjna danej jed-
nostki gwarantujà, ˝e: 

1) udzielenie zgody na dokonanie p∏atnoÊci ze Êrod-
ków Funduszu b´dzie poprzedzone sprawdzeniem
wniosku o p∏atnoÊç pod wzgl´dem formalnym
i merytorycznym;

2) p∏atnoÊci b´dà rejestrowane w ksi´gach rachunko-
wych;

3) niezb´dne dokumenty b´dà sk∏adane w ustalonym
terminie i wymaganej formie.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e powierzyç sprawdzenie, o którym mowa
w ust. 2, innym podmiotom uprawnionym do przepro-
wadzania audytu zewn´trznego. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, kryteria akredy-
tacyjne dla agencji p∏atniczych, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci: 

1) funkcje agencji p∏atniczych wobec Funduszu; 

2) warunki przekazania niektórych funkcji agencji p∏at-
niczej innym jednostkom organizacyjnym;

3) tryb tworzenia procedur dotyczàcych realizacji p∏at-
noÊci i podzia∏u obowiàzków;

4) koniecznoÊç zapewnienia przez agencj´ bezpie-
czeƒstwa systemów informatycznych;

5) koniecznoÊç zapewnienia przez agencj´ prowadze-
nia rachunkowoÊci i ewidencji d∏u˝ników;

6) rozliczanie zaliczek i stosowanie zabezpieczeƒ na-
le˝noÊci;

7) prawid∏owe funkcjonowanie audytu wewn´trzne-
go;

8) tryb post´powania z p∏atnoÊciami nienale˝nymi.

Art. 3. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych ustanawia agencj´ p∏atniczà, w drodze roz-
porzàdzenia, okreÊlajàc:

1) nazw´ i siedzib´ agencji p∏atniczej;

2) zakres udzielonej akredytacji;

3) dat´ udzielenia akredytacji.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych przekazuje Komisji Europejskiej informacje i do-
kumenty dotyczàce ustanowienia agencji p∏atniczej
oraz wszelkich zmian w tym zakresie.

Art. 4. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w przypadku gdy jednostka organizacyjna
nie spe∏nia wszystkich kryteriów akredytacyjnych,
o których mowa w art. 2, mo˝e udzieliç na czas ozna-
czony warunkowej akredytacji w trybie, o którym mo-
wa w art. 3 ust. 1, okreÊlajàc:



1) nazw´ i siedzib´ agencji p∏atniczej;

2) zakres udzielonej akredytacji;

3) dat´ udzielenia akredytacji;

4) zmiany, które powinny byç wprowadzone w celu
spe∏nienia wszystkich kryteriów akredytacyjnych,
oraz termin wprowadzenia tych zmian. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych przekazuje Komisji Europejskiej informacje i do-
kumenty dotyczàce warunkowego ustanowienia agen-
cji p∏atniczej oraz wszelkich zmian w tym zakresie.

Art. 5. 1. Agencje p∏atnicze, ka˝da w zakresie swo-
jej w∏aÊciwoÊci, przekazujà odpowiednio ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw rozwoju wsi i ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw rynków rolnych, zwanych dalej „jed-
nostkà koordynujàcà”, wymagane przepisami Unii Eu-
ropejskiej sprawozdania i informacje, w szczególnoÊci
z zakresu:

1) planowanych wydatków z Funduszu;

2) dokonanych wydatków z Funduszu;

3) danych sprawozdawczych dotyczàcych wydatków
z Funduszu. 

2. Jednostka koordynujàca na podstawie otrzyma-
nych sprawozdaƒ i informacji, o których mowa
w ust. 1, sporzàdza sprawozdania i informacje, które
przesy∏a Komisji Europejskiej w terminach okreÊlo-
nych przepisami Unii Europejskiej.

3. W uzasadnionych przypadkach jednostka koor-
dynujàca mo˝e wystàpiç do Komisji Europejskiej
o przed∏u˝enie terminów przekazania sprawozdaƒ i in-
formacji, o których mowa w ust. 2.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi i mini-
ster w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych okreÊlà,
w drodze rozporzàdzenia, zakres, tryb oraz terminy
przekazywania sprawozdaƒ i informacji, o których mo-
wa w ust. 1, uwzgl´dniajàc przepisy Unii Europejskiej
dotyczàce obowiàzków sprawozdawczych zwiàzanych
z wydatkowaniem Êrodków pochodzàcych z Fundu-
szu. 

Art. 6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa prze-
kazuje Komisji Europejskiej wymagane przepisami
Unii Europejskiej informacje dotyczàce funkcjonowa-
nia jednostki koordynujàcej. 

Art. 7. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych sprawuje nadzór nad agencjami p∏atniczymi
w zakresie spe∏niania przez te agencje kryteriów akre-
dytacyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 4.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w przypadku stwierdzenia przez Komisj´ Euro-
pejskà nieprawid∏owoÊci w wydatkowaniu przez agen-
cje p∏atnicze Êrodków Funduszu, przesy∏a Komisji Eu-
ropejskiej informacje o podj´tych dzia∏aniach w celu
zapewnienia zgodnoÊci wydatkowania Êrodków po-

chodzàcych z Funduszu z zasadami obowiàzujàcymi
w Unii Europejskiej. 

Art. 8. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w drodze rozporzàdzenia, cofa akredytacj´,
je˝eli agencja p∏atnicza nie spe∏nia wymaganych kryte-
riów akredytacyjnych i nie wprowadzi w wyznaczonym
terminie zmian, które powinny byç wprowadzone
w celu spe∏nienia wszystkich kryteriów akredytacyj-
nych, okreÊlajàc w szczególnoÊci: 

1) nazw´ i siedzib´ agencji p∏atniczej, której cofni´to
akredytacj´;

2) przyczyny cofni´cia akredytacji;

3) dat´ cofni´cia akredytacji.

2. Agencja p∏atnicza, której zosta∏a cofni´ta akredy-
tacja, niezw∏ocznie przekazuje pe∏nà dokumentacj´
i bazy danych w zakresie udzielonej akredytacji agencji
p∏atniczej wskazanej przez ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych.

Art. 9. 1. Ârodki pochodzàce z Funduszu sà groma-
dzone na wyodr´bnionym rachunku bankowym mini-
stra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, pro-
wadzonym przez Narodowy Bank Polski.

2. Ârodki pochodzàce z Funduszu zgromadzone na
rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 1, sà prze-
kazywane przez ministra w∏aÊciwego do spraw finan-
sów publicznych agencjom p∏atniczym na podstawie
wniosków ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi
i ministra w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych.

3. Obs∏ug´ bankowà rachunków agencji p∏atni-
czych w zakresie Êrodków pochodzàcych z Funduszu
i krajowych Êrodków publicznych przeznaczonych na
wspó∏finansowanie prowadzi Narodowy Bank Polski
na podstawie umów rachunku bankowego. 

Art. 10. W∏aÊciwoÊç poszczególnych agencji p∏atni-
czych w zakresie realizacji p∏atnoÊci z Funduszu okre-
Êlajà odr´bne przepisy.

Art. 11. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utwo-
rzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z póên. zm.1)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 7:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Agencja prowadzi rachunkowoÊç zgodnie
z odr´bnymi przepisami, je˝eli przepisy ni-
niejszej ustawy nie stanowià inaczej.”,
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———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41,
poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983,
z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452,
Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112,
poz. 976 i Nr 143, poz. 1197 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450
i Nr 64, poz. 592. 



b) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Agencja prowadzi odr´bne ksi´gi rachun-
kowe dla:

1) Êrodków pochodzàcych ze Specjalnego
Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwo-
ju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz
krajowych Êrodków publicznych przezna-
czonych na wspó∏finansowanie tego pro-
gramu,

2) Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwaran-
cji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej oraz dla krajowych
Êrodków publicznych przeznaczonych na
wspó∏finansowanie — w przypadku pe∏-
nienia funkcji agencji p∏atniczej w rozu-
mieniu ustawy z dnia 30 lipca 2003 r.
o uruchamianiu Êrodków pochodzàcych
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fundu-
szu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U.
Nr 166, poz. 1611).”; 

2) w art. 11 dodaje ust. 3—8 w brzmieniu:

„3. Agencja tworzy wyodr´bnione fundusze spe-
cjalne ze Êrodków, o których mowa w art. 7
ust. 6a.

4. Prezes Agencji ustala, w drodze decyzji admini-
stracyjnej, kwoty nienale˝nie lub nadmiernie
pobranych Êrodków:

1) pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europej-
skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rol-
nej, 

2) krajowych, przeznaczonych na realizacj´
Wspólnej Polityki Rolnej.

5. Do nale˝noÊci, o których mowa w ust. 4, stosu-
je si´ przepisy dzia∏u III ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.
Nr 137, poz. 926, z póên. zm.2)).

6. Uprawnienia organu podatkowego okreÊlone
w ustawie, o której mowa w ust. 5, przys∏ugujà
Prezesowi Agencji jako organowi pierwszej in-
stancji. Prezes Agencji mo˝e upowa˝niaç pra-
cowników Agencji do wydawania decyzji
w sprawach, o których mowa w ust. 4.

7. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przys∏uguje
odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw
rozwoju wsi.

8. Do egzekucji nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 4, stosuje si´ przepisy o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji.”;

3) po art. 11 dodaje si´ art. 11a w brzmieniu:

„Art. 11a. 1. W sprawach dotyczàcych ustalenia
nienale˝nie lub nadmiernie pobra-
nych Êrodków, które zosta∏y przekaza-
ne przez Agencj´ na podstawie umo-
wy cywilnoprawnej w zwiàzku z reali-
zacjà Wspólnej Polityki Rolnej:

1) pochodzàcych z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej, 

2) krajowych, przeznaczonych na reali-
zacj´ Wspólnej Polityki Rolnej

— stosuje si´ przepisy Kodeksu post´-
powania cywilnego.

2. Do egzekucji nale˝noÊci, o których mo-
wa w ust. 1, na rzecz Agencji stosuje
si´ przepisy o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji, z zastrze˝e-
niem ust. 3.

3. Do egzekucji nale˝noÊci pochodzàcych
ze Specjalnego Programu Akcesyjne-
go na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Ob-
szarów Wiejskich oraz krajowych Êrod-
ków publicznych przeznaczonych na
wspó∏finansowanie tego programu
stosuje si´ przepisy Kodeksu post´po-
wania cywilnego.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utwo-
rzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142,
poz. 951, z póên. zm.3)) po art. 9 dodaje si´ 
art. 9a—9c w brzmieniu:

„Art. 9a. W przypadku pe∏nienia przez Agencj´ funkcji
agencji p∏atniczej w rozumieniu ustawy
z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu Êrod-
ków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Euro-
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611) dla Êrodków
pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europej-
skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rol-
nej, Agencja realizuje p∏atnoÊci i prowadzi
ewidencj´ Êrodków z tego Funduszu, w od-
r´bnych ksi´gach rachunkowych.

Art. 9b. 1. Prezes Agencji ustala, w drodze decyzji
administracyjnej:

1) kwoty nienale˝nie lub nadmiernie po-
branych Êrodków:

a) pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Eu-
ropejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej,

b) krajowych przeznaczonych na reali-
zacj´ Wspólnej Polityki Rolnej,

2) nale˝noÊci wraz z odsetkami od zale-
g∏oÊci z tytu∏u op∏at cukrowych wynika-
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302. 

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 29,
poz. 320, Nr 81, poz. 875 i Nr 129, poz. 1446 oraz z 2002 r.
Nr 127, poz. 1085 i Nr 240, poz. 2059.



jàcych z realizacji wspólnej organizacji
rynku cukru.

2. Do nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1,
stosuje si´ przepisy dzia∏u III ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja po-
datkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póên.
zm.4)).

3. Uprawnienia organu podatkowego okre-
Êlone w ustawie, o której mowa w ust. 2,
przys∏ugujà Prezesowi Agencji, jako orga-
nowi pierwszej instancji. Prezes Agencji
mo˝e upowa˝niaç pracowników Agencji
do wydawania decyzji w sprawach, o któ-
rych mowa w ust. 1.

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przy-
s∏uguje odwo∏anie do ministra w∏aÊciwe-
go do spraw rynków rolnych.

5. Do egzekucji nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ przepisy o post´po-
waniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 9c. 1. W sprawach dotyczàcych ustalenia niena-
le˝nie lub nadmiernie pobranych Êrod-
ków, które zosta∏y przekazane przez Agen-
cj´ na podstawie umowy cywilnoprawnej
w zwiàzku z realizacjà Wspólnej Polityki
Rolnej:

1) pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Euro-
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwa-
rancji Rolnej, 

2) krajowych, przeznaczonych na realiza-
cj´ Wspólnej Polityki Rolnej

— stosuje si´ przepisy Kodeksu post´po-
wania cywilnego.

2. Do egzekucji nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 1, na rzecz Agencji, stosuje si´ prze-
pisy o post´powaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 3 w ust. 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Êrodki pochodzàce ze êróde∏ zagranicznych,

niepodlegajàce zwrotowi, z wy∏àczeniem
Êrodków okreÊlonych w pkt 2a i 2b;”,

b) po pkt 2a dodaje si´ pkt 2b w brzmieniu:

„2b) Êrodki pochodzàce z Sekcji Gwarancji Euro-
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej;”;

2) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dodatnia ró˝nica mi´dzy dochodami publicz-
nymi powi´kszonymi o Êrodki, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 2, 2a i 2b, a wydatkami pu-
blicznymi, ustalona dla okresu rozliczeniowe-
go, stanowi nadwy˝k´ sektora finansów pu-
blicznych, natomiast ujemna ró˝nica jest defi-
cytem sektora finansów publicznych.”;

3) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dochody, wydatki publiczne, przychody, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, oraz Êrodki,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, 2a i 2b, kla-
syfikuje si´ wed∏ug:

1) dzia∏ów i rozdzia∏ów — okreÊlajàcych rodzaj
dzia∏alnoÊci;

2) paragrafów — okreÊlajàcych rodzaj docho-
du, przychodu lub wydatku oraz Êrodków,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, 2a i 2b.”;

4) w art. 24 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatków finansowanych ze Êrodków, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, 2a i 2b;”;

5) w art. 30 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ârodki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2b, sà
przeznaczane wy∏àcznie na cele okreÊlone
w przepisach Unii Europejskiej na realizacj´
Wspólnej Polityki Rolnej i wydatkowane przez
agencje p∏atnicze, o których mowa w odr´b-
nych przepisach, zgodnie z ustalonymi w tych
przepisach procedurami.”;

6) art. 30a otrzymuje brzmienie:

„Art. 30a. Przy wydatkowaniu Êrodków, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, 2a i 2b, a tak-
˝e Êrodków przeznaczonych na wspó∏fi-
nansowanie programów i projektów re-
alizowanych z tych Êrodków stosuje si´
odpowiednio zasady rozliczania okreÊlo-
ne dla dotacji z bud˝etu paƒstwa.”;

7) w art. 30b ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Szczegó∏owe warunki wykorzystania i rozlicza-
nia przyznanych Êrodków, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 2, 2a i 2b, mogà byç okreÊlo-
ne w umowie zawartej z beneficjentem pomo-
cy udzielanej z tych Êrodków.

2. Minister Finansów sprawuje nadzór finansowy
w zakresie Êrodków, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 2, 2a i 2b, w szczególnoÊci nad pod-
miotami:

1) nadzorujàcymi programy i projekty realizo-
wane z tych Êrodków;

2) dysponujàcymi tymi Êrodkami.”;
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4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302. 



8) w art. 30d:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ârodki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2,
2a i 2b, sà gromadzone na wyodr´bnionych
rachunkach bankowych i mogà byç wydat-
kowane do wysokoÊci kwot zgromadzonych
na tych rachunkach. Obs∏ug´ bankowà ra-
chunków prowadzi Narodowy Bank Polski
na podstawie umów rachunku bankowe-
go.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku wykorzystania Êrodków,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2b, nie-
zgodnie z przeznaczeniem lub bez zachowa-
nia procedur, o których mowa w art. 30
ust. 2, lub pobrania tych Êrodków nienale˝-
nie albo w nadmiernej wysokoÊci, Êrodki te
podlegajà zwrotowi wraz z odsetkami
w wysokoÊci jak dla zaleg∏oÊci podatko-
wych — na rachunek, z którego zosta∏y wy-
p∏acone. Przepisy art. 93 ust. 2 i 3 stosuje si´
odpowiednio.”;

9) w art. 30e dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw rozwoju wsi oraz ministrem w∏aÊci-
wym do spraw rynków rolnych okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, warunki i tryb przekazywa-
nia na rachunek bie˝àcy agencji p∏atniczych
Êrodków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2b,
oraz Êrodków krajowych przeznaczonych na re-
alizacj´ Wspólnej Polityki Rolnej, sposób rozli-
czania tych Êrodków, a tak˝e zwi´kszania
i zmniejszania funduszy specjalnych utworzo-
nych z tych Êrodków, je˝eli obowiàzek ich utwo-
rzenia wynika z odr´bnych przepisów, majàc na
wzgl´dzie zachowanie przez agencje p∏atnicze
terminów i warunków dokonywanych p∏atno-
Êci, a tak˝e koniecznoÊç kontroli wielkoÊci i ter-
minów wp∏ywów Êrodków pochodzàcych z Unii
Europejskiej i z bud˝etu paƒstwa, z odzyska-
nych przez agencje p∏atnicze nale˝noÊci wraz
z odsetkami oraz kontroli rozdysponowania
tych Êrodków.”;

10) w art. 34:

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

„1a. Nale˝noÊci i wierzytelnoÊci przypadajàce
agencjom p∏atniczym, pochodzàce z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orien-
tacji i Gwarancji Rolnej i Êrodków krajo-
wych przeznaczonych na realizacj´ Wspól-
nej Polityki Rolnej, mogà byç, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, umarzane
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, a ich sp∏ata odracza-
na lub rozk∏adana na raty.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe zasady i tryb umarza-

nia w ca∏oÊci lub w cz´Êci, odraczania lub
rozk∏adania na raty sp∏aty nale˝noÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1a, a tak˝e wska˝e orga-
ny do tego uprawnione, z uwzgl´dnieniem:

1) przes∏anek uzasadniajàcych umorzenie
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, odroczenie lub roz-
∏o˝enie na raty nale˝noÊci;

2) rodzaju i zakresu udzielonych ulg w sp∏a-
ceniu nale˝noÊci;

3) wskazania organów w∏aÊciwych do uma-
rzania nale˝noÊci w ca∏oÊci lub w cz´Êci,
odraczania lub rozk∏adania na raty, w za-
le˝noÊci od wysokoÊci udzielonej ulgi.”;

11) w art. 63 w ust. 1 dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) realizacj´ Wspólnej Polityki Rolnej.”;

12) w art. 66 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) na wydatki, których êród∏em finansowania
sà Êrodki pochodzàce ze êróde∏ zagranicz-
nych, z wyjàtkiem Êrodków, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 2, 2a i 2b;”,

b) dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) na wydatki zwiàzane z realizacjà Wspólnej
Polityki Rolnej.”;

13) w art. 69 w ust. 2 dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) wydatki zwiàzane z realizacjà Wspólnej Polityki
Rolnej.”;

14) w art. 82 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Materia∏y dotyczàce wydatków, o których mo-
wa w art. 63 ust. 1 pkt 7, przygotowuje i przed-
stawia Ministrowi Finansów minister w∏aÊci-
wy do spraw rynków rolnych oraz minister
w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi.”;

15) w art. 90 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podzia∏u rezerw celowych dokonuje, z zastrze-
˝eniem ust. 2, Minister Finansów w porozumie-
niu z w∏aÊciwymi ministrami i innymi dyspo-
nentami cz´Êci bud˝etowych, nie póêniej ni˝ do
dnia 31 paêdziernika, z wyjàtkiem rezerw, o któ-
rych mowa w art. 66 ust. 2 pkt 2 i 4.”;

16) w art. 102:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przeznaczone na wspó∏finansowanie pro-
gramów i projektów realizowanych ze Êrod-
ków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2,
2a i 2b.”,

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) o których mowa w ust. 2”; 

17) w art. 103 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) informacje dotyczàce otrzymanych i wydatko-
wanych Êrodków, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 2, 2a i 2b.”;
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18) w art. 138 w ust. 1:
a) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) przyznaniu lub przekazaniu Êrodków, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a, bez za-
chowania procedur, o których mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 2;”,

b) dodaje si´ pkt 19 w brzmieniu:
„19) przyznaniu lub przekazaniu Êrodków, o któ-

rych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2b, oraz Êrod-
ków krajowych przeznaczonych na realiza-
cj´ Wspólnej Polityki Rolnej, bez zachowa-
nia procedur, o których mowa w art. 30
ust. 2.”. 

Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Euro-
pejskiej, z wyjàtkiem:

1) art. 2—4,

2) art. 7 ust. 6a pkt 1 i art. 11a ust. 3 ustawy, o której
mowa w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà,

3) art. 82 ust. 3a ustawy, o której mowa w art. 13,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà

— które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


