
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektó-
rych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97,
poz. 964) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Agencja Rynku Rolnego i Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, zwane dalej „Agencja-
mi”, przekazujà na zasadzie wzajemnoÊci dane o d∏u˝-
nikach z tytu∏u nienale˝nie lub nadmiernie pobranych
Êrodków przeznaczonych na realizacj´ Wspólnej Poli-
tyki Rolnej.

§ 2. 1. Dane o d∏u˝nikach przekazywane sà przez
Agencje co kwarta∏, w terminie do 25 dnia miesiàca
nast´pujàcego po up∏ywie kwarta∏u, którego dotyczà,
wed∏ug stanu na koniec kwarta∏u i obejmujà:

1) imi´ i nazwisko lub nazw´ d∏u˝nika;

2) numer identyfikacyjny wynikajàcy z krajowego
systemu ewidencji producentów, ewidencji go-
spodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie p∏atnoÊci;

3) numer ewidencyjny powszechnego elektroniczne-
go systemu ewidencji ludnoÊci (PESEL) lub numer
identyfikacyjny w krajowym rejestrze urz´dowym
podmiotów gospodarki narodowej (REGON), nu-
mer identyfikacji podatkowej (NIP) d∏u˝nika;

4) miejsce zamieszkania lub siedzib´ d∏u˝nika;

5) rodzaj nieprawid∏owoÊci, w zwiàzku z którà po-
wsta∏ obowiàzek zwrotu Êrodków wyp∏aconych
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;

6) kwoty nienale˝nie lub nadmiernie pobranych Êrod-
ków;

7) rodzaj p∏atnoÊci nienale˝nie lub nadmiernie pobra-
nej;

8) dat´ wydania ostatecznej decyzji administracyjnej
ustalajàcej kwot´ nienale˝nie lub nadmiernie po-
branych Êrodków albo dat´ wypowiedzenia lub
rozwiàzania umowy.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sà przeka-
zywane przez Agencje w przypadku, gdy istnieje wy-
móg rejestracji podmiotu w systemie ewidencji.

3. Dane, o których mowa w ust. 1, sà przekazywa-
ne bezpoÊrednio z ksiàg d∏u˝ników prowadzonych
w systemach informatycznych.

§ 3. 1. Dane, o których mowa w § 2, sà przekazy-
wane w wersji papierowej lub formie elektronicznej
osobom upowa˝nionym przez w∏aÊciwego Prezesa
Agencji. Osoba upowa˝niona odpowiada za zapew-
nienie ochrony i zabezpieczenie danych przed utratà
oraz nieuprawnionym dost´pem.

2. Przekazywane dane opatrzone sà imieniem i na-
zwiskiem, z podaniem stanowiska osoby je sporzàdza-
jàcej.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 1 wrzeÊnia 2004 r.

w sprawie warunków oraz trybu przekazywania danych o d∏u˝nikach

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

stracji rzàdowej — rolnictwo oraz rynki rolne, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U.
Nr 134, poz. 1433).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 wrzeÊnia 2004 r.

w sprawie terminów, w których podmiot posiadajàcy zezwolenie na dopuszczenie Êrodka ochrony roÊlin
do obrotu i stosowania jest obowiàzany do przedstawienia wyników badaƒ, informacji, danych, ocen 

oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i Êrodka ochrony roÊlin2)

Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 18 grud-
nia 2003 r. o ochronie roÊlin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11,

poz. 94, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) zarzàdza
si´, co nast´puje: 

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-

porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).


