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Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopa-
da 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europej-
skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U.

Nr 229, poz. 2273, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki, sposób i tryb
prowadzenia szkoleƒ dla podmiotów, których dotyczà
dzia∏ania obj´te planem rozwoju obszarów wiejskich,
zwanym dalej „Planem”, oraz doradzania w zakresie
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 stycznia 2005 r.

w sprawie szkoleƒ dla podmiotów, których dotyczà dzia∏ania obj´te planem rozwoju obszarów wiejskich,
oraz doradzania tym podmiotom

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

stracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134,
poz. 1433).

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162,
poz. 1709 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 11 stycznia 2005 r.

uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania
w sprawie uznania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania

zawodu funkcjonariusza celnego

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia
2001 r. o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wyko-
nywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87,
poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190,
poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sta˝u adaptacyj-
nego i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania
w sprawie uznania nabytych w paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania
zawodu funkcjonariusza celnego (Dz. U. Nr 101,
poz. 1033).

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. J. Neneman

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

Art. 5. Ilekroç w obowiàzujàcych przepisach jest
mowa o kasacji w rozumieniu Kodeksu post´powania
cywilnego w brzmieniu dotychczasowym, oznacza to
skarg´ kasacyjnà w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 6 lutego
2005 r., z tym ˝e:

1) przepis art. 67 § 3 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà wchodzi
w ˝ycie z dniem og∏oszenia;

2) przepisy art. 3531, art. 498 § 1, art. 502 § 1, art. 503
§ 1, art. 781 § 3, art. 782 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà
oraz art. 2 i art. 4 wchodzà w ˝ycie po up∏ywie mie-
siàca od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski



sporzàdzania dokumentacji niezb´dnej do uzyskania
pomocy finansowej przeznaczonej na wspieranie roz-
woju obszarów wiejskich.

§ 2. 1. Podmiot organizujàcy szkolenie dla podmio-
tów, których dotyczà dzia∏ania obj´te Planem, zwany
dalej „organizatorem szkolenia”, prowadzi szkolenie
zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez
dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibà
w Brwinowie, zwanego dalej „Dyrektorem”.

2. Program szkolenia opracowuje organizator
szkolenia.

3. Program szkolenia zawiera:

1) zakres tematyczny szkolenia;

2) termin i miejsce szkolenia;

3) wykaz osób prowadzàcych zaj´cia dydaktyczne,
z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i do-
Êwiadczenia w prowadzeniu zaj´ç dydaktycznych
w ramach szkoleƒ dotyczàcych danego zakresu te-
matycznego;

4) liczb´ osób obj´tych szkoleniem.

§ 3. 1. Zakres tematyczny szkolenia uwzgl´dnia ak-
tualnà wiedz´ dotyczàcà danego zakresu i obejmuje:

1) zagadnienia dotyczàce:

a) co najmniej jednego dzia∏ania obj´tego Planem
albo

b) wszystkich dzia∏aƒ obj´tych Planem, z wy∏àcze-
niem dzia∏ania „Wspieranie przedsi´wzi´ç rol-
noÊrodowiskowych i poprawy dobrostanu
zwierzàt”, albo

c) programu rolnoÊrodowiskowego w rozumieniu
rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca
2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków
i trybu udzielania pomocy finansowej na wspie-
ranie przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych i po-
prawy dobrostanu zwierzàt obj´tej planem roz-
woju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174,
poz. 1809 i Nr 213, poz. 2160) oraz

2) liczb´ godzin zaj´ç dydaktycznych.

2. Zakres tematyczny szkolenia obejmujàcy zagad-
nienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

1) lit. a — opracowuje si´ zgodnie z za∏àcznikiem nr 1
do rozporzàdzenia;

2) lit. b — opracowuje si´ zgodnie z za∏àcznikiem nr 2
do rozporzàdzenia;

3) lit. c — opracowuje si´ zgodnie z za∏àcznikiem nr 3
do rozporzàdzenia.

§ 4. Zaj´cia dydaktyczne w ramach szkolenia mo-
gà prowadziç osoby posiadajàce wy˝sze wykszta∏ce-
nie oraz:

1) co najmniej 2-letnie doÊwiadczenie w zakresie
przygotowywania za∏o˝eƒ planu rozwoju obsza-
rów wiejskich lub

2) co najmniej 3-letnie doÊwiadczenie zawodowe od-
powiadajàce przedmiotowi prowadzonych zaj´ç,
lub

3) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia obejmujà-
cego zagadnienia, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt 1 lit. b lub c.

§ 5. 1. Organizator szkolenia powinien zapewniç:

1) prowadzenie zaj´ç dydaktycznych przez osoby
spe∏niajàce wymagania, o których mowa w § 4;

2) warunki lokalowe oraz pomoce dydaktyczne
i sprz´t, niezb´dne do prawid∏owego przeprowa-
dzenia szkolenia;

3) sporzàdzenie listy obecnoÊci uczestników szkole-
nia na zaj´ciach dydaktycznych.

2. Liczba osób obj´tych szkoleniem powinna byç
dostosowana do warunków lokalowych zapewnio-
nych przez organizatora szkolenia.

§ 6. Dyrektor zatwierdza program szkolenia na
wniosek organizatora szkolenia, w terminie 30 dni od
dnia z∏o˝enia wniosku, je˝eli:

1) program spe∏nia wymagania okreÊlone w § 2
ust. 3 i § 3;

2) osoby prowadzàce zaj´cia dydaktyczne w ramach
szkolenia spe∏niajà wymagania, o których mowa
w § 4;

3) z informacji o przebiegu szkoleƒ, przeprowadzo-
nych uprzednio przez organizatora szkolenia, wy-
nika, ˝e dotychczasowe szkolenia by∏y przeprowa-
dzone prawid∏owo.

§ 7. 1. Organizator szkolenia og∏asza, w prasie
o zasi´gu lokalnym lub w sposób zwyczajowo przyj´-
ty w danej miejscowoÊci, termin, miejsce oraz zakres
tematyczny szkolenia, na co najmniej 21 dni przed
dniem jego rozpocz´cia.

2. Szkolenie prowadzi si´ w formie:

1) wyk∏adów — w przypadku zaj´ç dydaktycznych do-
tyczàcych zagadnieƒ teoretycznych; 

2) çwiczeƒ — w przypadku zaj´ç dydaktycznych doty-
czàcych sporzàdzania dokumentacji niezb´dnej do
uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej na
wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.

3. Ukoƒczenie szkolenia potwierdza zaÊwiadczenie
wydane przez organizatora szkolenia wed∏ug wzoru,
który jest okreÊlony w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdze-
nia.

4. Organizator szkolenia: 

1) opracowuje ankiet´ dotyczàcà przebiegu szkolenia
i przedstawia jà uczestnikom szkolenia w celu do-
konania przez nich oceny przeprowadzonego
szkolenia;
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2) prowadzi rejestr wydanych zaÊwiadczeƒ o ukoƒ-
czeniu szkolenia;

3) przechowuje przez okres 5 lat od dnia zakoƒczenia
szkolenia:

a) listy obecnoÊci uczestników szkolenia na zaj´-
ciach dydaktycznych,

b) ankiety, o których mowa w pkt 1;

4) przekazuje Dyrektorowi, w terminie 30 dni od dnia
zakoƒczenia szkolenia, informacje o przebiegu
szkolenia, w tym informacje o:

a) liczbie uczestników szkolenia,

b) wynikach oceny szkolenia dokonanej przez jego
uczestników.

§ 8. 1. Podmiot prowadzàcy doradzanie w zakresie
sporzàdzania dokumentacji niezb´dnej do uzyskania
pomocy finansowej przeznaczonej na wspieranie roz-
woju obszarów wiejskich zapewnia, aby doradzanie
by∏o wykonywane przez osoby, które ukoƒczy∏y szko-
lenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b, zwane
dalej „doradcami”, z zastrze˝eniem § 9.

2. Doradzanie, o którym mowa w ust. 1, odbywa
si´ na wniosek producenta rolnego i polega na:

1) udziale w sporzàdzaniu dokumentacji niezb´dnej
do uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej
na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich;

2) informowaniu producenta rolnego o celach, zasa-
dach, warunkach i trybie udzielania pomocy finan-
sowej na dzia∏ania obj´te Planem.

§ 9. Podmiot prowadzàcy doradzanie w zakresie
sporzàdzania dokumentacji niezb´dnej do uzyskania
pomocy finansowej przeznaczonej na wspieranie
przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych i poprawy do-
brostanu zwierzàt zapewnia, aby doradzanie by∏o wy-
konywane przez osoby, które:

1) ukoƒczy∏y szkolenie, o którym mowa w § 3 ust. 1
pkt 1 lit. c, lub pracowa∏y co najmniej rok pod kie-
runkiem doradcy rolnoÊrodowiskowego przy reali-
zacji zadaƒ dotyczàcych doradzania w zakresie
sporzàdzania dokumentacji niezb´dnej do uzyska-
nia pomocy finansowej przeznaczonej na wspiera-
nie przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych i popra-
wy dobrostanu zwierzàt oraz z∏o˝y∏y z wynikiem
pozytywnym egzamin sprawdzajàcy wiedz´
i umiej´tnoÊci z zakresu zagadnieƒ obj´tych szko-
leniem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c,
przeprowadzony przez Dyrektora lub

2) ukoƒczy∏y szkolenie prowadzone w ramach projek-
tu:

a) Phare PL 0006.02.02 „Rozwój instytucjonalny na
rzecz agroÊrodowiska i zalesiania” —  kompo-
nent „Szkolenia — EuropeAid/113252/D/SV/PL”,
realizowanego w latach 2002 i 2003 lub

b) „Szkolenia przygotowujàce doradców rolnoÊro-
dowiskowych w zakresie wdra˝ania Dzia∏ania 4
«Wspieranie przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowisko-

wych i dobrostanu zwierzàt», w ramach PROW
na lata 2004—2006”, realizowanego w 2004 r.

— zwane dalej „doradcami rolnoÊrodowiskowymi”.

§ 10. 1. Doradcy rolnoÊrodowiskowi sà uprawnie-
ni do wykonywania doradzania w zakresie sporzàdza-
nia dokumentacji niezb´dnej do uzyskania pomocy fi-
nansowej przeznaczonej na wspieranie przedsi´wzi´ç
rolnoÊrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzàt
przez okres 3 lat od dnia:

1) z∏o˝enia z wynikiem pozytywnym egzaminu, o któ-
rym mowa w § 9 pkt 1, lub

2) 1 stycznia 2005 r. — w przypadku ukoƒczenia szko-
lenia, o którym mowa w § 9 pkt 2.

2. Doradca rolnoÊrodowiskowy, który utraci∏
uprawnienia do wykonywania doradzania w zakresie
sporzàdzania dokumentacji niezb´dnej do uzyskania
pomocy finansowej przeznaczonej na wspieranie
przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych i poprawy do-
brostanu zwierzàt na skutek up∏ywu okresu, o którym
mowa w ust. 1, mo˝e wykonywaç doradzanie, je˝eli
z∏o˝y z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mo-
wa w § 9 pkt 1.

3. Dyrektor:

1) wydaje zaÊwiadczenie o z∏o˝eniu egzaminu, o któ-
rym mowa w § 9 pkt 1, z wynikiem pozytywnym;

2) prowadzi list´ doradców rolnoÊrodowiskowych
uprawnionych do wykonywania doradzania.

§ 11. Doradzanie, o którym mowa w § 9, odbywa
si´ na wniosek producenta rolnego i polega na:

1) udziale w sporzàdzaniu dokumentacji niezb´dnej
do uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej
na wspieranie przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowisko-
wych i poprawy dobrostanu zwierzàt, w tym planu
dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowiskowej okreÊlonego
w rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca
2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i try-
bu udzielania pomocy finansowej na wspieranie
przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych i poprawy
dobrostanu zwierzàt obj´tej planem rozwoju ob-
szarów wiejskich;

2) informowaniu producenta rolnego o: 

a) celach, zasadach, warunkach i trybie udzielania
pomocy finansowej na wspieranie przedsi´-
wzi´ç rolnoÊrodowiskowych i poprawy dobro-
stanu zwierzàt,

b) wymaganiach w zakresie prowadzenia dzia∏al-
noÊci rolniczej zgodnie z zasadami zwyk∏ej do-
brej praktyki rolniczej, przestrzeganiu tych wy-
magaƒ w gospodarstwie rolnym producenta
rolnego oraz o walorach przyrodniczych tego
gospodarstwa.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. (poz. 100)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR


