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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 grudnia 2006 r.

w sprawie warunków i trybu wspó∏pracy ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych
z jednostkà koordynujàcà oraz audytorem wewn´trznym agencji p∏atniczej

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 wrze-
Ênia 2006 r. o uruchamianiu Êrodków pochodzàcych

z bud˝etu Unii Europejskiej przeznaczonych na finan-
sowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187,
poz. 1381) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki i tryb wspó∏-
pracy ministra w∏aÊciwego do spraw finansów pu-
blicznych, zwanego dalej „ministrem”, z jednostkà ko-

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

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).



ordynujàcà, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 22 wrzeÊnia 2006 r. o uruchamianiu Êrodków
pochodzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej przeznaczo-
nych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, oraz
z audytorem wewn´trznym agencji p∏atniczej, zwa-
nym dalej „audytorem”. 

§ 2. Wspó∏praca, o której mowa w § 1, polega na
przedk∏adaniu:

1) ministrowi oraz jednostce koordynujàcej, przez
osob´ kierujàcà agencjà p∏atniczà, opracowanej
przez audytora:

a) kwartalnej informacji potwierdzajàcej ciàg∏oÊç
spe∏niania przez agencj´ p∏atniczà kryteriów
akredytacyjnych — nie póêniej ni˝ do 15. dnia
roboczego miesiàca nast´pujàcego po zakoƒ-
czeniu ka˝dego kwarta∏u,

b) informacji o stwierdzonych uchybieniach, które
mogà wp∏ynàç na zdolnoÊç wype∏niania przez
agencj´ p∏atniczà zadaƒ na∏o˝onych na nià
zgodnie z kryteriami akredytacyjnymi — w ter-
minie 10 dni roboczych od dnia przekazania
osobie kierujàcej agencjà rekomendacji, o któ-
rej mowa w § 4 ust. 2; 

2) ministrowi oraz osobie kierujàcej agencjà p∏atni-
czà opracowanej przez jednostk´ koordynujàcà in-
formacji o stwierdzonych uchybieniach, o których
mowa w pkt 1 lit. b — niezw∏ocznie po ich stwier-
dzeniu przez jednostk´ koordynujàcà; 

3) ministrowi oraz jednostce koordynujàcej przez
osob´ kierujàcà agencjà p∏atniczà informacji o pe∏-
nym wdro˝eniu rekomendacji, o której mowa
w § 4 ust. 2 — niezw∏ocznie po zakoƒczeniu przez
audytora kontroli potwierdzajàcej wdro˝enie reko-
mendacji. 

§ 3. 1. Podstawà opracowania informacji, o któ-
rych mowa w § 2 pkt 1 lit. b, sà wyniki post´powaƒ
kontrolnych przeprowadzanych:

1) zgodnie z rocznym planem prac audytora uwzgl´d-
niajàcym warunki i tryb opracowywania informa-
cji, o których mowa w § 2;

2) doraênie; 

3) w nast´pstwie przed∏o˝enia osobie kierujàcej agen-
cjà p∏atniczà informacji przez jednostk´ koordynu-
jàcà. 

2. Post´powania kontrolne, o których mowa w ust. 1
pkt 2 i 3, podejmuje audytor po uzyskaniu uprawdopo-
dobnionej informacji o zaprzestaniu spe∏niania przez
agencj´ p∏atniczà choçby jednego z kryteriów akredyta-

cyjnych albo zaistnieniu uchybieƒ, o których mowa
w § 2 pkt 1 lit. b.

§ 4. 1. Je˝eli wyniki post´powaƒ kontrolnych,
o których mowa w § 3, potwierdzajà zaprzestanie spe∏-
niania przez agencj´ p∏atniczà choçby jednego z kryte-
riów akredytacyjnych albo zaistnienie uchybieƒ, o któ-
rych mowa w § 2 pkt 1 lit. b, audytor jest obowiàzany
niezw∏ocznie przeprowadziç wewn´trznà procedur´
wyjaÊniajàcà.

2. Po zakoƒczeniu wewn´trznej procedury wyja-
Êniajàcej audytor sporzàdza rekomendacj´ okreÊlajàcà
zakres dzia∏aƒ naprawczych w celu usuni´cia zaistnia-
∏ych uchybieƒ i niezw∏ocznie przekazuje t´ rekomen-
dacj´ osobie kierujàcej agencjà p∏atniczà. 

§ 5. Informacje, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b,
zawierajà dane potwierdzone w toku wewn´trznej
procedury wyjaÊniajàcej, w tym dotyczàce:

1) instrumentu lub obszaru, w ramach którego
dosz∏o do zaprzestania spe∏niania przez agen-
cj´ p∏atniczà kryteriów akredytacyjnych lub zaist-
nienia uchybieƒ, o których mowa w § 2 pkt 1
lit. b;

2) daty, w której zosta∏ potwierdzony przez audytora
brak spe∏niania choçby jednego kryterium akredy-
tacyjnego, oraz okresu, w którym agencja nie spe∏-
nia∏a tego kryterium;

3) rekomendacji, o której mowa w § 4 ust. 2;

4) opracowanego i zatwierdzonego przez osob´ kie-
rujàcà agencjà p∏atniczà harmonogramu dzia∏aƒ
w celu wype∏nienia rekomendacji, o której mowa
w § 4 ust. 2.

§ 6. 1. Minister mo˝e zg∏osiç pisemne zastrze˝enia
do informacji, o których mowa w § 2, w terminie 7 dni
roboczych od dnia ich otrzymania. 

2. Brak zastrze˝eƒ w terminie, o którym mowa
w ust. 1, jest równoznaczny z przyj´ciem do wiadomo-
Êci przez ministra przed∏o˝onych informacji.

§ 7. Szczegó∏owy sposób sporzàdzania informacji,
o których mowa w § 2, oraz rekomendacji, o których
mowa w § 4 ust. 2, okreÊla wewn´trzna procedura
agencji p∏atniczej, opracowana przez audytora i za-
twierdzona przez osob´ kierujàcà agencjà. 

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

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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