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Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 
2007  r. o  wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, 
poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 31 maja 2007  r. w sprawie warunków, 
jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, któ-
rym można powierzyć wykonywanie czynności kon-
trolnych w  ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 101, poz. 685 
oraz z 2008 r. Nr 183, poz. 1138) wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 

1) w § 3 w pkt 1 lit. c—e otrzymują brzmienie: 

„c)  w przypadku osób zajmujących się ustalaniem 
przebiegu granic oraz powierzchni działek — 
posiadających:

—  wykształcenie wyższe w zakresie rolnictwa, 
ogrodnictwa, biologii, ochrony środowiska, 
leśnictwa lub geodezji i kartografii lub

—  wykształcenie średnie oraz kwalifikacje 
w  zawodach związanych z  rolnictwem, 
ogrodnictwem, ochroną środowiska, leśnic- 
twem lub geodezją,

 d)  w  przypadku osób zatwierdzających raporty 
z  czynności kontrolnych związanych z  ustala-
niem przebiegu granic oraz powierzchni dzia-
łek — posiadających uprawnienia zawodowe 
w  zakresie określonym w  art.  43 pkt  1, 2, 5 

lub 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo 
geodezyjne i  kartograficzne (Dz.  U. z  2010  r. 
Nr 193, poz. 1287),

 e)  w  przypadku osób zajmujących się kontrolą 
dokumentów księgowych — posiadających:

—  wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie 
ekonomii, dające dostateczną wiedzę mery-
toryczną do wykonywania czynności kon-
trolnych, albo

—  wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie 
innym niż określony w tiret pierwszym i do-
świadczenie zawodowe, dające dostateczną 
wiedzę merytoryczną do wykonywania 
czynności kontrolnych;”;

2) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  zapewnić sprzęt pomiarowy i informatyczny:

a)  w ilości zapewniającej sprawne wykonywa-
nie czynności kontrolnych, w tym pomiarów 
geodezyjnych i budowlanych, 

b)  umożliwiający spełnienie wymagań, o  któ-
rych mowa w art. 34 ust. 1 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopa-
da 2009 r. ustanawiającego szczegółowe za-
sady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 
nr  73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej 
zgodności, modulacji oraz zintegrowanego 
systemu zarządzania i  kontroli w  ramach 
systemów wsparcia bezpośredniego prze-
widzianych w  wymienionym rozporządze-
niu oraz wdrażania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady 
wzajemnej zgodności w  ramach systemu 
wsparcia ustanowionego dla sektora wina 
(Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65);”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 10 sierpnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne,  
którym można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007—2013

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini-
stracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie §  1 ust.  2 
pkt  2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 
16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1599). 

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z  2008  r. Nr  98, poz.  634, Nr  214, poz.  1349 i  Nr  237, 
poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, 
poz. 490 i Nr 148, poz. 993.
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