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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 maja 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Obs∏ugi Ârodków Finan-
sowych Pochodzàcych z Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierp-
nia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów
oraz o zakresie dzia∏ania ministrów (Dz. U. z 1999 r.
Nr 82, poz. 929 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
16 czerwca 1998 r. w sprawie ustanowienia Pe∏nomoc-
nika Rzàdu do Spraw Obs∏ugi Ârodków Finansowych

Pochodzàcych z Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 76,
poz. 494) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Funkcj´ Pe∏nomocnika pe∏ni Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Finansów.

2. Do zadaƒ Pe∏nomocnika nale˝à zagadnienia
z zakresu zarzàdzania finansowego Êrodkami
pomocy przedakcesyjnej, w tym w szczegól-
noÊci:

1) przyjmowanie i przekazywanie Êrodków fi-
nansowych z Unii Europejskiej na wyodr´b-
niony rachunek w Narodowym Banku Pol-
skim, zgodnie z planem finansowym opar-
tym na decyzjach programowych podj´-
tych przez Rad´ Ministrów, po przedstawie-
niu przez Komitet Integracji Europejskiej,

2) zatwierdzanie planów finansowych, o któ-
rych mowa w pkt 1,

3) przekazywanie, na podstawie odr´bnych
umów, Êrodków finansowych pochodzà-
cych z Unii Europejskiej instytucjom wdra-
˝ajàcym programy realizowane na podsta-
wie decyzji, o których mowa w pkt 1,

4) przekazywanie Êrodków z bud˝etu paƒstwa
na wspó∏finansowanie programów, o któ-
rych mowa w pkt 3,

5) zapewnienie p∏ynnoÊci zasilania finanso-
wego ze Êrodków Unii Europejskiej do reali-
zowania programów, o których mowa
w pkt 3,

6) sk∏adanie sprawozdaƒ Radzie Ministrów
i Komitetowi Integracji Europejskiej oraz

formu∏owanie wniosków w zakresie przy-
gotowania Polski do w∏àczenia w system fi-
nansowania Unii Europejskiej,

7) kontrola finansowa wydatkowania Êrod-
ków, o których mowa w pkt 3 i 4,

8) wydawanie i cofanie Aktu akredytacji oraz
podejmowanie decyzji w innych sprawach
wynikajàcych z umów zawartych mi´dzy
Rzeczàpospolità Polskà a Unià Europej-
skà,

9) powo∏ywanie organów opiniodawczo-do-
radczych lub pomocniczych, o charakterze
sta∏ym lub doraênym, w sprawach nale˝à-
cych do zakresu dzia∏ania Pe∏nomocnika.

3. Pe∏nomocnik wykonuje zadania Krajowego
Urz´dnika Zatwierdzajàcego, okreÊlone w
umowach, o których mowa w ust. 2 pkt 8.”

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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