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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 25 paêdziernika 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
tymczasowej akredytacji jako agencji p∏atniczej, w zakresie uruchamiania Êrodków

pochodzàcych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 wrzeÊ-
nia 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. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 
16 paêdziernika 2007 r. w sprawie przyznania Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej
akredytacji jako agencji p∏atniczej, w zakresie urucha-
miania Êrodków pochodzàcych z Europejskiego Fundu-
szu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu
Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 193,
poz. 1396) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 1 dodaje si´ lit. c—e w brzmieniu:

„c) „Modernizacja gospodarstw rolnych”,

d) „Zwi´kszanie wartoÊci dodanej podstawo-
wej produkcji rolnej”,

e) „U∏atwianie startu m∏odym rolnikom”;”,

b) dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) osi 3 JakoÊç ˝ycia na obszarach wiejskich
i ró˝nicowanie gospodarki wiejskiej, w ra-
mach dzia∏ania „Ró˝nicowanie w kierunku
dzia∏alnoÊci nierolniczej”.”; 

2) w § 3 dodaje si´ pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) kontroli krzy˝owych, kontroli na miejscu i dal-
szych czynnoÊci prowadzàcych do podpisania
umowy z beneficjentem, naliczania p∏atnoÊci
oraz tworzenia list zleceƒ p∏atnoÊci — w odnie-
sieniu do dzia∏aƒ okreÊlonych w § 2 pkt 1 lit. c, d
i pkt 3;

5) kontroli krzy˝owych, kontroli na miejscu i dal-
szych czynnoÊci prowadzàcych do wydania
decyzji administracyjnych, naliczania p∏atnoÊci
oraz tworzenia list zleceƒ p∏atnoÊci — w odnie-
sieniu do dzia∏ania okreÊlonego w § 2 pkt 1 
lit. e.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Tymczasowej akredytacji udziela si´:

1) w odniesieniu do dzia∏aƒ okreÊlonych
w § 2 pkt 1 lit. a, b oraz pkt 2 — od dnia 
16 paêdziernika 2007 r. na okres 12 mie-
si´cy;

2) w odniesieniu do dzia∏aƒ okreÊlonych
w § 2 pkt 1 lit. c—e oraz pkt 3 — na okres
od dnia 25 paêdziernika 2007 r. do dnia 
16 paêdziernika 2008 r.”. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

———————
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).


