
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 2 marca 2015 r.

Poz. 281

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 lutego 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 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. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. 1. Kierownik biura powiatowego Agencji zawiadamia pobierającego rentę strukturalną o możliwości zło-
żenia wniosku o ustalenie prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubez-
pieczenia społecznego rolników.

2. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się nie później niż w terminie 3 miesięcy przed osiągnię-
ciem wieku emerytalnego przez pobierającego rentę strukturalną lub jego małżonka – w przypadku, o którym mowa 
w § 12 ust. 2.

3. Pobierający rentę strukturalną składa do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierownika biura 
powiatowego Agencji potwierdzenie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 30 dni od 
dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.

4. Pobierający rentę strukturalną składa do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierownika biura 
powiatowego Agencji decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania uprawnionemu do renty strukturalnej 
lub jego małżonkowi prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpie-
czenia społecznego rolników, niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednak nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia 
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.”;

2) w § 15:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu:

„2a. W przypadku gdy pobierający rentę strukturalną nie złoży potwierdzenia złożenia wniosku, o którym 
mowa w § 13a ust. 3, wypłata renty strukturalnej ulega zawieszeniu:
1)  w części równej 50% wysokości ustalonej kwoty renty strukturalnej – w przypadku gdy osiągnięcie wieku 

emerytalnego dotyczy:
a) pobierającego rentę strukturalną albo
b) pobierającego rentę strukturalną i jego małżonka;

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. poz. 1261).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 140, poz. 990 i Nr 168, poz. 1182, z 2008 r. Nr 108, 
poz. 693 i Nr 210, poz. 1325, z 2009 r. Nr 51, poz. 416 oraz z 2010 r. Nr 131, poz. 886.
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2)  w części równej zwiększeniu przysługującemu z tytułu pozostawania w związku małżeńskim – w przypad-
ku gdy osiągnięcie wieku emerytalnego dotyczy małżonka pobierającego rentę strukturalną.

2b. Wypłata renty strukturalnej ulega zawieszeniu, o którym mowa w ust. 2a, poczynając od miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym potwierdzenie złożenia wniosku, o którym mowa w § 13a ust. 3, powinno zostać 
złożone do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika biura powiatowego 
Agencji.

2c. W przypadku gdy pobierający rentę strukturalną nie złoży decyzji, o której mowa w § 13a ust. 4, wypłata 
renty strukturalnej ulega zawieszeniu; przepisy ust. 2a i 2b stosuje się odpowiednio.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3d w brzmieniu:

„3a. Wznowienie wypłaty zawieszonej renty strukturalnej w przypadku, o którym mowa w ust. 2a i 2c, nastę-
puje po doręczeniu kierownikowi biura powiatowego Agencji decyzji organu rentowego:
1)  przyznającej uprawnionemu do renty strukturalnej lub jego małżonkowi prawo do emerytury z ubezpiecze-

nia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolników, poczynając od 
miesiąca, od którego prawo do emerytury zostało przyznane, a w przypadku gdy prawo do emerytury zosta-
ło przyznane przed zawieszeniem wypłaty renty strukturalnej, poczynając od miesiąca, w którym wypłata 
renty strukturalnej została zawieszona;

2)  odmawiającej uprawnionemu do renty strukturalnej lub jego małżonkowi prawa do emerytury z ubezpie-
czenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolników, poczynając 
od miesiąca, w którym wypłata renty strukturalnej została zawieszona.

3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a pkt 1, stosuje się § 14 ust. 1.

3c. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a pkt 2, uprawniony do renty strukturalnej:
1)  w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej prawa do emerytury powiadamia właściwego 

ze względu na miejsce zamieszkania kierownika biura powiatowego Agencji o dniu, od którego będzie 
spełniał wszystkie warunki wymagane do uzyskania prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego lub 
zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolników;

2)  w terminie 30 dni od dnia spełnienia warunków wymaganych do uzyskania prawa do emerytury z ubezpie-
czenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolników, składa do 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierownika biura powiatowego Agencji potwierdzenie 
złożenia wniosku, o którym mowa w § 13a ust. 3.

3d. W przypadku niedopełnienia przynajmniej jednej z czynności, o których mowa w ust. 3c, wypłata renty 
strukturalnej ulega zawieszeniu; przepisy ust. 2a–2c oraz 3a stosuje się odpowiednio.”.

§ 2. 1. W przypadku osób pobierających rentę strukturalną lub ich małżonków – w przypadku, o którym mowa w § 12 
ust. 2 rozporządzenia wymienionego w § 1, którzy:

1) osiągnęli wiek emerytalny przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) osiągną wiek emerytalny w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia albo w okresie 3 miesięcy od dnia wej-
ścia w życie niniejszego rozporządzenia

– kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawiadamia pobierającego rentę struk-
turalną o możliwości złożenia wniosku o ustalenie prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia eme-
rytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolników, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

2. Potwierdzenie złożenia wniosku o ustalenie prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia eme-
rytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolników pobierający rentę strukturalną składa do właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania pobierającego rentę strukturalną kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.

3. Przepisy § 15 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się 
odpowiednio.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki




