
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 17 marca 2015 r. 

Poz. 374 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI
1)

 

z dnia 10 marca 2015 r. 

w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć 

przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpo-

średniego (Dz. U. poz. 308) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny spełniać jednostki organi-

zacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu w zakresie płatności 

bezpośrednich na podstawie przepisów: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej poli-

tyki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.); 

2) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 641/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. ustanawiającego zasady stoso-

wania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące 

płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. 

UE L 181 z 20.06.2014, str. 74); 

3) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporzą-

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpo-

średnich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X 

do tego rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 1); 

4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowa-

nia wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) 

nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. 

UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.); 

5) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu  

zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 

z 31.07.2014, str. 69), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 809/2014”; 

6) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania 

i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie  

do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. 

UE L 181 z 20.06.2014, str. 48). 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej – rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 

i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261). 
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§ 2. 1. Przeprowadzanie kontroli, o której mowa w § 1, może być powierzone jednostce organizacyjnej: 

1) posiadającej pisemną instrukcję regulującą sposób i tryb rejestracji, obiegu oraz archiwizacji dokumentacji związanej 

z prowadzoną kontrolą; 

2) zapewniającej wyłączenie z czynności kontrolnych osób w niej zatrudnionych w przypadku wystąpienia: 

a) przesłanek określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.
2)

), 

b) okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności; 

3) wobec której nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postę-

powania administracyjnego; 

4) zatrudniającej, w liczbie zapewniającej sprawne wykonywanie powierzonych kontroli i dostosowanej do liczby tych 

kontroli, osoby, które: 

a) posiadają, potwierdzone dyplomem lub świadectwem: 

– wykształcenie wyższe w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa, biologii, ochrony środowiska, leśnictwa, geodezji 

lub kartografii lub 

– wykształcenie średnie oraz kwalifikacje w zawodach związanych z rolnictwem, ogrodnictwem, ochroną śro-

dowiska, leśnictwem lub geodezją, 

b) posiadają, w przypadku osób zatwierdzających raporty z prac w zakresie ustalania powierzchni działek rolnych, 

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, z późn. zm.
3)

), 

c) zostaną przed podjęciem czynności kontrolnych przeszkolone w zakresie odpowiadającym powierzonym im 

czynnościom, co zostanie potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem; 

5) która określi na piśmie obowiązki każdej osoby, której powierzono wykonywanie czynności kontrolnych lub za-

twierdzanie wyników tych czynności; 

6) zapewniającej: 

a) sprzęt pomiarowy umożliwiający sprawne przeprowadzanie pomiarów zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 akapit pierw-

szy rozporządzenia nr 809/2014, 

b) sprzęt informatyczny i oprogramowanie spełniające wymagania techniczne, dotyczące przetwarzania i wymiany 

danych, określone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

c) środki transportu umożliwiające sprawne wykonywanie powierzonych kontroli. 

2. Przeprowadzanie kontroli upraw konopi włóknistych może być powierzone jednostce organizacyjnej: 

1) spełniającej warunki wymienione w ust. 1 pkt 1–3, pkt 4 lit. c oraz pkt 6 lit. c; 

2) zapewniającej wykonanie badań w zakresie oznaczania poziomu ∆-9-tetrahydrokanabinolu (THC) zgodnie z metodą 

określoną w załączniku do rozporządzenia nr 809/2014. 

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke 

                                                           
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 183 i 1195 oraz z 2015 r. poz. 211. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 805, 829 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 897. 




