
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 20 października 2015 r. 

Poz. 1652 

RO ZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 września 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 

Na podstawie art. 209 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 

z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, 

odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki 

Rolnej (Dz. U. Nr 258, poz. 1747) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) wypłaconych przez nie: 

a) środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”, 

Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, 

b) krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych 

z funduszy wymienionych w lit. a, 

2) zabezpieczeń i kar nieobjętych klasyfikacją budżetową Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Eu-

ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”; 

2) w § 3: 

a) w ust. 1: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Prezes Agencji Rynku Rolnego, zwani dalej „pre-

zesem agencji płatniczej”, mogą z urzędu umarzać w całości lub w części należności z tytułu wypłaconych 

przez te agencje środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwa-

rancji”, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków 

realizowanych z tych funduszy, a także z tytułu zabezpieczeń i kar nieobjętych klasyfikacją budżetową Europej-

skiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, w przypadku ich całkowitej nieściągalności, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:”, 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) należności nie odzyskano w wyniku zakończonego postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego, 

albo postępowanie upadłościowe zostało umorzone w związku z brakiem majątku upadłego;”, 

b) uchyla się ust. 2; 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 

1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513. 
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3) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Prezes agencji płatniczej umarza z urzędu należności, o których mowa w § 1 pkt 1, o ile należność 

w odniesieniu do płatności indywidualnej w ramach programu pomocy lub środka wsparcia nie jest wyższa od kwoty 

stanowiącej równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu ustalonego zgodnie z rozporządzeniem dele-

gowanym Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europej-

skiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, roz-

liczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.). 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli rolnik nie podjął działań naprawczych, o których mowa w art. 97 

ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie fi-

nansowania 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.).”; 

4) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. W przypadku gdy zachodzą przesłanki dla umorzenia należności, o których mowa w § 3–5, umorzenie 

obejmuje również umorzenie odsetek za zwłokę naliczonych od należności oraz poniesionych kosztów dochodzenia 

należności.”; 

5) w § 8 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) podanie przyczyn ubiegania się o odroczenie terminu spłaty całości albo części należności, albo rozłożenie 

spłaty całości lub części należności na raty;”. 

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

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz 

 

 




