
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 2 lutego 2016 r. 

Poz. 135 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania 
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przyznaje się Agencji Rynku Rolnego, z siedzibą w Warszawie, działającej na podstawie ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633, z późn. zm.
2)

), akre-

dytację jako agencji płatniczej w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania 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.), obejmującą obsługę pomocy 

w ramach wspólnej polityki rolnej w odniesieniu do rynku owoców i warzyw, dla której właściwość Agencji Rynku Rol-

nego określa ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o  organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 58). 

§ 2. Zakres akredytacji obejmuje wykonywanie przez agencję płatniczą wszystkich czynności w ramach obsługi po-

mocy, o której mowa w § 1. 

§ 3. Akredytacji udziela się od dnia 20 stycznia 2016 r. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 20 stycznia 2016 r. 

Minister Finansów: P. Szałamacha 

 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1512, z 2014 r. poz. 1146, z 2015 r. 

poz. 1419 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 50. 




