
         

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 9 września 2016 r. 

Poz. 1439 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia 9 września 2016 r. 

w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej 

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

oraz z 2016 r. poz. 848) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przyznaje się Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z siedzibą w Warszawie, działającej na pod-

stawie ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1438, 

z 2015 r. poz. 308 i 349 oraz z 2016 r. poz. 50), akredytację 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 finanso-

wania 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 i 865, z późn. zm.
2)

). 

§ 2. Akredytacja obejmuje obsługę pomocy w ramach wspólnej polityki rolnej w odniesieniu do: 

1) rynku owoców i warzyw, dla której właściwość Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 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) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie działania „Rozwój gospodarstw i działalności 

gospodarczej”, poddziałań: 

a) „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”, typ operacji: restruk-

turyzacja małych gospodarstw, 

b) „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali 

swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, typ operacji: płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa. 

§ 3. Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2, udziela się z dniem wejścia w życie rozpo-

rządzenia. 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Restruktury-

zacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących 

z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (Dz. U. poz. 144). 

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

Minister Finansów: wz. W. Janczyk 

                                                           
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 wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 11, Dz. Urz. UE L 135 

z 24.05.2016, str. 1. 




