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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 13 sierpnia 2009 r.

w sprawie szczegó∏owego sposobu dokonywania wydatków zwiàzanych z realizacjà programu operacyjnego
„Zrównowa˝ony rozwój sektora rybo∏ówstwa i nadbrze˝nych obszarów rybackich 2007—2013”

Na podstawie art. 208 ust. 2a ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy sposób
dokonywania wydatków zwiàzanych z realizacjà pro-
gramu operacyjnego „Zrównowa˝ony rozwój sektora
rybo∏ówstwa i nadbrze˝nych obszarów rybackich
2007—2013”, zwanego dalej „programem”, w tym
sposób i tryb udzielania zaliczek beneficjentom.

§ 2. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa
przekazuje Êrodki finansowe Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na realizacj´ programu na
podstawie umowy, o której mowa w art. 209 ust. 4
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych, w formie dotacji rozwojowej.

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa dokonuje wyp∏aty pomocy finansowej na realiza-
cj´ Êrodków obj´tych osiami priorytetowymi zawarty-
mi w programie, w tym pomocy technicznej, zwanej
dalej „pomocà”, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia
3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównowa˝onego roz-
woju sektora rybackiego z udzia∏em Europejskiego
Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619), zwanej
dalej „ustawà”, ze Êrodków, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Umowa o dofinansowanie, o której mowa
w art. 15 ustawy, zwana dalej „umowà o dofinanso-
wanie”, powinna zawieraç elementy wymienione
w art. 209 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych.

§ 4. 1. Zaliczka mo˝e byç przekazana w ramach
Êrodków, o których mowa w art. 3:

1) pkt 1 lit. c i d,

2) pkt 1 lit. e — w zakresie okreÊlonym w art. 27 ust. 1
lit. a—c rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1198/2006
z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Fun-
duszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006,
str. 1),

3) pkt 2—4

— ustawy.

2. Zaliczk´ przekazuje si´ beneficjentowi w jednej
lub kilku transzach. 

3. Przekazanie transzy zaliczki nast´puje na pod-
stawie umowy o dofinansowanie w wysokoÊci i ter-
minie w niej okreÊlonych. Wyp∏ata kolejnej transzy za-
liczki jest uzale˝niona od rozliczenia okreÊlonej
w umowie o dofinansowanie cz´Êci dotychczas otrzy-
manych transz, nie ni˝szej jednak ni˝ 70 % ∏àcznej
kwoty przekazanych transz. 

§ 5. Przekazana zaliczka:

1) nie mo˝e przekraczaç 70 % wysokoÊci pomocy
okreÊlonej w umowie o dofinansowanie;

2) powinna zostaç rozliczona w terminie i na zasa-
dach okreÊlonych w umowie o dofinansowanie
zawartej z beneficjentem, z zastrze˝eniem art. 144
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych.

§ 6. Rozliczenie transzy zaliczki polega na wykaza-
niu przez beneficjenta we wniosku o p∏atnoÊç, z∏o˝o-
nym do w∏aÊciwej instytucji poÊredniczàcej, wydat-
ków kwalifikowalnych oraz poÊwiadczeniu tych wy-
datków przez t´ instytucj´.

§ 7. 1. Zaliczka jest wyp∏acana beneficjentowi po
ustanowieniu i wniesieniu przez niego zabezpieczenia
nale˝ytego wykonania zobowiàzaƒ wynikajàcych
z umowy o dofinansowanie, z zastrze˝eniem ust. 4.

2. W przypadku gdy wysokoÊç pomocy okreÊ-
lonej w umowie o dofinansowanie nie przekra-
cza 1 000 000 z∏, zabezpieczenie, o którym mowa
w ust. 1, jest ustanawiane w formie weksla in blanco
wraz z deklaracjà wekslowà.

3. W przypadku gdy wysokoÊç pomocy okreÊlonej
w umowie o dofinansowanie przekracza 1 000 000 z∏,
zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ustana-
wiane w jednej lub kilku z nast´pujàcych form:

1) por´czeniach bankowych lub por´czeniach spó∏-
dzielczej kasy oszcz´dnoÊciowo-kredytowej, z tym
˝e zobowiàzanie kasy jest zawsze zobowiàzaniem
pieni´˝nym;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) wekslach z por´czeniem wekslowym banku lub
spó∏dzielczej kasy oszcz´dnoÊciowo-kredytowej;

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rybo∏ówstwo, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381
i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88,
poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62,
poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.
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5) zastawu na papierach wartoÊciowych emitowa-
nych przez Skarb Paƒstwa lub jednostk´ samorzà-
du terytorialnego;

6) zastawu rejestrowego na zasadach okreÊlonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów;

7) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta;

8) hipotece.

4. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ do beneficjen-
tów b´dàcych jednostkami sektora finansów publicz-
nych.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki




