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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 sierpnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
agencjà p∏atniczà, której udziela si´ warunkowej akredytacji

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca
2003 r. o uruchamianiu Êrodków pochodzàcych z Sek-
cji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz
z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencjà
p∏atniczà, której udziela si´ warunkowej akredytacji
(Dz. U. Nr 101, poz. 1030) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Zakres warunkowej akredytacji udzielonej
Agencji obejmuje równie˝ realizacj´ nast´-
pujàcych zadaƒ w ramach Wspólnej Polity-
ki Rolnej:

1) ewidencj´ wniosków o przyznanie renty
strukturalnej;

2) ewidencj´ wniosków i dokumentów do-
tyczàcych pomocy finansowej na rynku
przetworów owocowych i warzywnych;

3) weryfikacj´ zgodnoÊci danych zamiesz-
czanych we wnioskach okreÊlonych
w pkt 1—2 i w § 2 pkt 2;

4) autoryzacj´ p∏atnoÊci bezpoÊrednich do
gruntów rolnych oraz p∏atnoÊci z tytu∏u
wsparcia dzia∏alnoÊci rolniczej na obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowa-
nia.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Akredytacji, o której mowa w § 2, udziela
si´ na okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia
30 listopada 2004 r.

2. Akredytacji, o której mowa w § 2a pkt 1—3,
udziela si´ na okres od dnia 15 lipca 2004 r.
do dnia 30 listopada 2004 r.

3. Akredytacji, o której mowa w § 2a pkt 4,
udziela si´ na okres od dnia 31 sierpnia
2004 r. do dnia 30 listopada 2004 r.”;

3) w za∏àczniku do rozporzàdzenia ust. 1 otrzymuje
brzmienie:

„1. W obszarze p∏atnoÊci bezpoÊrednich do grun-
tów rolnych oraz p∏atnoÊci z tytu∏u wsparcia
dzia∏alnoÊci rolniczej na obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania Agen-
cja powinna wprowadziç odpowiednie zmiany
odnoszàce si´ do bezpieczeƒstwa systemu in-
formatycznego w terminie do dnia 31 paêdzier-
nika 2004 r.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 sierpnia 2004 r.

Minister Finansów: M. Gronicki

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).


