
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopa-
da 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europej-
skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U.
Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148,
poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Organami obowiàzanymi do wspó∏pracy
z agencjà p∏atniczà akredytowanà na podstawie prze-
pisów o uruchamianiu Êrodków pochodzàcych z Sek-
cji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej, wskazanà w planie rozwoju obsza-
rów wiejskich, zwanà dalej „Agencjà”, przy realizacji
zadaƒ zwiàzanych z udzielaniem pomocy finansowej
na dzia∏ania obj´te tym planem, zwanej dalej „pomo-
cà”, sà:

1) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏eczne-
go;

2) G∏ówny Geodeta Kraju;

3) wojewoda;

4) zarzàd województwa;

5) zarzàd powiatu;

6) wójt (burmistrz, prezydent miasta);

7) organy Inspekcji Ochrony Ârodowiska;

8) organy Inspekcji Weterynaryjnej;

9) organy Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa;

10) organy Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów
Rolno-Spo˝ywczych;

11) organy kontroli skarbowej. 

§ 2. Organy wymienione w § 1 w zakresie wspó∏-
pracy z Agencjà przekazujà informacje niezb´dne do
udzielenia pomocy, w szczególnoÊci:

1) organy wymienione w § 1 pkt 3, 5 i 6 przekazujà in-
formacje o:

a) wynikach kontroli, przeprowadzonych na pod-
stawie odr´bnych przepisów, dotyczàcych prze-
strzegania zasad zwyk∏ej dobrej praktyki rolni-
czej, 

b) dzia∏aniach podj´tych w toku kontroli, je˝eli
w czasie wykonywania czynnoÊci kontrolnych
stwierdzono uchybienia w dzia∏alnoÊci prowa-
dzonej przez podmioty kontrolowane;

2) organy wymienione w § 1 pkt 7 i 9 przekazujà in-
formacje o:

a) wynikach kontroli, przeprowadzonych na pod-
stawie odr´bnych przepisów, dotyczàcych:

— udzielenia i wykorzystania pomocy zgodnie
z prawem i ustaleniami planu rozwoju obsza-
rów wiejskich,

— przestrzegania zasad zwyk∏ej dobrej praktyki
rolniczej,

b) dzia∏aniach podj´tych w toku kontroli, je˝eli
w czasie wykonywania czynnoÊci kontrolnych
stwierdzono uchybienia w dzia∏alnoÊci prowa-
dzonej przez podmioty kontrolowane;

3) organy wymienione w § 1 pkt 8 przekazujà infor-
macje o:

a) wynikach kontroli, przeprowadzonych na pod-
stawie odr´bnych przepisów, dotyczàcych:

— udzielenia i wykorzystania pomocy zgodnie
z prawem i ustaleniami planu rozwoju obsza-
rów wiejskich,

— dostosowania do standardów Unii Europej-
skiej gospodarstw rolnych obj´tych pomocà,

b) dzia∏aniach podj´tych w toku kontroli, je˝eli
w czasie wykonywania czynnoÊci kontrolnych
stwierdzono uchybienia w dzia∏alnoÊci prowa-
dzonej przez podmioty kontrolowane,

c) stwierdzonych, w zwiàzku ze sprawowaniem
urz´dowej kontroli ˝ywnoÊci, uchybieniach
w przestrzeganiu przepisów o warunkach zdro-
wotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia w zakresie wyko-
rzystywania produktów pochodzàcych od zwie-
rzàt lub ze zwierzàt, którym podawano substan-
cje o dzia∏aniu hormonalnym, tyreostatycznym
i beta-agonistycznym, do ˝ywienia ludzi lub
produkcji innych Êrodków spo˝ywczych;

4) organy wymienione w § 1 pkt 10 przekazujà infor-
macje o wynikach kontroli, przeprowadzonych na
podstawie przepisów odr´bnych, dotyczàcych
spe∏niania przez podmioty kontrolowane wyma-
gaƒ okreÊlonych w przepisach o rolnictwie ekolo-
gicznym;

5) organy wymienione w § 1 pkt 11 przekazujà infor-
macje o wynikach kontroli skarbowej.

§ 3. 1. Informacje niezb´dne do udzielenia pomo-
cy sà przekazywane przez organy wymienione w § 1
na pisemny wniosek Agencji.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie wspó∏pracy organów administracji rzàdowej i samorzàdowej z agencjà p∏atniczà 
przy realizacji zadaƒ zwiàzanych z udzielaniem pomocy finansowej na dzia∏ania 

obj´te planem rozwoju obszarów wiejskich 



2. Informacje o wynikach:

1) kontroli skarbowej sà przekazywane zgodnie
z przepisami o kontroli skarbowej;

2) przeprowadzonych kontroli i dzia∏aniach podj´-
tych w ich toku sà przekazywane w terminie
28 dni, liczàc od dnia otrzymania pisemnego wnio-
sku Agencji.

3. Pozosta∏e informacje niezb´dne do udzielenia
pomocy, inne ni˝ okreÊlone w ust. 2, w szczególnoÊci

informacje o stwierdzonych uchybieniach w przestrze-
ganiu przepisów o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci
i ˝ywienia, sà przekazywane w terminie 14 dni, liczàc
od dnia otrzymania pisemnego wniosku Agencji.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka
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