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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 24 sierpnia 2005 r.

w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” w zakresie operacji „Trwa∏e zaprzestanie wykonywania

zawodu przez rybaka”

Na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzór umowy o dofinansowanie
projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyj-
nego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”
w zakresie dzia∏ania „Dzia∏ania spo∏eczno-ekonomicz-

ne” — operacji „Trwa∏e zaprzestanie wykonywania za-
wodu przez rybaka”, stanowiàcy za∏àcznik do rozpo-
rzàdzenia. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. J. Pilarczyk



Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2005 r. (poz. 1422)

WZÓR

UMOWA Nr ................
O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

zawarta w dniu .............................................................. 200..... r. w ................................................................ mi´dzy:
Agencjà Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibà w Warszawie, al. Jana Paw∏a II nr 70, zwanà dalej
„Agencjà”, reprezentowanà przez:
..........................................................................................................................................................................................,
dzia∏ajàcego na podstawie pe∏nomocnictwa Prezesa Agencji z dnia ........................................................................
nr ........................................................................... 
a

...........................................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko beneficjenta)

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
zamieszka∏ym(-à) w:

...........................................................................................................................................................................................
(miejsce zamieszkania i adres beneficjenta)

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

NIP ...................................................................................................................................................................................

PESEL1) 2) .........................................................................................................................................................................

legitymujàcym(-à) si´1) ............................................................................................,
(nazwa, seria i numer dokumentu to˝samoÊci)

zwanym(-à) dalej „beneficjentem”, reprezentowanym przez:1)

.......................................................................................................................................................................................... 
(imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres/nazwa, siedziba i adres siedziby podmiotu reprezentujàcego beneficjenta)

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

§ 1

U˝yte w umowie okreÊlenia oznaczajà:

1) Program — Sektorowy Program Operacyjny „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”, stanowiàcy
za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sekto-
rowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 197, poz. 2027);

2) Uzupe∏nienie Programu — Uzupe∏nienie Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwór-
stwo ryb 2004—2006”, stanowiàce za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
7 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie Uzupe∏nienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i prze-
twórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2116);

3) pomoc finansowa — Êwiadczenie pieni´˝ne wyp∏acane rybakowi ka˝dego miesiàca w zwiàzku z trwa∏ym za-
przestaniem wykonywania zawodu rybaka;

4) projekt — przedsi´wzi´cie realizowane w zakresie operacji „Trwa∏e zaprzestanie wykonywania zawodu
przez rybaka” wchodzàcej w zakres dzia∏ania „Dzia∏ania spo∏eczno-ekonomiczne”;

5) oddzia∏ regionalny — oddzia∏ regionalny Agencji w∏aÊciwy dla portu macierzystego statku rybackiego.
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1) Niepotrzebne skreÊliç.
2) Wype∏nia si´ w przypadku osoby, której nadano numer PESEL.



§ 2

Umowa okreÊla prawa i obowiàzki stron wynikajàce z udzielenia przez Agencj´ na rzecz beneficjenta pomo-
cy finansowej w ramach Programu i Uzupe∏nienia Programu w zakresie:

1) priorytetu „Inne dzia∏ania”;

2) dzia∏ania „Dzia∏ania spo∏eczno-ekonomiczne”;

3) operacji „Trwa∏e zaprzestanie wykonywania zawodu przez rybaka”.

§ 3

1. Agencja udzieli beneficjentowi, na podstawie z∏o˝onego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 

nr ................................................... i na warunkach okreÊlonych w niniejszej umowie, pomocy finansowej w wy-

sokoÊci ....................................................................................................... z∏

(s∏ownie ............................................................................................................................................... z∏otych), w tym:

1) publiczne Êrodki krajowe ................................................................... z∏

(s∏ownie ...................................................................................................................................................... z∏otych);

2) publiczne Êrodki wspólnotowe ......................................................... z∏

(s∏ownie ...................................................................................................................................................... z∏otych).

2. Pomoc finansowa b´dzie wyp∏acana w miesi´cznych ratach, w wysokoÊci ................................................ z∏

(s∏ownie ............................................................................................................................................................ z∏otych),

poczynajàc od dnia ...................................... do czasu osiàgni´cia przez beneficjenta wieku emerytalnego, to jest

do dnia .........................................................

3. Pomoc finansowa udzielona beneficjentowi w ramach niniejszej umowy nie obejmuje Êwiadczeƒ z tytu-
∏u ubezpieczenia spo∏ecznego.

§ 4

Beneficjent zobowiàzuje si´ do realizacji projektu ................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................,
(numer i tytu∏ projektu)

obj´tego wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu nr ....................................................................................,
do dnia ........................ 200...... r., zgodnie z Programem, Uzupe∏nieniem Programu oraz przepisami dotyczàcy-
mi warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo-
∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”.

§ 5

Beneficjent zobowiàzuje si´ do:

1) trwa∏ego zaprzestania wykonywania zawodu rybaka;

2) niekorzystania z innej pomocy finansowej udzielanej w zakresie dzia∏ania „Dzia∏ania spo∏eczno-ekonomiczne”;

3) przechowywania dokumentów zwiàzanych z realizacjà projektu przez okres 5 lat od dnia dokonania przez
Agencj´ ostatniej p∏atnoÊci3);

4) umo˝liwienia dokonania kontroli dokumentów lub kontroli w miejscu realizacji projektu przez upowa˝nio-
nych przedstawicieli Agencji, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej,
urz´dników kontroli skarbowej oraz innych organów kontroli krajowej i Unii Europejskiej, przez okres 5 lat
od dnia dokonania przez Agencj´ ostatniej p∏atnoÊci3).

§ 6

Beneficjent sk∏ada w dniu zawarcia umowy1):

1) zaÊwiadczenie potwierdzajàce, ˝e beneficjent pracowa∏ na statku rybackim w zawodzie rybaka przez okres
co najmniej 10 lat;
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3) Ostatnia p∏atnoÊç w ramach projektu.



2) pisemne oÊwiadczenie:

a) ˝e nie podlega wykluczeniu od otrzymania pomocy finansowej w ramach umowy, stosownie do
art. 30d ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
z póên. zm.),

b) ma∏˝onka o wyra˝eniu zgody na zawarcie umowy/beneficjenta o niepozostawaniu w zwiàzku ma∏˝eƒ-
skim/beneficjenta o ustanowionej rozdzielnoÊci majàtkowej.

§ 7

1. Wyp∏ata pomocy finansowej zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany przez beneficjenta we
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, w terminie trzech miesi´cy od dnia zawarcia umowy.

2. W przypadku wystàpienia opóênienia w otrzymaniu przez Agencj´ Êrodków finansowych, uniemo˝liwia-
jàcego wyp∏at´ pomocy finansowej w terminie, o którym mowa w ust. 1, Agencja dokona wyp∏aty pomocy 
finansowej niezw∏ocznie po ich otrzymaniu.

3. Je˝eli po zawarciu umowy zostanà ujawnione okolicznoÊci wskazujàce, ˝e beneficjent nie spe∏nia warun-
ków do przyznania pomocy finansowej lub przys∏uguje mu pomoc finansowa w innej wysokoÊci, wyp∏at´ po-
mocy finansowej wstrzymuje si´ do czasu wyjaÊnienia tych okolicznoÊci.

§ 8

1. Pomoc finansowa nie zostanie wyp∏acona beneficjentowi w przypadku: 

1) niewype∏nienia co najmniej jednego z zobowiàzaƒ, o których mowa w § 4 i 5 pkt 1 i 2, lub

2) niezgodnoÊci ze stanem faktycznym lub prawnym co najmniej jednego z oÊwiadczeƒ, o których mowa
w § 6 pkt 2, lub

3) z∏o˝enia podrobionych, przerobionych, stwierdzajàcych nieprawd´ lub nierzetelnych dokumentów majà-
cych wp∏yw na przyznanie pomocy finansowej, lub

4) gdy w wyniku wyjaÊnienia okolicznoÊci, o których mowa w § 7 ust. 3, zosta∏o potwierdzone, ˝e beneficjent
nie spe∏nia warunków do przyznania pomocy finansowej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Agencja wypowiada umow´.

§ 9

1. Beneficjent zobowiàzuje si´ do zwrotu pomocy finansowej wraz z odsetkami w wysokoÊci okreÊlonej jak
dla zaleg∏oÊci podatkowych, liczonymi od dnia wyp∏acenia przez Agencj´ pomocy finansowej beneficjentowi,
w przypadku:

1) niewype∏nienia co najmniej jednego z zobowiàzaƒ, o których mowa w § 4 i 5, lub

2) stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w § 5 pkt 4, niezgodnoÊci mi´dzy z∏o˝o-
nym przez beneficjenta wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu a zrealizowanym projektem, lub

3) niezgodnoÊci ze stanem faktycznym lub prawnym co najmniej jednego z oÊwiadczeƒ, o których mowa
w § 6 pkt 2, lub 

4) z∏o˝enia podrobionych, przerobionych, stwierdzajàcych nieprawd´ lub nierzetelnych dokumentów majà-
cych wp∏yw na przyznanie pomocy finansowej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Agencja wypowiada umow´ i wzywa beneficjenta do zwrotu wy-
p∏aconej pomocy finansowej wraz z odsetkami w wysokoÊci okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci podatkowych, liczo-
nymi od dnia wyp∏acenia przez Agencj´ pomocy finansowej beneficjentowi do dnia dokonania zwrotu Êrodków
nienale˝nie wyp∏aconych na rachunek Agencji podany w wezwaniu do zap∏aty, w terminie 14 dni od dnia do-
r´czenia tego wezwania.

§ 10

Rozwiàzanie umowy nast´puje z dniem dor´czenia wypowiedzenia umowy. 

§ 11

1. Prawnym zabezpieczeniem nale˝ytego wykonania przez beneficjenta zobowiàzaƒ okreÊlonych w umowie
jest weksel niezupe∏ny (in blanco) wraz z deklaracjà wekslowà.

2. Deklaracj´ wekslowà, o której mowa w ust. 1, sporzàdza si´ na formularzu przekazanym przez Agencj´
wraz z projektem umowy. 

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ustanawiane przez beneficjenta najpóêniej w dniu zawar-
cia umowy.
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4. W przypadku nale˝ytego wype∏nienia przez beneficjenta zobowiàzaƒ okreÊlonych w umowie, Agencja
zwraca beneficjentowi weksel, o którym mowa w ust. 1, po up∏ywie 5 lat od dnia dokonania przez Agencj´ wy-
p∏aty pomocy finansowej. 

5. Agencja zwraca niezw∏ocznie beneficjentowi weksel, o którym mowa w ust. 1, w przypadku:

1) niedokonania wyp∏aty pomocy finansowej;

2) zwrotu przez beneficjenta otrzymanej pomocy finansowej wraz z odsetkami.

§ 12

Beneficjent wyra˝a zgod´ na udost´pnianie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla
celów zwiàzanych z realizacjà niniejszej umowy.

§ 13

1. Strony zobowiàzujà si´ do powo∏ywania w prowadzonej przez nie korespondencji, w sprawach dotyczà-
cych pomocy finansowej w ramach niniejszej umowy, numeru umowy.

2. Beneficjent jest zobowiàzany do niezw∏ocznego przesy∏ania do oddzia∏u regionalnego pisemnej informa-
cji o ka˝dej zmianie swoich danych osobowych.

3. W przypadku gdy beneficjent nie powiadomi∏ oddzia∏u regionalnego o zmianie swoich danych osobo-
wych, korespondencj´ wysy∏anà przez Agencj´ zgodnie z posiadanymi przez nià danymi strony uznajà za do-
r´czonà.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszà umowà majà w szczególnoÊci zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.);
2) ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z póên. zm.);
3) ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.

z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z póên. zm.);
4) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póên. zm.);
5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póên. zm.); 
6) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r.

Nr 90, poz. 759);
7) rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sektorowego Progra-

mu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 197, poz. 2027);
8) rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie Uzupe∏nienia Sekto-

rowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2116);
9) rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu

udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwór-
stwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 213, poz. 2163 oraz z 2005 r. Nr 99, poz. 832);

10) rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu
sprawozdawczoÊci dotyczàcej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego
Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeƒ (Dz. U. Nr 216, poz. 2206);

11) rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1260/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzajàcego ogólne przepisy dotyczà-
ce funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999, z póên. zm.);

12) rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1263/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie Finansowego Instrumentu Ste-
rowania Rybo∏ówstwem (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999, z póên. zm.);

13) rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. okreÊlajàcego szczegó∏owe zasady i uzgod-
nienia dotyczàce pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybo∏ówstwa (Dz. Urz. WE L 337 z 30.12.1999,
z póên. zm.).

§ 15

1. Umowa mo˝e zostaç zmieniona na wniosek ka˝dej ze stron.

2. Zmiany umowy wymagajà zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.

§ 16

Umowa zosta∏a sporzàdzona w trzech jednobrzmiàcych egzemplarzach, z których jeden otrzymuje benefi-
cjent, a dwa otrzymuje Agencja.

........................................................... ...........................................................
AGENCJA BENEFICJENT
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