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Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 3 kwietnia
2009 r. o wspieraniu zrównowa˝onego rozwoju sekto-
ra rybackiego z udzia∏em Europejskiego Funduszu Ry-
backiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki i sposób wy-
konywania zadaƒ instytucji zarzàdzajàcej przez samo-
rzàd województwa, w ramach osi priorytetowej 4
„Zrównowa˝ony rozwój obszarów zale˝nych od ry-
bactwa”, zawartej w programie operacyjnym „Zrów-
nowa˝ony rozwój sektora rybo∏ówstwa i nadbrze˝-
nych obszarów rybackich 2007—2013”, zwanym dalej
„programem operacyjnym”.

§ 2. Samorzàd województwa, realizujàc powierzo-
ne mu zadania instytucji zarzàdzajàcej, wykonuje na-
st´pujàce czynnoÊci:

1) informuje, w tym rozpowszechnia informacje,
o programie operacyjnym, w tym o zasadach i try-
bie przyznawania pomocy w ramach osi prioryte-
towej 4 „Zrównowa˝ony rozwój obszarów zale˝-
nych od rybactwa”, zwanej dalej „osià prioryteto-
wà 4”, oraz o obowiàzkach beneficjentów wynika-
jàcych z przyznania tej pomocy;

2) prowadzi post´powania w sprawie przyznania po-
mocy w ramach programu operacyjnego, w tym:

a) przyjmuje i rejestruje wnioski o dofinansowa-
nie oraz wnioski o p∏atnoÊç,

b) przeprowadza ocen´ wniosków o dofinansowa-
nie oraz wniosków o p∏atnoÊç,

c) zawiera i rejestruje umowy o dofinansowanie,

d) informuje o odmowie przyznania pomocy;

3) przeprowadza kontrole operacji zgodnie z zaak-
ceptowanym przez instytucj´ zarzàdzajàcà rocz-
nym planem kontroli; 

4) przeciwdzia∏a wyst´powaniu nieprawid∏owoÊci
w zakresie realizacji operacji oraz przekazuje infor-
macje dotyczàce tych nieprawid∏owoÊci instytucji
zarzàdzajàcej;

5) przekazuje do Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencjà”:

a) pisemne informacje o pomocy pobranej niena-
le˝nie lub pomocy wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem, o której mowa w art. 27 usta-
wy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrów-
nowa˝onego rozwoju sektora rybackiego
z udzia∏em Europejskiego Funduszu Rybackie-
go, zwanej dalej „ustawà”,

b) pisemnà informacj´ o wysokoÊci Êrodków 
finansowych przeznaczonych do wyp∏aty po-
szczególnym beneficjentom;

6) przygotowuje i przekazuje do Agencji plan wydat-
ków na rok bie˝àcy i nast´pny w zakresie osi prio-
rytetowej 4;

7) przechowuje dokumentacj´ dotyczàcà realizacji
Êrodków w zakresie osi priorytetowej 4 oraz zwià-
zanà z wykonywaniem przez samorzàd wojewódz-
twa zadaƒ instytucji zarzàdzajàcej.

§ 3. Informacje o programie operacyjnym, w tym
terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie
oraz wniosków o p∏atnoÊç, samorzàd województwa
podaje do publicznej wiadomoÊci, w szczególnoÊci
umieszczajàc je na stronie internetowej administrowa-
nej przez samorzàd województwa oraz bezpoÊrednio
w siedzibie samorzàdu województwa, a tak˝e za po-
Êrednictwem lokalnych Êrodków masowego przekazu.

§ 4. 1. Z∏o˝one wnioski o dofinansowanie oraz
wnioski o p∏atnoÊç sà rejestrowane w formie papiero-
wej i elektronicznej. 

2. Samorzàd województwa przeprowadza ocen´
wniosków, o których mowa w ust. 1, w zakresie po-
prawnoÊci ich sporzàdzenia, z∏o˝enia w terminie i ich
zgodnoÊci z prawem krajowym i wspólnotowym.

3. Zawarte umowy o dofinansowanie, informacje
o odmowie przyznania pomocy, z∏o˝one przez wnios-
kodawców wezwania do usuni´cia naruszenia prawa
oraz skargi wnioskodawców do sàdu administracyj-
nego sà rejestrowane w sposób okreÊlony w ust. 1. 

§ 5. Samorzàd województwa przygotowuje i prze-
kazuje instytucji zarzàdzajàcej do akceptacji roczny
plan kontroli, o którym mowa w § 2 pkt 3, w terminie
do dnia 10 wrzeÊnia roku poprzedzajàcego rok, na któ-
ry jest sporzàdzany plan.

§ 6. 1. Dokumentacja, o której mowa w § 2 pkt 7,
jest przechowywana na informatycznym noÊniku da-
nych do dnia 31 grudnia 2020 r. 

2. Dokumentacja, o której mowa w § 2 pkt 7, jest
przekazywana przez samorzàd województwa do
Agencji, instytucji zarzàdzajàcej lub Komisji Europej-
skiej na ich ˝àdanie, w zakresie i terminie przez nie
okreÊlonych. 

§ 7. 1. Samorzàd województwa realizuje zadania,
o których mowa w § 2 pkt 2, zgodnie z procedurami
opracowanymi przez instytucj´ zarzàdzajàcà w poro-
zumieniu z samorzàdem województwa. 

2. Procedury, o których mowa w ust. 1, okreÊlajà
w szczególnoÊci:

1) tryb i sposób przyjmowania, rejestrowania i roz-
patrywania wniosków o dofinansowanie oraz
wniosków o p∏atnoÊç;
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z dnia 29 wrzeÊnia 2009 r.

w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadaƒ instytucji zarzàdzajàcej przez samorzàd województwa

———————
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).
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2) sposób przeprowadzania oceny wniosków o do-
finansowanie;

3) tryb podpisywania i sposób rejestrowania umów
o dofinansowanie oraz sposób rozpatrywania i re-
jestrowania informacji o odmowie przyznania po-
mocy lub jej zmniejszeniu; 

4) sposób i tryb informowania o odmowie przyzna-
nia pomocy, przyjmowania i rozpatrywania z∏o˝o-
nych przez wnioskodawców wezwaƒ do usuni´cia
naruszeƒ prawa oraz sposób przyjmowania i prze-
kazywania do sàdu administracyjnego skarg
wnioskodawców;

5) sposób i tryb przeprowadzania kontroli operacji;

6) sposób przeciwdzia∏ania wyst´powaniu nieprawi-
d∏owoÊci w realizacji operacji oraz tryb przekazy-
wania informacji dotyczàcych tych nieprawid∏o-
woÊci do instytucji zarzàdzajàcej;

7) sposób i tryb przekazywania do Agencji informa-
cji o:

a) pomocy pobranej nienale˝nie lub pomocy wy-
korzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, o któ-
rej mowa w art. 27 ustawy,

b) wysokoÊci Êrodków finansowych przeznaczo-
nych do wyp∏aty poszczególnym beneficjen-
tom.

§ 8. Samorzàd województwa, wykonujàc zadania
instytucji zarzàdzajàcej, zapewnia:

1) prawid∏owe, rzetelne, bezstronne, sprawne i ter-
minowe wykonanie tych zadaƒ;

2) odpowiednie warunki techniczne wykonywania
tych zadaƒ;

3) bezpieczeƒstwo informacji, danych i dokumentów
zwiàzanych z wykonywaniem powierzonych za-
daƒ.

§ 9. Roczny plan kontroli, o którym mowa w § 2
pkt 3, na 2010 r. samorzàd województwa przygotuje
i przeka˝e instytucji zarzàdzajàcej do akceptacji w ter-
minie do dnia 31 grudnia 2009 r. 

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke 

ww
w.

rc
l.g

ov
.p

l


		2009-09-30T19:31:09+0200
	Grzegorz Paczowski




