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USTAWA

z dnia 3 kwietnia 2009 r.

o wspieraniu zrównowa˝onego rozwoju sektora rybackiego 
z udzia∏em Europejskiego Funduszu Rybackiego1)

Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) zadania oraz w∏aÊciwoÊç organów w zakresie
wspierania zrównowa˝onego rozwoju sektora
rybackiego z udzia∏em Êrodków finansowych po-
chodzàcych z Europejskiego Funduszu Rybackie-
go okreÊlonym w rozporzàdzeniu Rady (WE)
nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE
L 223 z 15.08.2006, str. 1), zwanym dalej „rozpo-
rzàdzeniem nr 1198/2006”, oraz w rozporzàdzeniu
Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r.
ustanawiajàcym szczegó∏owe zasady wykonania
rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie
Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz.
UE L 120 z 10.05.2007, str. 1), zwanym dalej „roz-
porzàdzeniem nr 498/2007”;

2) warunki i tryb przyznawania, wyp∏aty oraz zwraca-
nia pomocy finansowej na realizacj´ Êrodków ob-
j´tych osiami priorytetowymi zawartymi w pro-
gramie operacyjnym, w tym pomocy technicznej,
zwanych dalej „pomocà”, w zakresie nieokreÊlo-
nym w przepisach Unii Europejskiej, o których
mowa w pkt 1, lub przewidzianym w tych przepi-
sach do okreÊlenia przez paƒstwo cz∏onkowskie
Unii Europejskiej.

Art. 2. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ów-
stwa opracowuje:

1) projekt krajowego planu strategicznego okreÊlo-
nego w art. 15 rozporzàdzenia nr 1198/2006;

2) projekt programu operacyjnego w rozumieniu art. 3
lit. g rozporzàdzenia nr 1198/2006 oraz okreÊlone-
go w przepisach rozporzàdzenia nr 498/2007. 

2. Rada Ministrów, w drodze uchwa∏y, przyjmuje
krajowy plan strategiczny oraz zatwierdza projekt pro-
gramu operacyjnego.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa:

1) przekazuje Komisji Europejskiej:

a) przyj´ty przez Rad´ Ministrów krajowy plan
strategiczny,

b) zatwierdzony przez Rad´ Ministrów projekt pro-
gramu operacyjnego;

2) dokonuje z Komisjà Europejskà ustaleƒ w zakresie
krajowego planu strategicznego;

3) wspó∏pracuje z Komisjà Europejskà w zakresie
oceny przekazanego jej projektu programu opera-
cyjnego oraz przeglàdu tego programu, zgodnie
z art. 17 ust. 5 rozporzàdzenia nr 1198/2006.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa
przedk∏ada Radzie Ministrów informacj´ o ustale-
niach dokonanych w sprawie krajowego planu strate-
gicznego.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa, po
zatwierdzeniu programu operacyjnego przez Komisj´
Europejskà, og∏asza program operacyjny, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski”.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa opra-
cowuje projekt zmiany programu operacyjnego oraz
krajowego planu strategicznego po zasi´gni´ciu opi-
nii komitetu monitorujàcego, o którym mowa w art. 63
rozporzàdzenia nr 1198/2006. Do zmiany programu
operacyjnego oraz krajowego planu strategicznego
przepisy ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 3. Program operacyjny zawiera nast´pujàce
osie priorytetowe:

1) oÊ priorytetowa 1 — Ârodki na rzecz dostosowa-
nia floty rybackiej, która obejmuje nast´pujàce
Êrodki:

a) pomoc publiczna z tytu∏u trwa∏ego zaprzesta-
nia dzia∏alnoÊci po∏owowej, w ramach którego
mogà byç realizowane operacje w zakresie
okreÊlonym w art. 23 ust. 1 rozporzàdzenia
nr 1198/2006,

b) pomoc publiczna z tytu∏u tymczasowego za-
przestania dzia∏alnoÊci po∏owowej, w ramach
którego mogà byç realizowane operacje w za-
kresie okreÊlonym w art. 24 ust. 1 rozporzàdze-
nia nr 1198/2006,

c) inwestycje na statkach rybackich i selektyw-
noÊç, w ramach którego mogà byç realizowane
operacje w zakresie okreÊlonym w art. 25 ust. 2,
3 i 6—8 rozporzàdzenia nr 1198/2006,

d) rybactwo przybrze˝ne, w ramach którego mogà
byç realizowane operacje w zakresie okreÊlonym
w art. 26 ust. 3 i 4 rozporzàdzenia nr 1198/2006,

e) rekompensaty spo∏eczno-gospodarcze w celu
zarzàdzania krajowà flotà rybackà, w ramach
którego mogà byç realizowane operacje w za-
kresie okreÊlonym w art. 27 ust. 1 i 2 rozporzà-
dzenia nr 1198/2006;

2) oÊ priorytetowa 2 — Akwakultura, rybo∏ówstwo
Êródlàdowe, przetwórstwo i obrót produktami
rybo∏ówstwa i akwakultury, która obejmuje nast´-
pujàce Êrodki:

a) inwestycje w chów i hodowl´ ryb, w ramach
którego mogà byç realizowane operacje w za-
kresie okreÊlonym w art. 29 ust. 1 rozporzàdze-
nia nr 1198/2006,

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 30 czerw-

ca 2005 r. o finansach publicznych i ustaw´ z dnia 16 listo-
pada 2006 r. o op∏acie skarbowej.
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b) dzia∏ania wodno-Êrodowiskowe, w ramach któ-
rego mogà byç realizowane operacje w zakre-
sie okreÊlonym w art. 30 ust. 1 i 2 rozporzàdze-
nia nr 1198/2006,

c) Êrodki na rzecz zdrowia zwierzàt, w ramach
którego mogà byç realizowane operacje w za-
kresie okreÊlonym w art. 32 rozporzàdzenia
nr 1198/2006,

d) rybo∏ówstwo Êródlàdowe, w ramach którego
mogà byç realizowane operacje w zakresie
okreÊlonym w art. 33 ust. 1—4 rozporzàdzenia
nr 1198/2006,

e) inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu,
w ramach którego mogà byç realizowane opera-
cje w zakresie okreÊlonym w art. 34 ust. 1, 3 i 4
oraz art. 35 ust. 1 i 2 rozporzàdzenia nr 1198/2006;

3) oÊ priorytetowa 3 — Ârodki s∏u˝àce wspólnemu
interesowi, która obejmuje nast´pujàce Êrodki:

a) dzia∏ania wspólne, w ramach którego mogà byç
realizowane operacje w zakresie okreÊlonym
w art. 37 rozporzàdzenia nr 1198/2006,

b) ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, w ra-
mach którego mogà byç realizowane operacje
w zakresie okreÊlonym w art. 38 ust. 1 i 2 rozpo-
rzàdzenia nr 1198/2006,

c) inwestycje w portach rybackich, miejscach wy-
∏adunku i przystaniach, w ramach którego mo-
gà byç realizowane operacje w zakresie okreÊlo-
nym w art. 39 rozporzàdzenia nr 1198/2006,

d) rozwój nowych rynków i kampanie promocyj-
ne, w ramach którego mogà byç realizowane
operacje w zakresie okreÊlonym w art. 40 ust. 1
i 3 rozporzàdzenia nr 1198/2006,

e) projekty pilota˝owe, w ramach którego mogà
byç realizowane operacje w zakresie okreÊlonym
w art. 41 ust. 1 i 2 rozporzàdzenia nr 1198/2006,

f) modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia stat-
ków rybackich, w ramach którego mogà byç re-
alizowane operacje w zakresie okreÊlonym
w art. 42 rozporzàdzenia nr 1198/2006;

4) oÊ priorytetowa 4 — Zrównowa˝ony rozwój ob-
szarów zale˝nych od rybactwa, która obejmuje na-
st´pujàce Êrodki:

a) rozwój obszarów zale˝nych od rybactwa, w ra-
mach którego mogà byç realizowane operacje
w zakresie okreÊlonym w art. 44 ust. 1 lit. a—g,
i oraz j rozporzàdzenia nr 1198/2006,

b) wsparcie na rzecz wspó∏pracy mi´dzyregionalnej
i mi´dzynarodowej, w ramach którego mogà byç
realizowane operacje w zakresie okreÊlonym
w art. 44 ust. 1 lit. h rozporzàdzenia nr 1198/2006;

5) oÊ priorytetowa 5 — Pomoc techniczna, która
obejmuje Êrodek pomoc techniczna, w ramach
którego mogà byç realizowane operacje w zakre-
sie okreÊlonym w art. 46 ust. 1—3 rozporzàdzenia
nr 1198/2006.

Art. 4. Minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa:

1) wykonuje zadania instytucji zarzàdzajàcej,
o której mowa w art. 58 ust. 1 lit. a rozporzàdze-
nia nr 1198/2006;

2) powo∏uje, w drodze zarzàdzenia, komitet monito-
rujàcy, o którym mowa w art. 63 rozporzàdzenia
nr 1198/2006;

3) przedk∏ada Komisji Europejskiej informacje,
o których mowa w art. 43 ust. 5 rozporzàdzenia
nr 1198/2006; 

4) zapewnia wykonanie ocen programu operacyj-
nego, o których mowa w art. 47 rozporzàdzenia
nr 1198/2006, oraz przedk∏ada wyniki tych ocen
komitetowi monitorujàcemu i Komisji Europej-
skiej;

5) przedk∏ada Komisji Europejskiej opis systemów
zarzàdzania i kontroli programu operacyjnego,
zgodnie z art. 71 rozporzàdzenia nr 1198/2006;

6) mo˝e dokonaç cz´Êciowego zamkni´cia programu
operacyjnego, w przypadkach i na zasadach okreÊ-
lonych w art. 85 rozporzàdzenia nr 1198/2006.

Art. 5. 1. Zadania instytucji zarzàdzajàcej w zakre-
sie wdra˝ania Êrodków obj´tych programem opera-
cyjnym, w tym zwiàzane z przyznawaniem pomocy,
wykonuje jako instytucja poÊredniczàca, o której mo-
wa w art. 58 ust. 2 rozporzàdzenia nr 1198/2006: 

1) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, zwana dalej „Agencjà” — dla osi prioryteto-
wych, o których mowa w art. 3 pkt 1—3;

2) samorzàd województwa — dla osi priorytetowej,
o której mowa w art. 3 pkt 4;

3) jednostka sektora finansów publicznych lub fun-
dacja, której jedynym fundatorem jest Skarb Paƒ-
stwa, którym minister w∏aÊciwy do spraw rybo-
∏ówstwa powierzy∏ wykonywanie zadaƒ instytucji
zarzàdzajàcej — dla osi priorytetowej, o której mo-
wa w art. 3 pkt 5.

2. W przypadku instytucji poÊredniczàcych wymie-
nionych w ust. 1 pkt 1 i 3, zadania, o których mowa
w ust. 1, sà wykonywane na podstawie umowy.

3. W umowie, o której mowa w ust. 2, sà okreÊlo-
ne w szczególnoÊci zakres powierzonych zadaƒ, spo-
sób ich wykonywania i warunki rozwiàzania umowy.

4. Do powierzenia zadaƒ podmiotom, o których
mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje si´ przepisów usta-
wy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z póên.
zm.2)).

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, warunki i sposób wyko-
nywania zadaƒ instytucji zarzàdzajàcej przez samo-
rzàd województwa, majàc na wzgl´dzie zapewnienie
prawid∏owoÊci, skutecznoÊci i efektywnoÊci zarzàdza-
nia programem oraz prawid∏owego wykonywania za-
daƒ instytucji zarzàdzajàcej.

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220,
poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101
i Nr 65, poz. 545.



Dziennik Ustaw Nr 72 — 5600 — Poz. 619

6. Informacje o podmiotach wykonujàcych zada-
nia instytucji zarzàdzajàcej, zakresie tych zadaƒ oraz
dacie rozpocz´cia i zakoƒczenia ich wykonywania sà
umieszczane na stronie internetowej urz´du obs∏u-
gujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw rybo∏ów-
stwa.

Art. 6. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych wykonuje zadania instytucji certyfikujà-
cej, o której mowa w art. 58 ust. 1 lit. b rozporzàdze-
nia nr 1198/2006.

2. Szczegó∏owe warunki wspó∏pracy mi´dzy insty-
tucjà certyfikujàcà a instytucjà zarzàdzajàcà w zakresie
zarzàdzania Êrodkami finansowymi pochodzàcymi
z Europejskiego Funduszu Rybackiego sà okreÊlone
w porozumieniu zawartym mi´dzy ministrem w∏aÊci-
wym do spraw rybo∏ówstwa a ministrem w∏aÊciwym
do spraw finansów publicznych.

Art. 7. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
wykonuje zadania instytucji audytowej, o której mo-
wa w art. 58 ust. 1 lit. c rozporzàdzenia nr 1198/2006. 

Art. 8. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ów-
stwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, podzia∏ Êrod-
ków finansowych na realizacj´ programu operacyjne-
go w ramach okreÊlonych osi priorytetowych, o któ-
rych mowa w art. 3, ustalajàc limity na poszczególne
Êrodki obj´te tymi osiami, majàc na wzgl´dzie zapew-
nienie efektywnoÊci wdra˝ania programu operacyjne-
go oraz wykorzystanie Êrodków finansowych przezna-
czonych na jego realizacj´.

2. Pomoc w ramach programu operacyjnego jest
przyznawana do wysokoÊci limitu stanowiàcego rów-
nowartoÊç w z∏otych kwoty w euro okreÊlonej w prze-
pisach wydanych na podstawie ust. 1 na poszczegól-
ne Êrodki, o których mowa w art. 3.

3. Na wniosek instytucji poÊredniczàcej minister
w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych mo˝e wyraziç zgod´ na przyznawanie pomocy
do okreÊlonej wysokoÊci, przekraczajàcej wysokoÊç li-
mitu, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku wyra˝enia zgody, o której mowa
w ust. 3, instytucja zarzàdzajàca i instytucja poÊredni-
czàca umieszczajà komunikat zawierajàcy takà infor-
macj´ na stronie internetowej urz´du obs∏ugujàcego
ministra w∏aÊciwego do spraw rybo∏ówstwa oraz na
stronie internetowej administrowanej przez instytucj´
poÊredniczàcà. W komunikacie tym jest podawana
tak˝e wysokoÊç Êrodków finansowych, do jakiej mo˝e
byç przyznawana pomoc.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, podzia∏ Êrodków
finansowych na realizacj´ programu operacyjnego
w ramach Êrodków, o których mowa w art. 3, na po-
szczególne województwa lub na lata realizacji tego
programu, majàc na wzgl´dzie zapewnienie zrówno-
wa˝onego wsparcia rozwoju obszarów zale˝nych od
rybactwa oraz zapewnienie efektywnoÊci zarzàdzania
programem operacyjnym i wykorzystania Êrodków
finansowych przeznaczonych na jego realizacj´.

6. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 5,
minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa okreÊli rów-
nie˝ tryb post´powania w sprawie przyznawania po-
mocy w przypadku, gdy zapotrzebowanie na Êrodki
wynikajàce z wniosków o dofinansowanie w danym
województwie lub roku realizacji programu operacyj-
nego przekracza wysokoÊç Êrodków finansowych
okreÊlonych na dane województwo lub na rok realiza-
cji programu operacyjnego.

Art. 9. W ramach programu operacyjnego pomoc
jest przyznawana:

1) osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce orga-
nizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej,
której ustawa przyznaje zdolnoÊç prawnà albo
podmiotowi organizacyjnie wyodr´bnionemu na
podstawie dokumentów statutowych lub za∏o˝y-
cielskich w strukturze osoby prawnej lub jednost-
ki organizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci
prawnej, zwanej dalej „wnioskodawcà”;

2) na wniosek o dofinansowanie;

3) je˝eli wnioskodawca spe∏nia warunki przyznania
pomocy okreÊlone w przepisach, o których mowa
w art. 1 pkt 1, oraz w przepisach wydanych na
podstawie art. 19;

4) na podstawie:

a) decyzji — w przypadku Êrodków, o których mo-
wa w art. 3 pkt 1 lit. a i b oraz lit. e w zakresie
okreÊlonym w art. 27 ust. 1 lit. d i e oraz w ust. 2
rozporzàdzenia nr 1198/2006,

b) umowy o dofinansowanie — w przypadku
Êrodków, o których mowa w art. 3:

— pkt 1 lit. c i d oraz lit. e w zakresie okreÊlo-
nym w art. 27 ust. 1 lit. a—c rozporzàdzenia
nr 1198/2006,

— pkt 2—5.

Art. 10. 1. Wzór wniosku o dofinansowanie:

1) przygotowuje instytucja zarzàdzajàca;

2) jest umieszczany na stronie internetowej urz´du
obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw
rybo∏ówstwa oraz na stronach internetowych ad-
ministrowanych przez instytucje poÊredniczàce,
o których mowa w art. 5 ust. 1. 

2. Wniosek o dofinansowanie sk∏ada si´ do insty-
tucji poÊredniczàcej, wyznaczonej dla danej osi prio-
rytetowej zgodnie z art. 5 ust. 1, przy czym w przypad-
ku Êrodka, o którym mowa w art. 3:

1) pkt 4 lit. a, wniosek o dofinansowanie sk∏ada si´ za
poÊrednictwem lokalnej grupy rybackiej;

2) pkt 5, gdy wnioskodawcà jest instytucja poÊredni-
czàca, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, wniosek
o dofinansowanie sk∏ada si´ do instytucji zarzà-
dzajàcej.

3. Wniosek o dofinansowanie jest oceniany w za-
kresie:

1) poprawnoÊci sporzàdzenia i z∏o˝enia,
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2) zgodnoÊci planowanej operacji z celami Êrodka,
w ramach którego ma byç realizowana operacja,

3) celowoÊci udzielenia pomocy na realizacj´ plano-
wanej operacji

— w sposób okreÊlony w przepisach wydanych na
podstawie art. 19 oraz zgodnie z kryteriami wyboru
operacji przyj´tymi przez komitet monitorujàcy.

4. Oceny wniosku o dofinansowanie dokonuje si´
w terminie niezb´dnym do nale˝ytego wyjaÊnienia
sprawy.

Art. 11. 1. Pomoc w ramach Êrodków, o których
mowa w art. 3 pkt 2 lit. c oraz pkt 3 lit. d, mo˝e byç
równie˝ przyznana, w drodze umowy o dofinansowa-
nie zawieranej z inicjatywy instytucji zarzàdzajàcej,
bez koniecznoÊci sk∏adania wniosku o dofinansowa-
nie na realizacj´ okreÊlonych operacji s∏u˝àcych wska-
zanym przez t´ instytucj´ celom o istotnym znaczeniu
dla sektora rybackiego. 

2. Pomoc zgodnie z ust. 1 mo˝e byç przyznana or-
ganowi administracji publicznej, organizacji po˝ytku
publicznego, jednostkom badawczo-rozwojowym lub
uczelniom publicznym.

3. W przypadku przyznania pomocy zgodnie
z ust. 1, instytucja zarzàdzajàca umieszcza na stronie
internetowej urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊci-
wego do spraw rybo∏ówstwa informacj´ o konkursie
ofert zawierajàcà okreÊlenie:

1) Êrodka i zakresu operacji;

2) wysokoÊci Êrodków finansowych przeznaczonych
na realizacj´ operacji;

3) terminu zg∏aszania ofert;

4) kryteriów oceny ofert;

5) warunków i sposobu przeprowadzenia konkursu.

4. Instytucja zarzàdzajàca niezw∏ocznie po roz-
strzygni´ciu konkursu ofert zawiera umow´ o do-
finansowanie operacji, o której mowa w ust. 3 pkt 1.
Do konkursu ofert nie stosuje si´ przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicz-
nych.

Art. 12. 1. Pomoc w ramach programu operacyj-
nego polega na:

1) zwrocie okreÊlonych w umowie o dofinansowanie
kosztów kwalifikowalnych, poniesionych przez
beneficjenta na realizacj´ operacji;

2) wyp∏acie premii lub rekompensaty okreÊlonej
w decyzji, o której mowa w art. 9 pkt 4 lit. a.

2. Kosztami kwalifikowalnymi sà koszty poniesio-
ne przez beneficjenta z tytu∏u realizacji operacji lub jej
cz´Êci, które zosta∏y potwierdzone w sposób okreÊlo-
ny w umowie o dofinansowanie.

Art. 13. 1. Do post´powaƒ w sprawach indywidu-
alnych dotyczàcych przyznawania pomocy rozstrzy-
ganych w drodze decyzji stosuje si´ przepisy Kodeksu
post´powania administracyjnego, chyba ˝e przepisy
ustawy stanowià inaczej.

2. W∏aÊciwym w sprawach dotyczàcych przyzna-
wania pomocy w drodze decyzji jest dyrektor oddzia-
∏u regionalnego Agencji.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, w∏aÊci-
woÊç dyrektora oddzia∏u regionalnego Agencji ustala
si´ ze wzgl´du na miejsce zamieszkania lub siedzib´
wnioskodawcy.

4. Odwo∏anie od decyzji w sprawie przyznania po-
mocy:

1) wnosi si´ do Prezesa Agencji za poÊrednictwem
dyrektora oddzia∏u regionalnego Agencji, który
wyda∏ decyzj´ w pierwszej instancji;

2) rozpatruje si´ w terminie dwóch miesi´cy od dnia
otrzymania odwo∏ania;

3) nie wstrzymuje jej wykonania.

5. W przypadku, o którym mowa w art. 155 Kodek-
su post´powania administracyjnego, organ wy˝szego
stopnia mo˝e zmieniç decyzj´ ostatecznà w sprawie
przyznania pomocy, na mocy której strona naby∏a
prawo, równie˝ bez zgody strony, je˝eli nie ograniczy
to nabytych przez nià praw.

6. Strony oraz inne osoby uczestniczàce w post´-
powaniu, o którym mowa w ust. 1, sà obowiàzane
przedstawiaç dowody oraz dawaç wyjaÊnienia co do
okolicznoÊci sprawy zgodnie z prawdà i bez zatajania
czegokolwiek; ci´˝ar udowodnienia faktu spoczywa
na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.
Przepisu art. 81 Kodeksu post´powania administra-
cyjnego nie stosuje si´.

Art. 14. 1. Do post´powania w sprawach przyzna-
wania pomocy na podstawie umowy o dofinansowa-
nie nie stosuje si´ przepisów Kodeksu post´powania
administracyjnego, z wyjàtkiem przepisów dotyczà-
cych w∏aÊciwoÊci miejscowej organów, wy∏àczenia
pracowników organu, dor´czeƒ i wezwaƒ, udost´p-
nienia akt, a tak˝e skarg i wniosków. 

2. W post´powaniu w sprawie przyznawania po-
mocy na podstawie umowy o dofinansowanie organ,
przed którym toczy si´ post´powanie:

1) stoi na stra˝y praworzàdnoÊci;

2) jest obowiàzany w sposób wyczerpujàcy rozpa-
trzyç ca∏y materia∏ dowodowy;

3) udziela stronom, na ich ˝àdanie, niezb´dnych po-
uczeƒ co do okolicznoÊci faktycznych i prawnych,
które mogà mieç wp∏yw na ustalenie ich praw
i obowiàzków b´dàcych przedmiotem post´powa-
nia;

4) zapewnia stronom, na ich ˝àdanie, czynny udzia∏
w ka˝dym stadium post´powania.

3. Strony oraz inne osoby uczestniczàce w post´-
powaniu, o którym mowa w ust. 2, sà obowiàzane
przedstawiaç dowody oraz dawaç wyjaÊnienia co do
okolicznoÊci sprawy zgodnie z prawdà i bez zatajania
czegokolwiek; ci´˝ar udowodnienia faktu spoczywa
na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.
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4. W przypadku gdy nie sà spe∏nione warunki
przyznania pomocy lub zosta∏ wyczerpany limit Êrod-
ków, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lub 3 — wniosko-
dawc´ informuje si´, w formie pisemnej, o odmowie
przyznania pomocy, podajàc przyczyny tej odmowy.

5. W przypadku odmowy przyznania pomocy,
o której mowa w ust. 4, wnioskodawcy przys∏uguje
prawo wniesienia do sàdu administracyjnego skargi
na zasadach i w trybie okreÊlonych dla aktów lub
czynnoÊci, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o post´powaniu
przed sàdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270, z póên. zm.3)).

Art. 15. 1. Umowa o dofinansowanie:

1) jest zawierana, pod rygorem niewa˝noÊci, w for-
mie pisemnej; 

2) zawiera w szczególnoÊci:

a) oznaczenie przedmiotu i stron umowy,

b) okreÊlenie:

— warunków, terminu i miejsca realizacji ope-
racji,

— wysokoÊci pomocy,

— sposobu potwierdzenia poniesienia kosztów
kwalifikowalnych,

— warunków i terminów wyp∏aty Êrodków
finansowych z tytu∏u pomocy,

— warunków rozwiàzania umowy,

— warunków i sposobu zwrotu Êrodków finan-
sowych z tytu∏u pomocy, w przypadku gdy
pomoc jest nienale˝na lub zosta∏a wykorzy-
stana niezgodnie z przeznaczeniem.

2. Wzór umowy o dofinansowanie:

1) przygotowuje instytucja zarzàdzajàca;

2) jest umieszczany na stronie internetowej urz´du
obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw
rybo∏ówstwa oraz na stronach internetowych ad-
ministrowanych przez instytucje poÊredniczàce,
o których mowa w art. 5 ust. 1. 

3. Umowa o dofinansowanie jest niewa˝na
w przypadkach okreÊlonych w Kodeksie cywilnym lub
w przypadku gdy sprzeciwia si´ przepisom, o których
mowa w art. 1 pkt 1, lub przepisom ustawy. 

Art. 16. 1. Lokalnà strategi´ rozwoju obszarów
rybackich opracowuje stowarzyszenie, w rozumieniu
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowarzy-
szeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r.
Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz
z 2007 r. Nr 112, poz. 766), z tym ˝e:

1) cz∏onkiem zwyczajnym stowarzyszenia mogà byç
osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki
samorzàdu terytorialnego, z wy∏àczeniem samo-
rzàdu województwa;

2) nadzór nad stowarzyszeniem sprawuje marsza∏ek
województwa;

3) stowarzyszenie mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊç
gospodarczà s∏u˝àcà realizacji lokalnej strategii
rozwoju obszarów rybackich i w zakresie okreÊlo-
nym w jego statucie;

4) stowarzyszenie, oprócz walnego zebrania cz∏on-
ków albo zebrania delegatów, zarzàdu i organu
kontroli wewn´trznej, jest obowiàzane posiadaç
komitet, do którego wy∏àcznej w∏aÊciwoÊci nale˝y
wybór operacji, które majà byç realizowane w ra-
mach opracowanej lokalnej strategii rozwoju ob-
szarów rybackich;

5) komitet, o którym mowa w pkt 4, jest wybierany
przez walne zebranie cz∏onków stowarzyszenia
albo zebrania delegatów spoÊród cz∏onków tego
stowarzyszenia. Co najmniej po∏ow´ cz∏onków
komitetu stanowià podmioty, o których mowa
w art. 8 ust. 1 lit. b i c rozporzàdzenia nr 1198/2006,
lub ich przedstawiciele, i w art. 23 ust. 1 akapit 4
rozporzàdzenia nr 498/2007, z tym ˝e cz∏onek komi-
tetu nie mo˝e byç równoczeÊnie cz∏onkiem innego
organu stowarzyszenia.

2. Instytucja zarzàdzajàca wybiera stowarzyszenie,
o którym mowa w ust. 1, do realizacji opracowanej
przez nie lokalnej strategii rozwoju obszarów rybac-
kich, w drodze zaproszenia do sk∏adania wniosków,
bioràc pod uwag´ w szczególnoÊci:

1) struktur´ stowarzyszenia i liczb´ jego cz∏onków; 

2) obszar obj´ty lokalnà strategià rozwoju obszarów
rybackich;

3) za∏o˝enia, cele oraz spójnoÊç opracowanej lokal-
nej strategii rozwoju obszarów rybackich.

3. Stowarzyszenie wybrane zgodnie z ust. 2 uzna-
je si´ za lokalnà grup´ rybackà, o której mowa w art. 45
ust. 1 rozporzàdzenia nr 1198/2006.

Art. 17. 1. Instytucja zarzàdzajàca, niezw∏ocznie po
dokonaniu wyboru, o którym mowa w art. 16 ust. 2,
zawiera z lokalnà grupà rybackà umow´ dotyczàcà
warunków i sposobu realizacji lokalnej strategii roz-
woju obszarów rybackich, w której okreÊla si´ tak˝e
maksymalnà wysokoÊç Êrodków finansowych na
wdra˝anie lokalnej strategii rozwoju obszarów rybac-
kich. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia: 

1) szczegó∏owe warunki, jakim powinna odpowiadaç
lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich,

2) szczegó∏owe kryteria wyboru lokalnej grupy
rybackiej do realizacji lokalnej strategii rozwoju
obszarów rybackich, o których mowa w art. 16
ust. 2, 

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169,
poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r.
Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, poz. 1590,
z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221,
poz. 1650, z 2008 r. Nr 190, poz. 1171 i Nr 216, poz. 1367
oraz z 2009 r. Nr 53, poz. 433.
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3) szczegó∏owe wymagania, jakim powinna odpo-
wiadaç umowa, o której mowa w ust. 1

— bioràc pod uwag´ procedury i kryteria wyboru
okreÊlone w art. 23 rozporzàdzenia nr 498/2007 oraz
majàc na wzgl´dzie realizacj´ celów okreÊlonych
w art. 43 ust. 2 rozporzàdzenia nr 1198/2006. 

Art. 18. 1. W sprawach dotyczàcych przyznania
pomocy w razie Êmierci wnioskodawcy, rozwiàzania
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposia-
dajàcej osobowoÊci prawnej, przekszta∏cenia wnios-
kodawcy lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku
których zaistnieje nast´pstwo prawne, albo w razie
zbycia ca∏oÊci lub cz´Êci przedsi´biorstwa, ca∏oÊci lub
cz´Êci gospodarstwa rolnego wnioskodawcy przezna-
czonego do chowu lub hodowli ryb lub innych orga-
nizmów wodnych w toku post´powania, nast´pca
prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsi´bior-
stwa lub jego cz´Êci albo gospodarstwa rolnego prze-
znaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych or-
ganizmów wodnych lub jego cz´Êci mo˝e, po z∏o˝eniu
wniosku, wstàpiç do toczàcego si´ post´powania na
miejsce wnioskodawcy, je˝eli nie sprzeciwia si´ to
istocie i celowi Êrodka, w ramach którego ma byç
przyznana pomoc, okreÊlonych w przepisach, o których
mowa w art. 1 pkt 1, oraz w programie operacyjnym.

2. W razie Êmierci beneficjenta, rozwiàzania osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajàcej
osobowoÊci prawnej, przekszta∏cenia beneficjenta lub
innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaist-
nieje nast´pstwo prawne, albo w razie zbycia ca∏oÊci
lub cz´Êci przedsi´biorstwa, ca∏oÊci lub cz´Êci gospo-
darstwa rolnego beneficjenta przeznaczonego do cho-
wu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych
po przyznaniu pomocy, nast´pcy prawnemu benefi-
cjenta albo nabywcy przedsi´biorstwa lub jego cz´Êci
albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do cho-
wu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych
lub jego cz´Êci pomoc mo˝e byç przyznana, po z∏o˝e-
niu wniosku, je˝eli:

1) spe∏nia on warunki przyznania pomocy;

2) nie sprzeciwia si´ to przepisom, o których mowa
w art. 1 pkt 1, oraz istocie i celowi Êrodka, w ra-
mach którego przyznano pomoc;

3) zostanà przez niego przej´te zobowiàzania zwiàza-
ne z przyznanà pomocà;

4) Êrodki finansowe z tytu∏u pomocy nie zosta∏y
w ca∏oÊci wyp∏acone.

Art. 19. Minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wa-
runki i tryb przyznawania, wyp∏aty lub zwracania po-
mocy, w ramach poszczególnych osi priorytetowych,
o których mowa w art. 3, uwzgl´dniajàc koszty kwali-
fikowalne i majàc na wzgl´dzie:

1) okreÊlenie:

a) szczegó∏owych wymagaƒ, jakim powinny od-
powiadaç wnioski o dofinansowanie oraz tryb
ich sk∏adania, 

b) szczegó∏owych wymagaƒ, jakim powinna od-
powiadaç umowa o dofinansowanie — w przy-
padku Êrodków, w ramach których pomoc jest
przyznawana na podstawie umowy,

c) trybu i warunków zawierania umowy o dofinan-
sowanie — w przypadku pomocy udzielanej bez
wniosku o dofinansowanie, 

d) Êrodków i przypadków, w których nast´pca
prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsi´-
biorstwa lub jego cz´Êci albo gospodarstwa rol-
nego przeznaczonego do chowu i hodowli ryb
lub innych organizmów wodnych lub jego cz´-
Êci mo˝e, po z∏o˝eniu wniosku, wstàpiç do to-
czàcego si´ post´powania na miejsce wniosko-
dawcy oraz warunki i tryb wstàpienia do tego
post´powania, 

e) Êrodków i przypadków, w których nast´pcy
prawnemu beneficjenta albo nabywcy przed-
si´biorstwa lub jego cz´Êci albo gospodarstwa
rolnego przeznaczonego do chowu i hodowli
ryb lub innych organizmów wodnych lub jego
cz´Êci mo˝e byç przyznana pomoc oraz warun-
ki i tryb przyznania tej pomocy;

2) zapewnienie prawid∏owej realizacji programu oraz
istot´ i cel poszczególnych Êrodków, o których
mowa w art. 3 pkt 1—4.

Art. 20. 1. Instytucje poÊredniczàce, o których mo-
wa w art. 5 ust. 1, przekazujà ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw rybo∏ówstwa dane niezb´dne do sporzàdze-
nia wykazu beneficjentów, o którym mowa w art. 31
zdanie drugie lit. d i zdanie trzecie rozporzàdzenia
nr 498/2007. 

2. Wykaz beneficjentów:

1) zawiera imi´ i nazwisko albo nazw´ podmiotu,
który otrzyma∏ pomoc, jego miejsce zamieszkania
albo siedzib´ oraz wysokoÊç pomocy przyznanej
w danym roku; 

2) jest umieszczany na stronie internetowej urz´du
obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw
rybo∏ówstwa, co roku, do dnia 30 czerwca i zawie-
ra dane za poprzedni rok.

Art. 21. Wyp∏aty pomocy przyznanej w ramach pro-
gramu operacyjnego dokonuje Agencja na podstawie:

1) wniosku o p∏atnoÊç sk∏adanego do instytucji po-
Êredniczàcej, o której mowa w art. 5 ust. 1, lub

2) umowy o dofinansowanie — jednorazowo lub
w cz´Êciach, w zale˝noÊci od liczby etapów prze-
widzianych w ramach realizowanej operacji zgod-
nie z tà umowà albo 

3) decyzji, o której mowa w art. 9 pkt 4 lit. a — zgod-
nie z terminami wyp∏aty pomocy ustalonymi w tej
decyzji.

Art. 22. 1. W ramach realizacji programu operacyj-
nego:

1) instytucje poÊredniczàce, o których mowa w art. 5
ust. 1 — sporzàdzajà sprawozdania roczne i sprawo-
zdanie koƒcowe w odniesieniu do osi prioryteto-
wych, o których mowa w art. 3, oraz w odniesieniu
do programu operacyjnego;

2) beneficjenci — sporzàdzajà sprawozdania roczne
i sprawozdanie koƒcowe w odniesieniu do realizo-
wanej operacji.
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2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
zawiera w szczególnoÊci:

1) tytu∏ operacji;

2) imi´ i nazwisko albo nazw´ beneficjenta;

3) zakres realizacji operacji;

4) wskazanie okresu, którego dotyczy sprawozdanie.

3. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1
pkt 2:

1) przygotowuje instytucja zarzàdzajàca;

2) jest umieszczany na stronie internetowej urz´du
obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw
rybo∏ówstwa oraz na stronach internetowych ad-
ministrowanych przez instytucje poÊredniczàce,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2. 

4. W celu przygotowania sprawozdaƒ, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, instytucje poÊredniczàce, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1, gromadzà i opracowujà
uzyskane od beneficjentów dane zwiàzane z wykony-
waniem przez nie zadaƒ instytucji zarzàdzajàcej. 

5. Sprawozdania roczne i sprawozdanie koƒcowe:

1) instytucje poÊredniczàce, o których mowa w art. 5
ust. 1, przekazujà instytucji zarzàdzajàcej;

2) beneficjent przekazuje instytucji poÊredniczàcej.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy zakres sprawozdaƒ, o których mowa
w ust. 1, oraz tryb i terminy ich przekazywania,

2) tryb i zakres rozliczeƒ w odniesieniu do operacji
oraz programu operacyjnego

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owoÊci
i skutecznoÊci zarzàdzania programem operacyjnym
oraz efektywnoÊci wykorzystania Êrodków finanso-
wych s∏u˝àcych jego realizacji.

Art. 23. Instytucja zarzàdzajàca w odniesieniu do
instytucji poÊredniczàcych, o których mowa w art. 5
ust. 1:

1) przeprowadza kontrole,

2) wydaje pisemne wytyczne lub polecenia,

3) ˝àda przedstawienia informacji i udost´pniania
dokumentów

— w zakresie zgodnoÊci wykonywania przez te insty-
tucje powierzonych im zadaƒ instytucji zarzàdzajàcej
z przepisami prawa i programem operacyjnym oraz
w celu zapewnienia efektywnoÊci wdra˝ania Êrod-
ków tego programu.

Art. 24. 1. Instytucja zarzàdzajàca przeprowadza
kontrol´ w odniesieniu do operacji realizowanych
w ramach programu operacyjnego w zakresie spraw-
dzania dostarczenia wspó∏finansowanych towarów
i us∏ug, prawdziwoÊci i kwalifikowalnoÊci poniesio-

nych w ramach operacji wydatków, ich zgodnoÊci
z programem operacyjnym oraz przepisami, o których
mowa w art. 1 pkt 1.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na
sprawdzeniu dowodów poÊwiadczajàcych poniesie-
nie wydatków w ramach operacji, dokumentujàcych
dane podawane we wnioskach o p∏atnoÊç lub weryfi-
kacji poniesionych wydatków, post´pów w realizacji
operacji i efektów realizacji tej operacji w miejscu jej
realizowania.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç tak-
˝e przeprowadzana w sposób okreÊlony w art. 39
ust. 3 rozporzàdzenia nr 498/2007.

4. Instytucja zarzàdzajàca mo˝e powierzyç prze-
prowadzenie kontroli w zakresie, o którym mowa
w ust. 1, instytucjom poÊredniczàcym, o których mo-
wa w art. 5 ust. 1.

Art. 25. 1. Instytucja zarzàdzajàca sporzàdza plan
kontroli na ka˝dy kolejny rok kalendarzowy realizacji
programu operacyjnego. 

2. Plan kontroli jest umieszczany na stronie inter-
netowej urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego
do spraw rybo∏ówstwa. 

Art. 26. 1. Kontrole, o których mowa w art. 23
pkt 1 i art. 24 ust. 1, sà przeprowadzane przez osoby
posiadajàce imienne upowa˝nienie do wykonywania
czynnoÊci kontrolnych. 

2. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1, zawie-
ra wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia
kontroli, osoby upowa˝nionej do wykonywania czyn-
noÊci kontrolnych oraz miejsca i zakresu kontroli.

3. Przed przystàpieniem do czynnoÊci kontrolnych
osoba upowa˝niona do ich wykonywania jest obowià-
zana okazaç upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1.

4. Osoba upowa˝niona do wykonywania czynno-
Êci kontrolnych jest uprawniona do: 

1) wst´pu do siedziby podmiotu, miejsca wykony-
wania przez ten podmiot dzia∏alnoÊci lub miejsca
realizacji operacji;

2) kontroli dokumentów zwiàzanych z zakresem kon-
troli, sporzàdzania z nich odpisów, wyciàgów lub
kserokopii; 

3) ˝àdania pisemnych lub ustnych wyjaÊnieƒ zwiàza-
nych z zakresem kontroli;

4) wykonywania innych czynnoÊci niezb´dnych do
przeprowadzenia kontroli.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporzàdza si´ infor-
macj´ pokontrolnà, którà podpisuje osoba upowa˝-
niona do wykonywania czynnoÊci kontrolnych oraz
osoba upowa˝niona do reprezentowania podmiotu
kontrolowanego. W przypadku odmowy podpisania
informacji pokontrolnej przez osob´ upowa˝nionà do
reprezentowania podmiotu kontrolowanego, informa-
cj´ t´ podpisuje tylko osoba upowa˝niona do wyko-
nywania czynnoÊci kontrolnych, zamieszczajàc w tre-
Êci tej informacji adnotacj´ o odmowie jej podpisania. 
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6. Minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób prze-
prowadzania kontroli, o których mowa w art. 23 pkt 1
i art. 24 ust. 1, majàc na wzgl´dzie zapewnienie prawi-
d∏owego zarzàdzania programem operacyjnym i wy-
datkowania Êrodków finansowych s∏u˝àcych jego re-
alizacji oraz efektywnoÊci wdra˝ania Êrodków tego
programu. 

Art. 27. 1. Pomoc pobrana nienale˝nie lub wyko-
rzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwro-
towi wraz z odsetkami okreÊlonymi jak dla zaleg∏oÊci
podatkowych. 

2. Pomocà pobranà nienale˝nie, jest w szczegól-
noÊci pomoc:

1) wyp∏acona beneficjentowi, który nie realizuje ope-
racji w ca∏oÊci lub w cz´Êci, lub nie realizuje obo-
wiàzków z nià zwiàzanych;

2) wyp∏acona bez podstawy prawnej lub w wysoko-
Êci wy˝szej ni˝ okreÊlona na realizacj´ operacji
w umowie o dofinansowanie lub w decyzji, o któ-
rej mowa w art. 9 pkt 4 lit. b;

3) wyp∏acona beneficjentowi, który nie wykonuje zo-
bowiàzaƒ zwiàzanych z przyznaniem pomocy. 

3. Do pomocy pobranej nienale˝nie lub wykorzy-
stanej niezgodnie z przeznaczeniem stosuje si´ prze-
pisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póên. zm.4))
dotyczàce zwrotu Êrodków pochodzàcych z bud˝etu
Unii Europejskiej i innych Êrodków pochodzàcych ze
êróde∏ zagranicznych, które nie podlegajà zwrotowi.

4. Dochodzenie zwrotu pomocy pobranej niena-
le˝nie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznacze-
niem, wraz z odsetkami, nast´puje w trybie przepisów
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji. 

Art. 28. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z póên. zm.5)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 208:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regio-
nalnego mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owy sposób dokonywania

wydatków zwiàzanych z realizacjà progra-
mów operacyjnych, z wy∏àczeniem progra-
mu operacyjnego finansowanego z udzia-
∏em Êrodków z Europejskiego Funduszu
Rybackiego, w tym sposób i tryb udzielania
zaliczek beneficjentom lub wykonawcom,
majàc na wzgl´dzie:

1) rodzaje realizowanych projektów;

2) koszt projektu;

3) koniecznoÊç zagwarantowania prawid∏o-
woÊci dokonywania wydatków.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó-
∏owy sposób dokonywania wydatków
zwiàzanych z realizacjà programu opera-
cyjnego finansowanego z udzia∏em Êrod-
ków z Europejskiego Funduszu Rybackie-
go, w tym sposób i tryb udzielania zaliczek
beneficjentom, majàc na wzgl´dzie:

1) rodzaje realizowanych operacji;

2) koszt operacji;

3) koniecznoÊç zagwarantowania prawi-
d∏owoÊci dokonywania wydatków.”;

2) w art. 209 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa mo-
˝e powierzyç, w drodze umowy, Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawie-
ranie umów, o których mowa w ust. 1.”.

Art. 29. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r.
o op∏acie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z póên.
zm.6)) w art. 2 w ust. 1 po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a
w brzmieniu:

„3a) wydanie decyzji na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrów-
nowa˝onego rozwoju sektora rybackiego
z udzia∏em Europejskiego Funduszu Rybackiego
(Dz. U. Nr 72, poz. 619);”.

Art. 30. 1. Za∏àcznik do uchwa∏y nr 99/2007 Rady
Ministrów z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie przyj´cia
Strategii Rozwoju Rybo∏ówstwa staje si´ krajowym
planem strategicznym, o którym mowa w art. 2.

2. Program operacyjny „Zrównowa˝ony rozwój
sektora rybo∏ówstwa i nadbrze˝nych obszarów rybac-
kich 2007—2013” przyj´ty przez Rad´ Ministrów na
posiedzeniu w dniu 29 maja 2007 r. i zatwierdzony
przez Komisj´ Europejskà decyzjà z dnia 16 paêdzier-
nika 2008 r. zatwierdzajàcà program operacyjny doty-
czàcy pomocy wspólnotowej z Europejskiego Fundu-
szu Rybackiego w Polsce na okres programowania
2007—2013 staje si´ programem operacyjnym, o któ-
rym mowa w art. 2.

———————
4) 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 i Nr 62,
poz. 504.

5) 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 i Nr 62,
poz. 504.

———————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880
i Nr 128, poz. 883, z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394,
Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz. 1367
i Nr 220, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22,
poz. 120 i Nr 57, poz. 466.



Dziennik Ustaw Nr 72 — 5606 — Poz. 619

Art. 31. Komitet Monitorujàcy powo∏any przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, uznaje si´ za
komitet monitorujàcy powo∏any zgodnie z art. 4 pkt 2.

Art. 32. 1. Przepisy wykonawcze wydane na pod-
stawie art. 208 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 28,
zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 208 ust. 2
ustawy, o której mowa w art. 28, w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 2 la-
ta od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

2. Przepisów, o których mowa w ust. 1, nie stosu-
je si´ do szczegó∏owego sposobu dokonywania wy-
datków zwiàzanych z realizacjà programu operacyjne-
go finansowanego z udzia∏em Êrodków z Europejskie-
go Funduszu Rybackiego. 

3. Przepisy wykonawcze, o których mowa w ust. 1,
w okresie wskazanym w tym przepisie, mogà byç
zmieniane na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 28, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.

Art. 33. Pomoc przyznanà przez Agencj´ w ramach
Êrodka, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. b, oraz kosz-
ty poniesione w ramach Êrodka, o którym mowa
w art. 3 pkt 5, do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy, uznaje si´ za pomoc przyznanà i koszty poniesio-
ne zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.

Art. 34. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski


