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Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 3 kwiet-
nia 2009  r. o  wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Fundu-
szu Rybackiego (Dz.  U. Nr  72, poz.  619 i  Nr  157, 
poz. 1241) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu, trybu i  terminów przekazywania  
sprawozdań oraz trybu i  zakresu rozliczeń w ramach 
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sek-
tora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007—2013” (Dz. U. Nr 142, poz. 1163 oraz z 2010 r. 
Nr 110, poz. 734) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4.  W  przypadku wystąpienia w  sprawozdaniu 
rocznym lub końcowym błędów pisarskich, ra-
chunkowych lub innych oczywistych omyłek, 
instytucja zarządzająca może je poprawić, in-
formując podmiot sporządzający sprawozda-
nie o wprowadzonych poprawkach.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. 1.  Instytucje pośredniczące, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, oraz instytu-
cja zarządzająca w odniesieniu do instytu-
cji pośredniczącej, o której mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 3 ustawy, sporządzają i przekazu-
ją Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji 
Rolnictwa poświadczenia kwalifikowalno-
ści poniesionych wydatków. 

2.  Wzór poświadczenia kwalifikowalności po-
niesionych wydatków, o  którym mowa 
w ust. 1, przygotowany przez instytucję za-
rządzającą, umieszcza się na stronie inter-
netowej urzędu obsługującego ministra 
właściwego do spraw rybołówstwa. 

3.  Poświadczenia kwalifikowalności ponie-
sionych wydatków, o  których mowa 
w ust. 1, są przekazywane w terminie 5 dni 
roboczych od dnia zakończenia każdego 
kwartału i  obejmują wydatki poniesione 
w każdym z kwartałów. 

4.  Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji 
Rolnictwa, po dokonaniu wypłat pomocy 
przyznanej w zakresie wszystkich osi prio-
rytetowych programu operacyjnego, spo-
rządza i przekazuje instytucji zarządzającej 
zbiorcze poświadczenia poniesionych wy-
datków. 

5.  Wzór zbiorczego poświadczenia poniesio-
nych wydatków, o którym mowa w ust. 4, 
przygotowany przez instytucję zarządzają-
cą, umieszcza się na stronie internetowej 
urzędu obsługującego ministra właściwe-
go do spraw rybołówstwa. 

6.  Zbiorcze poświadczenia poniesionych wy-
datków, o których mowa w ust. 4, są prze-
kazywane w terminie 15 dni roboczych od 
dnia zakończenia każdego kwartału i obej-
mują wydatki poniesione w  każdym 
z kwartałów. 

7.  Jeżeli ze zbiorczego poświadczenia wydat-
ków przekazanego po trzecim kwartale wy-
nika, że suma środków finansowych prze-
znaczonych do wykorzystania w  danym 
roku kalendarzowym, zgodnie z  planem  
finansowym programu operacyjnego, nie 
została wykorzystana w  wysokości okreś- 
lonej w tym planie, instytucja zarządzająca 
może wezwać instytucję pośredniczącą do 
przekazania, w  terminie 10 dni roboczych 
od dnia otrzymania wezwania, dodatko-
wych poświadczeń kwalifikowalności po-
niesionych wydatków lub zbiorczych po-
świadczeń poniesionych wydatków za 
okres krótszy niż kwartał.”;

3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Poświadczenie i  deklaracja wydatków oraz 
wniosek o  płatność okresową albo końcową, 
o  których mowa w  ust.  1, są sporządzane 
w  szczególności na podstawie zbiorczych po-
świadczeń poniesionych wydatków, o których 
mowa w § 8 ust. 4, oraz na podstawie wyników 
kontroli przeprowadzanych przez instytucję za-
rządzającą lub inną instytucję upoważnioną do 
przeprowadzania kontroli.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 4 listopada 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania 
sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini-
stracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 
16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1599).
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