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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1.1. INFORMACJE PRZEDŁOŻONE PRZEZ PAŃSTWO CZŁONOWSKIE: 

Państwo członkowskie: 

Polska 

Nazwa programu i numer CCI:  

Program Operacyjny  

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

2007 PL 14 FPO  001 

 

Nazwisko osoby głównej wyznaczonej do kontaktów, włącznie z adresem e-mail i faksem: 

(instytucja odpowiedzialna za koordynację opisów): 

Dyrektor  

Roman Wenerski 

Departament Rybołówstwa 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

ul. Wspólna 30 

00-930 Warszawa 

tel. +48 22 623 14 71 

faks: +48 22 623 22 04 

e-mail: roman.wenerski@minrol.gov.pl 

1.1.2. DOSTARCZONE INFORMACJE PRZEDSTAWIAJĄ STAN FAKTYCZNY NA DZIEŃ 

(DD/MM/RR):  

19/08/2011 

1.1.3. STRUKTURA SYSTEMU (OGÓLNE INFORMACJE I WYKRES ILUSTRUJĄCY 

POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE POMIĘDZY ORGANAMI UCZESTNICZĄCYMI W 

SYSTEMIE ZARZĄDZANIA I KONTROLI) 

 

Instytucja Zarządzająca 

Instytucja Pośrednicząca 

Instytucja Certyfikująca 

In
sty

tu
c

ja
 A

u
d

y
to

w
a

 

Beneficjent 
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1.1.4. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA (NAZWA, ADRES I OSOBA WYZNACZONA DO 

KONTAKTÓW W INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ) 

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PUNKT KONTAKTOWY 

MINISTER WŁĄŚCIWY DO SPRAW. 

RYBOŁÓWSTWA 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

 

DEPARTAMENT RYBOŁÓWSTWA 

Dyrektor Roman Wenerski 

ul. Wspólna 30 

00-930 Warszawa 

tel. +48 22 623 14 71 

fax. +48 22 623 22 04 

e-mail: roman.wenerski@minrol.gov.pl 

1.1.5. ORGANY POŚEDNICZĄCE (NAZWA, ADRES I OSOBA WYZNACZONA DO 

KONTAKTÓW W ORGANIE POŚREDNICZĄCYM) 

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE  PUNKT KONTAKTOWY 

IP dla Osi I, II, III 

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI 

ROLNICTWA  

 

DEPARTAMENT WSPARCIA RYBACTWA 

Dyrektor Dariusz Zdybel 

ul. Poleczki 33 

02-822 Warszawa 

tel. +48 22 318 46 70 

fax. +48 22 318 53 59 

e-mail: dariusz.zdybel@arimr.gov.pl 

IP dla Osi IV 

Samorząd województwa (OŚ IV) 
Urzędy Marszałkowskie 

 

Urząd 

Marszałkowsi 
Imię i Nazwisko 

Stanowisko 

Funkcja 

Adres urzędu 
Komórska/  Jednostka 

organizacyjna 
Telefn Faks Email 

ulica (nr, nr domu, 

Lokalu) 
kod miasto 

Dolnośląski 
Paweł 

Czyszczoń 
Dyrektr 

Wybrzeże J. 

Słowackiego 12-

14 

50-411 

 Wrocław 

Wydział Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

(71)  

77-93-50 

(71)  

76-94-00 
pawel.czyszczon@umwd.pl 

Kujawsko-

Pomorski 
Michał Korolko Dyrektor 

Skłodowskiej-

Curie 73 

87-100 

 Toruń  

Departament Polityki 

Regionalnej 

(56)  

656-11-30 

(56)  

656-11-29 
m.korolko@kujawsko-pomorskie.pl  

Lubelski 
Przemysław 

Zalewski 
z-ca Dyrktora Stewczyka 3b 

20-151 

 Lublin 

Departaent Koordynacji 

Pojektów europejskich 

(81)  

441-68-81 

(81)  

441-68-82 
przemyslaw.zalewski@lubelskie.pl 

Lubuski Marek Żeromski Dyrektor Podgórna 7 
65-057  

Zielona Góra  

Departament Rolnictwa, 

Środowiska i Rozwoju Wsi 

(8)  

456-54-48 

(68)  

456-54-14 
m.zeromski@lubuskie.pl 

Łódzki Andrzej Woźniak Z-ca Dyrektora al. Piłsudskiego 8 
90-051  

Łódź 

Departament Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska 

(42)  

663-35-30 

(42)  

66335-32 
andrzej.wozniak@lodzkie.pl 

Małopolski Piotr  Szymański Dyrektor Racławicka 56 
30-017  

Kraków 

Departament funduszy 

Europejskich 

(12)  

29-90-740 

(12)29-90-

741 
piotr.szymanski@umwm.pl 

Mazowiecki 
Radosław 

Rybick 
Dyrektor  Skczylasa 4  

03-46  

Warszawa 

Departament Rolnictwa  

Modernizacji Terenów 

Wiejskich 

(22)  

597-9701 

(22)  

597-97-02 
r.rybicki@mazovia.pl 

Opolski 
Karina  

Bedrunka 
Dyrektor Piastowska14 45-08 Opole 

Departament 

Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

(77)  

448-2-50 

(77  

448-32-15 
a.klopec@umwo.opole.pl 

Podkarpacki Mariusz Bednarz Dyrektor   Cieplińskiego 4 
35-010  

Rzeszów 

Departament Programu 

Rozwoju bszarów 

Wiejskich 

(17)  

747-69-40 

(17)  

747-69-42 
m.bednarz@podkarpackie.pl 

Podlaski Ewa Kulikowska Dyrektor Wyszyńskiego 1 
15-888  

Białystok 

Departament Rozwoju 

Rolnictwa i Obszarów  

Rybackich 

(85)  

748-51-15 
(80)  

748-51-46 

ewa.kulikowska@umwp-podlasie.pl 

Pomorski 
Justyna 

Durzyńska 
Dyrektor  Okopowa 21/27  

80-810  

Gdańsk   

Departament 

Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

(58)  

326-86-50 
(58)  

326-86-73 

j.durzynska@woj-pomorskie.pl  

Śląski Robert Karpeta Z-ca Dyrektora Ligonia 46  
40-037  

Katowice 

Wydział Terenów 

Wiejskich 

(32)  

774-05-45 

(32)  

774-05-45 
rkarpeta@silesia-region.pl 

Świętokrzyski 
Mirosława 

Mochocka 
Z-ca Dyrektora Targowa 18 

25-520-  

Kielce  

Biuro Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskih  

(41) 

 330-10-77 

(41)  

343-86-74 
miroslawa.mochocka@sbrr.pl 

Warmińsko-

Mazurski 

Jarosław 

Sarnowski 
Dyrektor  Emilii Plater 1 

10-562  

Olsztyn 

Departament Rozwoju 

Obssarów Wiejskich  i 

Rolnictwa 

(89)  

521-92-50 

(89)  

521-92-59 
j.sarnowski@warmia.mazury.pl 

Wielkopolski 
Emilia 

Dunal 
Dyrektor Szyperska 14 

61-754  

Poznań  

Departament 

Programów Rozwoju 

Obszarów iejskich 

(61)  

62 66 000 

(61)  

62 66 004 
emilia.dunal@umww.pl 

Zachodniopom

orski 
Jarosław Rzepa Dyrektor  Korsarzy 4 

70-540  

Szczecin 

Wydział Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska 

(91)  

446-71-39 

(91)  

446-71-71 
j.rzepa@wzp.pl 

 

IP dla Osi V 

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 

Dyrektor Przemysław Litwiniuk 
00-930 Warszawa 

ul. Wspólna 30 

Tel. +48 22 623 19  01  

Fax. +48 22 623 19 09 

r.pazura@fapa.org.pl 

mailto:roman.wenerski@minrol.gov.pl
mailto:dariusz.zdybel@arimr.gov.pl
mailto:pawel.czyszczon@umwd.pl
mailto:m.korolko@kujawsko-pomorskie.pl
mailto:przemyslaw.zalewski@lubelskie.pl
mailto:m.zeromski@lubuskie.pl
mailto:piotr.purkiewicz@lodzkie.pl
mailto:amas@malopolska.mw.gov.pl
mailto:r.rybicki@mazovia.pl
mailto:a.klopec@umwo.opole.pl
mailto:m.bednarz@podkarpackie.pl
mailto:ewa.kulikowska@umwp-podlasie.pl
mailto:j.durzynska@woj-pomorskie.pl
mailto:rkarpeta@silesia-region.pl
mailto:miroslawa.mochocka@sbrr.pl
mailto:j.sarnowski@warmia.mazury.pl
mailto:eugeniusz.siminiak@umww.pl
mailto:j.rzepa@wzp.pl


Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Instytucji Zarządzającej 

Program Operacyjny „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 7 

1.1.6. INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA (NAZWA, ADRES I OSOBA WYZNACZONA DO 

KONTAKTÓW W INSTYTUCJI CERTYFIKUJACEJ) 

INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA PUNKT KONTAKTOWY 

MINISTER  WŁAŚCIWY DO SPRAW FINANSÓW 

MINISTERSTWO FINANSÓW 

DEPARTAMENT INSTYTUCJI PŁATNICZEJ 

Dyrektor Tomasz Robaczyński 

ul. Świętokrzyska 12 

00-916 Warszawa 

tel. +48 22 694 37 04 

fax. +48 22 694 38 18 

tomasz.robaczynski@mf.gov.pl 

1.1.7. INSTYTUCJA AUDYTOWA I ORGANY PROWADZĄCE AUDYT, PODLEGAJĄCE 

INSTYTUCJI AUDYTOWEJ (NAZWA, ADRES I PUNKT KONTAKTOWY W INSTYTUCJI 

AUDTOWEJ I ORGANACH AUDYTOWYCH) 

INSTYTUCJA AUDYTOWA PUNKT KONTAKTOWY 

GENERALNY INSPEKTOR KONTROLI 

SKARBOWEJ 

MINISTERSTWO FINANSÓW 

DEPARTAMENT OCHRONY INTERESÓW 

FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ 

Dyrektor Agnieszka Królikowska 

ul. Świętokrzyska 12 

00-916 Warszawa 

tel. +48 22 694 32 82 

fax. +48 22 694 51 52 

agnieszka.królikowska@mf.gov.pl 

1.1.8. WYTYCZNE DOSTARCZONE INSTYTUCJOM ZARZĄDZAJĄCYM, CERTYFIKUJĄCYM  

I POŚREDNICZĄCYM W CELU ZAGWARANTOWANIA NALEŻYTEGO ZARZĄDZANIA 

FINANSAMI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO (DATY I ODNIESIENIE) 

W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania finansowego PO RYBY 2007-2013 

zastosowanie w szczególności mają:  

 

a. Rozporządzenie 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); 

b. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str.1, z późn. 

zm.); 

c. ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 

oraz Nr 157, poz. 1241); 

d. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z Nr 157, poz. 1240, 

z późn. zm.); 

e. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.  

Nr 113, poz. 759, z późn. zm. ). 

Ponadto zastosowanie mają:  



Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Instytucji Zarządzającej 

Program Operacyjny „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 8 

1. rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2009 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy 

finansowej w ramach Osi 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą  

w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013" (Dz. U.  Nr 101, poz. 840, z późn. 

zm.). 

2. rozporządzenie z dnia 7 września 2009 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy 

finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2-Akwakultura, 

rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury 

zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. z 2009 r. Nr 147, poz. 1193, z 

późn. zm.). 

3. rozporządzenie z dnia 25 września 2009 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy 

finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące 

wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. z 2009 r.  

Nr 161 poz. 1285, z późn. zm.). 

4. rozporządzenie z dnia 29 września 2009 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju 

obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii 

oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu 

realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 162, poz. 1292 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 200). 

5. rozporządzenie z dnia 29 września 2009 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd 

województwa (Dz. U. Nr 162 poz. 1291). 

6. rozporządzenie z dnia 7 września 2009 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na lata 

2007-2013 (Dz. U. Nr 147, poz. 1192, z późn. zm.). 

7. rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2009 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 (Dz. U. Nr 142 poz. 1163,  

z późn. zm.). 

8. rozporządzenie z dnia 4 września 2009 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli  

w instytucjach pośredniczących oraz kontroli operacji realizowanych w ramach 

programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 147, poz. 1191 z późn. zm.). 

9. rozporządzenie z dnia 16 października 2009 r.  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania 

pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej  

w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" (Dz. U. Nr 177, poz. 1372, z późn. zm.). 

10. rozporządzenie z dnia 15 października 2009 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania 

pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetowa 4 – 

Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie 

operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich (Dz. U. Nr 177, poz. 1371, z późn. zm.). 

11.  rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie 

warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania 

wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786). 
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12. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności  

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 

przekazywania informacji dotyczących płatności (Dz. U. Nr 220, poz. 1726). 

13. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru 

podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na 

realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich  (Dz. U. Nr 125, 

poz. 846). 

oraz 

System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu 

Europejskiego Funduszu Rybackiego, zatwierdzony przez Pełnomocnika Rządu  

ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę RP lub UE, obowiązujący IC i 

IZ od listopada 2007 r. (Załącznik nr 2 do Instrukcji Wykonawczej). 

2. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA 

2.1 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I JEJ GŁÓWNE FUNKCJE 

Rolę wiodącą w systemie zarządzania i kontroli PO RYBY 2007-2013 odgrywa IZ. Ponosi ona 

odpowiedzialność za skuteczne i efektywne wdrażanie programu oraz za przestrzeganie  

i stosowanie odpowiednich regulacji i zasad dotyczących implementacji PO. Regułą jest,  

że IZ część swoich kompetencji przekazuje instytucji pośredniczącej (IP). W tym jednak 

zakresie kontroluje ona sposób i skuteczność realizacji przekazanych zadań w ramach kontroli 

systemowej. 

Zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r.  

w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego powołano IZ PO RYBY 2007-2013 w osobie 

ministra właściwego ds. rybołówstwa, który reprezentowany jest przez Dyrektora 

Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

IZ PO RYBY 2007-2013 dla realizacji poszczególnych osi priorytetowych PO RYBY 2007-2013 

wyznaczyła IP. Delegowanie zadań odbywa się w drodze upoważnienia ustawowego  

lub odpowiedniej umowy. W odniesieniu do instytucji pośredniczącej dla osi V, IZ wykonuje 

zadania związane z wdrażaniem, kontrolą oraz weryfikacją wniosku o płatność oraz 

wystawieniem zlecenia płatności dla operacji realizowanych przez FAPA – jako beneficjenta 

osi V. 

2.1.1. DATA I FORMA OFICJALNEGO WYZNACZENIA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ 

UPOWAŻNIAJĄCEGO DO PEŁNIENIA FUNKCJI 

Na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 16 października 2008 r. zatwierdzającej 

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013 i ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju 

sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego IZ PO RYBY 2007-2013 jest 

minister właściwy ds. rybołówstwa. 

Za realizację zadań wynikających z pełnienia przez ministra właściwego ds. rybołówstwa 

funkcji IZ PO RYBY 2007-2013 odpowiada Departament Rybołówstwa  wraz z Departamentem 

Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który działa na podstawie zarządzenia  

Nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu MRiRW 

(M.P. Nr 97, poz. 1074 z 2010 r. Nr 46, poz. 638 oraz z 2011 r. Nr 23 poz. 255)) i zarządzenia  

nr 22 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

organizacyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmienione zarządzeniem Nr 39 z dnia 

10 listopada 2010 r. Nr 10  z dnia 8 kwietnia 2011 r. Nr 13 z dnia 10 maja 2011 r. oraz Nr 23  

z dnia 15 lipca 2011 r.   

2.1.2. WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ 

INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ 

Na podstawie art. 59 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006, art. 31 i 39 rozporządzenia 

Komisji (WE) Nr 498/2007 oraz w oparciu o zapisy dokumentu PO RYBY 2007-2013 i ustawy  

z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego  
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z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, IZ PO RYBY 2007-2013 odpowiada  

za zarządzanie PO RYBY 2007-2013 i jego realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania 

finansami.  

 

IZ PO RYBY 2007-2013 jest odpowiedzialna w szczególności za: 

a. w zakresie programowania: 

- opracowywanie, w razie potrzeby, propozycji zmian w PO RYBY 2007-2013 i zgłaszanie 

ich pod obrady Komitetu Monitorującego;  

- zapewnienie realizacji PO RYBY 2007-2013 zgodnie z decyzjami Komitetu 

Monitorującego, rozporządzeniami UE oraz zasadami i politykami wspólnotowymi, 

zwłaszcza w dziedzinie rybołówstwa, konkurencji, zamówień publicznych, ochrony 

środowiska i równości płci; 

- przygotowanie rozporządzeń określających szczegółowe opisy osi priorytetowych 

dla PO RYBY 2007-2013 oraz przygotowywanie niezbędnych zmian w tych 

rozporządzeniach; 

- przygotowanie wzorów dokumentów niezbędnych do realizacji PO RYBY 2007-2013;  

- przygotowanie opisu systemu zarządzania i kontroli PO RYBY 2007-2013; 

- opracowanie procedur wykonawczych IZ PO RYBY 2007-2013 związanych  

z wdrażaniem (oś 4 i oś 5 w odniesieniu do beneficjenta - FAPA) i zarządzaniem PO RYBY 

2007-2013; 

- zatwierdzanie opracowanych przez instytucje pośredniczące procedur dotyczących 

wdrażania PO RYBY 2007-20013. 

b. w zakresie monitorowania przygotowania i wyboru operacji: 

- zapewnienie, że wybór operacji do finansowania następuje zgodnie z kryteriami 

stosowanymi dla PO RYBY 2007-2013 i monitorowanie ich zgodności z odpowiednimi 

zasadami wspólnotowymi i krajowymi przez cały okres ich realizacji; 

- przygotowanie kryteriów wyboru finansowego operacji i przedłożenie ich do akceptacji 

KM PO RYBY 2007-2013; 

- organizowanie procesu naboru wniosków o dofinansowanie tylko w zakresie osi 5; 

c. w zakresie zarządzania finansowego: 

- zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację PO RYBY 2007-2013; 

- przygotowywanie, we współpracy z IP, rocznej i wieloletniej prognozy wydatków  

PO RYBY 2007-2013 oraz przekazywanie jej do IC i KE; 

- zapewnienie istnienia informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów 

księgowych dla każdej operacji w ramach PO RYBY 2007-2013 oraz gromadzenie 

danych na temat realizacji, niezbędnych do celów zarządzania finansowego, 

monitorowania; 

- zapewnienie utrzymywania przez beneficjentów i inne podmioty uczestniczące 

w realizacji operacji odrębnego systemu księgowego albo nadawania odpowiedniego 

kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, bez uszczerbku dla 

krajowych zasad księgowych; 

- prowadzenie rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania, kwot 

odzyskanych oraz kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu 

wspólnotowego dla operacji w ramach PO RYBY 2007-2013; 

- odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom; 

- przygotowywanie Poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność 

okresową i końcową w ramach PO RYBY 2007-2013 i przekazywanie ich do IC; 

- wydawanie decyzji, o której mowa w art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146); 
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- , określającej kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki; 

 

d. w zakresie monitoringu i ewaluacji:   

- powołanie KM PO RYBY 2007-2013 i kierowanie jego pracą oraz zapewnienie mu 

wymaganych dokumentów umożliwiających monitorowanie wdrażania PO RYBY 

2007-2013 w świetle jego celów; 

- przygotowanie sprawozdań z realizacji PO RYBY 2007-2013 (rocznych i końcowych)  

i przekazywanie ich do akceptacji KM; 

- przekazywanie zaakceptowanych sprawozdań z realizacji PO RYBY 2007-2013 

(rocznych i końcowych) do KE; 

- ocena postępów realizacji PO RYBY 2007-2013 na podstawie sprawozdań 

przygotowywanych przez IP PO RYBY 2007-2013 i zaakceptowanych przez IZ; 

- przekazywanie KM informacji o uwagach KE zgłoszonych na podstawie raportu 

rocznego oraz informowanie KE o podjętych działaniach w odpowiedzi na jej uwagi; 

- zapewnienie prowadzenia ewaluacji PO RYBY 2007-2013 zgodnie z wymogami UE – 

w szczególności we współpracy z IP w przygotowaniu ewaluacji poszczególnych osi 

priorytetowych, prowadzenie ewaluacji PO RYBY 2007-2013 oraz nadzorowanie 

wykonywania ewaluacji przez IP;  

e. w zakresie kontroli: 

- zapewnienie prowadzenia kontroli realizacji PO RYBY 2007-2013 w oparciu o roczny plan 

kontroli, w tym w szczególności przygotowywanie planu kontroli systemowej; 

- weryfikacja i zatwierdzanie rocznych planów kontroli opracowanych przez IP oraz 

nadzorowanie wypełniania obowiązków kontrolnych przez IP;  

- przygotowywanie raportów i zestawień o nieprawidłowościach oraz przekazywanie ich 

do uprawnionych instytucji, zgodnie z Systemem informowania o nieprawidłowościach 

finansowych w wykorzystaniu Europejskiego Funduszu Rybackiego; 

- zapewnianie, że wydatki zadeklarowane przez beneficjenta na operacje zostały 

rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi; 

- zapewnianie otrzymywania przez IC wszystkich niezbędnych informacji o procedurach  

i weryfikacjach prowadzonych w odniesieniu do wydatków na potrzeby 

poświadczania; 

- zapewnianie dokonywania przez instytucje pośredniczące kontroli beneficjentów  

w rejestrze podmiotów wykluczonych prowadzonych przez Ministra Finansów; 

- zapewnienie, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów, wymagane  

do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, są przechowywane zgodnie z wymogami  

art. 87 rozporządzenia 1198/2006; 

f. w zakresie informacji i promocji: 

- opracowanie Strategii komunikacji dla PO RYBY 2007-2013; 

- opracowanie Rocznych planów informacji i promocji i nadzorowanie działań 

komunikacyjnych prowadzonych przez IP; 

- zapewnienie zgodności realizacji PO RYBY 2007-2013 z wymogami informowania  

i promocji ujętymi w szczególności w rozporządzeniu 498/2007. 

g. w zakresie pomocy technicznej: 

- weryfikacja poświadczeń i zestawień wydatków od IP oraz przekazywanie 

zweryfikowanych dokumentów do IC; 

- opracowywanie corocznej propozycji do projektu budżetu państwa w zakresie osi 

priorytetowej 5 PO RYBY 2007-2013. 

- weryfikacja złożonego wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę – FAPA, 

zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentem - FAPA, weryfikacja wniosku 

o płatność beneficjenta – FAPA, wystawianie zlecenia płatności z operacji 
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realizowanych przez FAPA, kontrole administracyjne oraz na miejscu operacji 

realizowanych przez wnioskodawcę bądź beneficjanta – FAPA, dokonywanie 

poświadczenia wydatków ze zrealizowanych operacji przez FAPA. 

h. w zakresie systemu informatycznego: 

- zapewnienie istnienia informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów 

księgowych dla każdej operacji w ramach PO RYBY 2007-2013 oraz gromadzenie 

danych na temat realizacji PO RYBY 2007-2013, niezbędnych do celów zarządzania 

finansowego, monitorowania, weryfikacji Poświadczeń i deklaracji wydatków oraz 

wniosku o płatność okresową od IP, audytu i oceny;  

- wymiana danych z KE za pomocą SFC. 

i. w zakresie archiwizacji: 

- przechowywanie dokumentacji dotyczącej wydatków i audytów PO RYBY 2007-

2013 zgodnie z przepisami art. 87 rozporządzenia 1198/2006 oraz art. 45 

rozporządzenia 498/2007; 

- zapewnienie, poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów do umowy 

zawieranej z IP, archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją osi 

priorytetowych PO RYBY 2007-2013 zgodnej ze wspólnotowymi i krajowymi 

standardami przechowywania dokumentacji. 

2.1.3.FUNKCJE FORMALNIE POWIERZONE INSTYTUCJOM POŚREDNICZĄCYM (ZADANIA, 

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE, FORMA DELEGACJI) 

1. Podstawą prawną delegowania funkcji do IP jest art. 58 ust. 2 rozporządzenia Rady 

1198/2006 oraz art. 5 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego 

rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.  

2. Funkcję IP dla I, II, III osi priorytetowej PO RYBY 2007-2013 pełni Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, dla IV osi priorytetowej PO RYBY 2007-2013 pełni samorząd 

województwa oraz dla V osi priorytetowej pełni Fundacja Programów Pomocy dla 

Rolnictwa - FAPA.   

3. ARiMR wykonuje zadania IP zgodnie z Umową w sprawie realizacji PO RYBY 2007-2013 

z dnia 26 czerwca 2009 r. zawartą pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a ARiMR 

określającą zadania instytucji zarządzającej wykonywane przez instytucję pośredniczącą 

w ramach I - III osi priorytetowej oraz aneksu Nr 01/IP-ARiMR 2010 zawartego w dniu 17 

czerwca 2010 r. , aneksu nr 02/IP-ARiMR 2010 zawartego w dniu 30 września 2010 r., 

aneksu Nr 03/IP-ARiMR 2010 zawartego w dniu 27 grudnia 2010 r. 

4. Samorząd województw pełni funkcję IP na podstawie delegacji ustawowej – art. 5 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. Zakres zadań 

wykonywanych przez samorząd województw, jako IP dla osi IV, został określony 

w rozporządzeniu z dnia 29 września 2009 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd 

województwa. 

5. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa - FAPA, której minister właściwy  

do spraw rybołówstwa powierzył wykonywanie zadań instytucji zarządzającej, pełni 

funkcję IP dla osi priorytetowej V na podstawie Umowy Nr RYB/3/2009 w sprawie realizacji  

PO RYBY 2007-2013 z dnia 09 października 2009 r.  

6. IZ PO RYBY 2007-2013 zachowuje pełną odpowiedzialność za całość realizacji Programu. 

7. IZ PO RYBY 2007-2013 powierza IP realizację następujących zadań:  

 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)  

1. przyjmowanie i ocena wniosków o dofinansowanie; 

2. zawieranie umów o dofinansowanie albo wydawanie decyzji o przyznaniu pomocy; 
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3. przyjmowanie i weryfikacja wniosków o płatność, w tym kontrola prawidłowości  

i kwalifikowalności kosztów oraz zatwierdzanie kwot do wypłaty oraz weryfikacja 

beneficjenta pomocy w rejestrze podmiotów wykluczonych; 

4. zatwierdzanie sprawozdań końcowych z realizacji operacji; 

5. przygotowywanie prognoz wydatków w ramach wdrażanych środków; 

6. przeprowadzanie kontroli operacji; 

7. monitorowanie realizacji środków oraz operacji i sporządzanie sprawozdań; 

8. przeciwdziałanie nieprawidłowościom w realizacji operacji, wykrywanie tych 

nieprawidłowości i informowanie właściwych instytucji o ich wystąpieniu oraz 

odzyskiwanie nienależnie wypłaconych środków finansowych od beneficjentów; 

9. wydawanie decyzji określających kwotę pomocy przypadającą do zwrotu i termin, 

od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków finansowych; 

10. informowanie społeczeństwa o realizowanych środkach i ich promocja; 

11. rozpatrywanie odwołań;  

12. przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją operacji; 

13. weryfikacja zleceń płatności;  

14. udzielanie zaliczek beneficjentom; 

15. dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów ze środków współfinansowania 

krajowego oraz składanie zleceń płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego 

w ramach budżetu środków europejskich; 

16. księgowanie płatności; 

17. poświadczanie wydatków wobec IZ;  

18. monitorowanie wykorzystania środków Programu. 

 

Samorząd Województwa  

1. informuje, w tym rozpowszechnia informacje, o programie operacyjnym, w tym  

o zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach osi priorytetowej IV „Zrównoważony 

rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, zwanej dalej „osią priorytetową 4”, oraz  

o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania tej pomocy; 

2. prowadzi postępowania w sprawie przyznania pomocy w ramach programu 

operacyjnego, w tym: 

a) przyjmuje i rejestruje wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność, 

b) przeprowadza ocenę formalną wniosku o dofinansowanie, który wcześniej został wybrany  

przez Lokalną Grupę Rybacką1, 

c) zawiera i rejestruje umowy o dofinansowanie, 

d) informuje o odmowie przyznania pomocy, 

e) przeprowadza ocenę formalną i merytoryczną wniosków o płatność, w tym dokonuje 

weryfikacji beneficjenta w rejestrze podmiotów wykluczonych; 

3. przeprowadza kontrole operacji zgodnie z zaakceptowanym przez instytucję 

zarządzającą rocznym planem kontroli; 

4. przeciwdziała występowaniu nieprawidłowości w zakresie realizacji operacji oraz 

przekazuje informacje dotyczące tych nieprawidłowości IZ; 

5. przekazuje do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 

a) pisemną informację o pomocy pobranej nienależnie lub pomocy wykorzystanej 

niezgodnie z przeznaczeniem, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. 

o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Rybackiego, 

                                                 
1 Lokalna grupa rybacka (LGR) dokonuje wyboru operacji w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o 

dofinansowanie. Operacje są oceniane pod względem zgodności z lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich oraz spełnieniem 

kryteriów wyboru operacji, na tej podstawie LGR przyznaje punkty. LGR sporządza również listy wybranych operacji, ustalając ich 

kolejność według liczby uzyskanych punktów i przekazuje je wraz ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie samorządowi 

województwa, który jest Instytucją Pośrednicząca dla osi 4 PO RYBY 2007-2013.  
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b) pisemną informację o wysokości środków finansowych przeznaczonych do wypłaty 

poszczególnym beneficjentom; 

6. przygotowuje i przekazuje do Agencji plan wydatków na rok bieżący i następny  

w zakresie osi priorytetowej IV; 

7. przechowuje dokumentację dotyczącą realizacji środków w zakresie osi priorytetowej IV 

oraz związaną z wykonywaniem przez samorząd województwa zadań instytucji 

zarządzającej; 

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA: 

1. przyjmowanie i ocena wniosków o dofinansowanie; 

2. zawieranie umów o dofinansowanie; 

3. przyjmowanie i weryfikacja wniosków o płatność, w tym kontrola prawidłowości  

i kwalifikowalności kosztów poniesionych przez beneficjenta oraz poświadczanie  

wydatków kwalifikowanych, weryfikacja beneficjenta pomocy w rejestrze podmiotów 

wykluczonych oraz ustalanie i zatwierdzanie wysokości środków finansowych do 

wypłaty dla danego beneficjenta; 

4. przygotowanie procedur w zakresie wdrażania osi priorytetowej V Pomoc techniczna; 

5. zatwierdzanie sprawozdań końcowych z realizacji operacji; 

6. przygotowywanie prognoz wydatków w ramach wdrażanej osi priorytetowej V Pomoc 

techniczna; 

7. przeprowadzanie kontroli operacji zgodnie z art. 24 ustawy o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Rybackiego; 

8. monitorowanie realizacji środków oraz operacji i sporządzanie sprawozdań  

z realizacji osi priorytetowej V Pomoc techniczna; 

9. przeciwdziałanie nieprawidłowościom w realizacji operacji, wykrywanie tych 

nieprawidłowości i informowanie właściwych instytucji o ich wystąpieniu;  

10. rozpatrywanie odwołań beneficjentów;  

11. przechowywanie pozyskanych, zgromadzonych i opracowanych informacji  

i danych dotyczących realizacji środków oraz operacji, w ramach systemu 

monitorowania i oceny Programu; 

12. przechowywanie dokumentów związanych z wykonywaniem zadań instytucji 

zarządzającej;  

13. przekazywanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumentów 

w formie papierowej i elektronicznej niezbędnych do wypłaty środków finansowych 

dla danego beneficjenta (zlecenie płatności, zlecenie korygujące, karta wzorów 

podpisów osób upoważnionych do autoryzacji kwoty płatności), w celu dokonania 

płatności; 

14. przekazywanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pisemnych 

informacji o pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie 

z przeznaczeniem, o której mowa w art. 27 ustawy o wspieraniu zrównoważonego 

rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego; 

15. monitorowanie wykorzystania środków finansowych w ramach osi priorytetowej V 

Pomoc techniczna; 

16. prowadzenie audytu wewnętrznego; 

17. informowanie beneficjentów o procedurach i zasadach przyznawania pomocy 

technicznej; 

18. opiniowanie aktów prawnych i innych dokumentów wdrożeniowych 

przygotowywanych przez instytucję zarządzającą. 
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2.2. ORGANIZACJA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ 

 

2.2.1. SCHEMAT ORGANIZACYJNY I WYSZCZEGÓLNIENIE FUNKCJI JEDNOSTEK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Finansowania Programów  

i Sprawozdawczości Unijnej  

Wydział Ewidencji Księgowej  

Wydział Finansowania Oświaty Rolniczej 

i Pomocy Krajowej 

Komórki organizacyjne MRiRW bezpośrednio związane z zarządzaniem i 

wdrażaniem PO RYBY 2007-2013  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Sekretarz Stanu 

Departament Finansów 

Zespół Finansowania Gospodarstw Rolnych 

Wydział Finansowania Wspólnej  

Polityki Rolnej 

Wydział Budżetu Resortu  

Wydział Kontroli, Monitorowania i Raportowania Wykorzystania Funduszy 

Pomocowych  

 

Wydział Administracji i Inspekcji Rybackiej 

Wydział Zarządzania Zasobami  

Wydział Rynku Rybnego 

Wydział Polityki Strukturalnej  

Wydział Rybactwa   

Wydział Pomocy technicznej, Informacji i Promocji  

Wydział  Organizacyjno - Finansowy  

Wydział Zarządzania Obszarów Zależnych od Rybactwa  

Departament Rybołówstwa 

Wydział Finansowania Nauki, Badań 

 i Rynków 

Wydział - Centrum Monitorowania Rybołówstwa 

Samodzielne Stanowisko do Spraw Ekonomiki i Statystyki Rybackiej 

Samodzielne Stanowisko do Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej 
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Zadania IZ PO RYBY 2007-2013 w Departamencie Rybołówstwa wykonują w szczególności 

następujące wydziały: WPS, WOZ, WKMR, WIP oraz WR, pozostałe komórki organizacyjne 

Departamentu Rybołówstwa wspierają bezpośrednio pracę wydziałów wykonujących 

zadania IZ. Pracownicy wydziałów wykonujących zadania IZ PO RYBY 2007-2013 oraz 

pracownicy pozostałych wydziałów Departamentu są finansowani ze środków pomocy 

technicznej. 

Na dzień 19 sierpnia 2011 r. WPS posiada 10 stanowisk pracy, WOZ posiada 6 stanowisk pracy, 

zaś WIP posiada 5 stanowisk pracy, WR posiada 8 stanowisk pracy natomiast WKMR posiada 

7 stanowisk pracy w pozostałych wydziałach Departamentu jest 38 stanowisk pracy 

wspierających bezpośrednio pracę wydziałów wykonujących zadania IZ . 

Podział zadań między poszczególne Wydziały został dokonany zgodnie z zasadą rozdziału 

funkcji kluczowych.  

 

Do zadań Wydziału Polityki Strukturalnej należy w szczególności: 

1) koordynacja zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zwanego 

dalej „PO RYBY 2007-2013”; 

2) przygotowywanie i modyfikowanie dokumentów programowych, w szczególności 

Strategii Rozwoju Rybołówstwa i PO RYBY 2007-2013; 

3) przygotowywanie, modyfikowanie i interpretowanie krajowych aktów prawnych 

służących realizacji PO RYBY 2007-2013 w zakresie właściwości wydziału; 

4) współpraca z Komisją Europejską w obszarze wdrażania dokumentów programowych 

w szczególności PO RYBY 2007-2013 i wynikających z tego zobowiązań; 

5) udział w posiedzeniach stałych komisji, komitetów, zespołów oraz grup roboczych  

w ramach prac Komisji Europejskiej, w szczególności w zakresie spraw dotyczących 

PO RYBY 2007-2013; 

6) współpraca międzyresortowa na poziomie Narodowej Strategii Spójności  

i Programów Operacyjnych; 

7) informowanie partnerów społecznych i współpraca z nimi w obszarze wdrażania  

PO RYBY 2007-2013;  

8) współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi zajmującymi się wdrażaniem PO RYBY 

2007-2013 w zakresie właściwości Wydziału; 

9) udział w opracowywaniu materiałów przedstawianych Komitetowi Monitorującemu 

PO RYBY 2007-2013 w zakresie właściwości Wydziału;  

10) współudział w pracach z zakresu planowania budżetu państwa w zakresie 

właściwości Wydziału;  

11) współpraca z Wydziałem Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji przy 

przygotowywaniu kampanii promocyjnych i informacyjnych w ramach PO RYBY 2007-2013;  

12) opiniowanie unijnych projektów aktów normatywnych oraz przygotowywanie 

projektów instrukcji dla przedstawicieli Rządu według właściwości Wydziału;  

13) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora lub zastępców dyrektora 

Departamentu.  
 

 

Do zadań Wydziału Obszarów Zależnych od Rybactwa należy w szczególności: 

1) przygotowanie mechanizmów wdrażania osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój 

obszarów zależnych od rybactwa” PO RYBY 2007-2013, zwanej dalej „osią 

priorytetową 4”;  

2) koordynacja procesu wyboru lokalnych grup rybackich do realizacji lokalnych 

strategii obszarów zależnych od rybactwa; 

3) współpraca z Instytucją Pośredniczącą odpowiedzialną za wdrażanie osi 

priorytetowej 4; 

4) opracowywanie materiałów przedstawianych Komitetowi Monitorującemu PO RYBY 

2007-2013 w zakresie właściwości Wydziału; 

5) przygotowanie założeń oraz koordynacja funkcjonowania krajowej sieci obszarów 

zależnych od rybactwa; 

6) współpraca z Komisją Europejską w obszarze wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 

2007-2013  

i wynikających z tego zobowiązań; 
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7) udział w posiedzeniach stałych komisji, komitetów, zespołów oraz grup roboczych  

w ramach prac Komisji Europejskiej, w szczególności w zakresie spraw dotyczących osi 

priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013; 

8) współpraca z FARNET Support Unit w zakresie tworzenia sieci obszarów zależnych od 

rybactwa na poziomie Unii Europejskiej; 

9) opiniowanie unijnych projektów aktów normatywnych oraz przygotowywanie 

projektów instrukcji dla przedstawicieli Rządu według właściwości Wydziału;   

10) współudział w pracach z zakresu planowania budżetu państwa w zakresie 

właściwości Wydziału;  

11) informowanie partnerów społecznych i współpraca z nimi w obszarze wdrażania osi 

priorytetowej 4; 

12) współpraca z Wydziałem Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji przy 

przygotowywaniu kampanii promocyjnych i informacyjnych w ramach PO RYBY 2007-

2013. 

 

Do zadań Wydziału Rybactwa należy w szczególności: 

1) przygotowywanie założeń określających warunki propagowania, wdrażania  

i utrzymania rozwoju chowu i hodowli ryb słodkowodnych oraz połowu ryb w wodach 

śródlądowych, w tym amatorskiego połowu ryb, w ramach zrównoważonego 

użytkowania zasobów ryb w wodach śródlądowych; 

2) współpraca z organami centralnej oraz terenowej administracji rządowej  

i samorządowej w zakresie rybactwa śródlądowego, w szczególności w sprawach 

dotyczących: 

a) chowu i hodowli ryb słodkowodnych oraz ochrony i zrównoważonego 

użytkowania zasobów ryb w wodach śródlądowych, 

b) ustanawiania obrębów ochronnych i hodowlanych oraz obwodów rybackich  

na wodach śródlądowych,  

c) postępowań konkursowych o oddanie w użytkowanie obwodów rybackich 

oraz dokonywania oceny śródlądowej gospodarki rybackiej, 

d) realizacji zasad dobrej praktyki w chowie i hodowli ryb słodkowodnych, 

e) zapobiegania i zwalczania chorób ryb słodkowodnych, ochrony środowiska, 

ochrony przyrody, ochrony zwierząt oraz zachowania różnorodności zasobów 

genetycznych ryb słodkowodnych, 

f) zachowania tradycyjnych form prowadzenia chowu i hodowli ryb 

słodkowodnych oraz utrzymania społecznego i środowiskowego znaczenia 

chowu i hodowli ryb słodkowodnych w stawach oraz połowu ryb w wodach 

śródlądowych; 

3) współpraca z instytucjami naukowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi, 

związkami zawodowymi i innymi organizacjami pozarządowymi, w zakresie rybactwa 

śródlądowego, w szczególności w sprawach dotyczących chowu i hodowli ryb 

słodkowodnych oraz zrównoważonego użytkowania zasobów ryb w wodach 

śródlądowych; 

4) współpraca z Państwową Strażą Rybacką oraz Społeczną Strażą Rybacką w zakresie 

kontroli przestrzegania przepisów o rybactwie śródlądowym; 

5) przygotowywanie oraz współudział w przygotowywaniu i opiniowaniu projektów 

aktów normatywnych, dokumentów programowych oraz instrukcji wyjazdowych  

w zakresie spraw dotyczących rybactwa śródlądowego, w tym związanych z ochroną 

środowiska, ochroną przyrody, zwalczaniem i zapobieganiem chorobom ryb oraz 

rozwojem obszarów wiejskich i zależnych od rybactwa śródlądowego; 

6) współudział w pracach dotyczących nadzoru merytorycznego nad działalnością 

Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie oraz fundacji, 

których przedmiot działalności znajduje się we właściwości spraw prowadzonych 

przez Wydział; 

7) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania zezwoleń na 

wprowadzanie do wód śródlądowych oraz wykorzystywanie w chowie i hodowli ryb 

słodkowodnych z gatunków obcych lub miejscowo niewystępujących; 

8) rozpatrywanie wniosków, skarg i odwołań od decyzji administracyjnych według 

właściwości Wydziału, w szczególności w zakresie spraw dotyczących prowadzenia 

chowu i hodowli ryb słodkowodnych, połowu ryb w wodach śródlądowych, w tym 

amatorskiego połowu ryb; 
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9) zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej zespołów opiniodawczo-doradczych 

powołanych w zakresie spraw dotyczących rybactwa śródlądowego,  

10) koordynowanie działań służących odbudowie zasobów ryb dwuśrodowiskowych  

w wodach śródlądowych, w tym koordynowanie i nadzór zadania zarybiania polskich 

obszarów morskich; 

11) współudział w przygotowywaniu i opiniowaniu projektów aktów normatywnych oraz 

instrukcji dla przedstawicieli Rządu według właściwości Wydziału; 

12) koordynowanie działań związanych z wdrażaniem branżowych programów rozwoju 

sektora rybackiego; 

13) prowadzenie rejestru gatunków ryb nierodzimych, wykorzystywanych w rybactwie; 

14) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i koordynacją wdrażania Osi 

Priorytetowej 1 PO RYBY 2007-2013;  

15) przygotowywanie i modyfikowanie dokumentów programowych i zasad ich 

wdrażania w ramach Osi Priorytetowej 1 PO RYBY 2007-2013; 

16) współpraca z Komisją Europejską i wynikających z niej zobowiązań w obszarze  

PO RYBY 2007-2013, w szczególności w zakresie Osi Priorytetowej 1 PO RYBY 2007-2013; 

17) udział w opracowywaniu materiałów przedstawianych Komitetowi Monitorującemu 

PO RYBY 2007-2013; 

18) współpraca międzyresortowa na poziomie Narodowej Strategii Spójności oraz 

Programów Operacyjnych; 

19) weryfikacja wniosków o płatność w ramach pomocy technicznej Instytucji 

Pośredniczącej odpowiedzialnej za wdrażanie osi priorytetowej 5 „Pomoc techniczna” 

PO RYBY 2007-2013 ; 

20) współpraca z Wydziałem Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji przy 

przygotowywaniu kampanii promocyjnych i informacyjnych w ramach PO RYBY 2007-2013;  

21) informowanie partnerów społecznych oraz współpraca z nimi w obszarze zarządzania 

i wdrażania Osi Priorytetowej 1 PO RYBY 2007-2013; 

22) współudział w pracach z zakresu planowania budżetu państwa w zakresie 

właściwości Wydziału; 

23) współudział w pracach, w tym w przygotowywaniu i opiniowaniu dokumentów 

dotyczących wdrażania i funkcjonowania systemu pomocy finansowej służącej 

rozwojowi rybactwa śródlądowego, a także służącej rozwojowi obszarów zależnych 

od rybactwa śródlądowego, w ramach Strategii Rozwoju Rybołówstwa oraz PO RYBY 

2007-2013, w szczególności w zakresie: 

a)   zachowania tradycyjnych form prowadzenia chowu i hodowli ryb 

słodkowodnych oraz utrzymania społecznego i środowiskowego znaczenia 

rybactwa śródlądowego, 

b)    ochrony i rozwoju flory i fauny wód śródlądowych, 

c)    wdrożenia środków pomocowych służących poprawie sytuacji społeczno-

gospodarczej w sektorze rybactwa śródlądowego, 

d)    wdrożenia lokalnych strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów 

zależnych od rybactwa śródlądowego; 

24) udział w posiedzeniach stałych komisji, komitetów, zespołów oraz grup roboczych  

w ramach prac Komisji Europejskiej w zakresie spraw dotyczących PO RYBY 2007-2013 

oraz rybactwa śródlądowego;  

25) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, w sprawach należących do 

właściwości Wydziału; 

26) współpraca z Komisją Przetargową w Ministerstwie w zakresie sporządzania wniosków 

o zatwierdzenie trybu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i 

wewnętrznymi przepisami w zakresie zamówień publicznych zgodnie z zakresem 

działania Wydziału. 
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Do zadań Wydziału Kontroli, Monitorowania i Raportowania Wykorzystania Funduszy 

Pomocowych należy w szczególności: 

1) monitorowanie wykorzystania środków oraz realizacji wskaźników w ramach PO RYBY 

2007-2013; 

2) analiza, opracowywanie i udostępnianie danych z monitorowania PO RYBY 2007-2013; 

3) przygotowywanie sprawozdań miesięcznych, okresowych i końcowego z realizacji  

PO RYBY 2007-2013; 

4) zbieranie danych statystycznych do monitorowania wykorzystania środków 

pomocowych w ramach PO RYBY 2007-2013; 

5) tworzenie i modyfikowanie formatu sprawozdań w ramach PO RYBY 2007-2013; 

6) sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym dokumentów złożonych 

przez ARiMR w zakresie finansowania i współfinansowania realizacji PO RYBY  

2007-2013, w tym:  

a) zapotrzebowania na środki od ARiMR (instytucji pośredniczącej) do Instytucji 

Zarządzającej, 

b) poświadczenia i deklaracje wydatków od ARiMR do IZ, 

c) prognozy wydatków do zapłacenia przez EFR;  

d) prognozy wydatków na realizację PO Ryby 2007-2013  

e) sprawozdania z wydatków na realizację PO RYBY 2007-2013 

7) sporządzanie sprawozdań finansowych z rozliczeń PO RYBY 2007-2013; 

8) sporządzanie projektu wniosku o płatność okresową i końcową oraz przekazanie go 

do Departamentu Finansów; 

9) opracowywanie rocznych i kwartalnych planów kontroli w ramach SPO Rybołówstwo 

2004-2006 oraz PO RYBY 2007-2013;  

10) koordynacja, planowanie i przeprowadzanie kontroli systemowych w instytucjach 

pośredniczących oraz instytucjach zaangażowanych we wdrażanie SPO 

Rybołówstwo 2004-2006 oraz PO RYBY 2007-2013;  

11) koordynacja, planowanie i przeprowadzanie kontroli w miejscu realizacji 

projektu/operacji w ramach SPO Rybołówstwo 2004-2006 oraz PO RYBY 2007-2013;  

12) koordynacja, planowanie i przeprowadzanie kontroli operacji u beneficjenta środka 

pomoc techniczna będącego instytucją pośredniczącą dla osi priorytetowej 5 w 

ramach PO RYBY 2007-2013;  

13) współpraca z Komisją Europejską w zakresie zamknięcia SPO Rybołówstwo 2004-2006; 

14) współpraca z Instytucją Certyfikującą i Audytową PO RYBY 2007-2013; 

15) koordynacja opracowania corocznej propozycji do projektu budżetu państwa  

w zakresie PO RYBY 2007-2013; 

16) analiza i zatwierdzanie procedur Instytucji Pośredniczących; 

17) przygotowywanie, na potrzeby krajowego systemu informowania  

o nieprawidłowościach, raportów o nieprawidłowościach, oraz zbiorczych zestawień 

nieprawidłowości; 

18) koordynacja prac nad przygotowaniem zleconej wykonawcy zewnętrznemu 

ewaluacji w ramach PO RYBY 2007-2013; 

19) współpraca z Komisją Przetargową w Ministerstwie w zakresie sporządzania wniosków 

o zatwierdzenie trybu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i 

wewnętrznymi przepisami w zakresie zamówień publicznych zgodnie z zakresem 

działania wydziału; 

20) współpraca z Wydziałem Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji przy 

przygotowywaniu kampanii promocyjnych i informacyjnych w ramach PO RYBY 2007-2013;  

21) współudział w przygotowywaniu i opiniowaniu projektów aktów normatywnych oraz 

instrukcji dla przedstawicieli Rządu według właściwości Wydziału; 

22) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, w sprawach należących  

do właściwości Wydziału. 
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Do zadań Wydziału Pomocy technicznej, Informacji i Promocji należy w szczególności: 

1. koordynacja, przygotowywanie i prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych  

w zakresie SPO Rybołówstwo 2004-2006 oraz PO RYBY 2007-2013; 

2. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie na podstawie zapotrzebowań 

Departamentu podlegających współfinansowaniu w ramach środka 3.4. Rozwój nowych 

rynków i kampanie promocyjne PO RYBY 2007-2013; 

3. współpraca i nadzór nad Instytucją Pośredniczącą odpowiedzialną za wdrażanie osi 

priorytetowej 5 „Pomoc techniczna” PO RYBY 2007-2013; 

4. współpraca w tworzeniu procedur wdrażania osi priorytetowej 5; 

5. współpraca wewnątrzresortowa w zakresie realizacji osi priorytetowej 5; 

6. obsługa organizacyjna i techniczno-biurowa Komitetu Monitorującego PO RYBY  

2007-2013 i udział w opracowywaniu materiałów przedstawianych Komitetowi 

Monitorującemu PO RYBY 2007-2013 w zakresie właściwości wydziału; 

7. współudział w pracach z zakresu planowania budżetu państwa w zakresie właściwości 

wydziału; 

8. aktualizacja danych na stronie internetowej Ministerstwa w zakresie SPO Rybołówstwo 

2004-2006 oraz PO RYBY 2007-2013 oraz koordynacja aktualizacji danych na stronie 

internetowej www.rybactwo.info; 

9. współudział w przygotowywaniu i opiniowaniu projektów aktów normatywnych oraz 

instrukcji dla przedstawicieli Rządu według właściwości Wydziału. 

 

Zadania IZ PO RYBY 2007-2013 w Departamencie Finansów wykonują wydziały: WBR, WFP oraz 

WKS. Na dzień 19 sierpnia 2011 r. WBR posiada 1 stanowisko pracy, WFP posiada stanowisko 

pracy oraz WKS posiada 1 stanowisko pracy, dwa stanowiska pracy podlegają finansowaniu 

ze środków pomocy technicznej. 

Podział zadań między poszczególne Wydziały został dokonany zgodnie z zasadą rozdziału 

funkcji kluczowych.  

 

Do zadań Wydziału Budżetu Resortu należy: 

1) inicjowanie, opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych, 

dotyczących systemu finansowania jednostek sfery budżetowej; 

2) koordynowanie prac nad resortowym projektem budżetu, opracowywanie projektu 

budżetu resortu w zakresie dochodów i wydatków jednostek budżetowych  

oraz zadań budżetowych; 

3) koordynowanie prac nad resortowym budżetem zadaniowym; 

4) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektu Wieloletniego Planu 

Finansowego Państwa  w zakresie finansowania rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i 

rybołówstwa; 

5) opracowywanie układu wykonawczego zbiorczego budżetu Ministerstwa oraz informacji 

o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek podległych  

lub nadzorowanych przez Ministra, a także opracowywanie zbiorczego harmonogramu 

dokonywania  wydatków i realizacji dochodów budżetowych oraz wprowadzanie zmian 

do tego harmonogramu; 

6) opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących 

finansowania i rozliczeń inwestycji realizowanych z udziałem środków budżetowych; 

7) koordynowanie prac nad opracowywaniem projektów planów dochodów własnych; 

8) zgłaszanie zapotrzebowań oraz uruchamianie środków budżetowych (przelewy), dla 

jednostek budżetowych oraz na realizację zadań; 

9) uruchamianie środków budżetowych oraz prowadzenie ewidencji pomocniczej  

w zakresie wydatków budżetowych, w tym na inwestycje jednostek budżetowych 

podległych lub nadzorowanych przez Ministra; 

10) opracowywanie informacji o projekcie budżetu na poszczególne lata  oraz informacji  

z wykorzystania środków budżetowych na rolnictwo, rynki rolne, rozwój wsi i rybołówstwo 

dla Sejmowej i Senackiej  Komisji Rolnictwa; 

11) inicjowanie wniosków w zakresie finansowania zadań z budżetu resortu; 

12) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez jednostki sfery budżetowej,  

o których mowa w pkt 9, z uwzględnieniem  w szczególności sprawozdawczości 

budżetowej oraz uzupełniających informacji; 
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13) opiniowanie zmian w planie finansowym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

14) opiniowanie wniosków wojewodów dotyczących finansowania zadań realizowanych 

przez jednostki nadzorowane przez wojewodów; 

15) współudział w przygotowywaniu umów dotyczących zadań zlecanych przez 

departamenty i biura Ministerstwa w ramach wydatków  z zakresu pozostałej działalności 

dotyczącej rolnictwa, rynków rolnych, rozwoju wsi i rybołówstwa; 

16) analiza sprawozdawczości budżetowej i pozabudżetowej oraz sprawozdań finansowych 

jednostek podległych lub nadzorowanych i ich ocena pod względem merytorycznym; 

17) nadzorowanie prac związanych z prawidłowością podziału środków i limitów 

wynagrodzeń oraz zatrudnienia dla jednostek sfery budżetowej podległych  

lub nadzorowanych przez Ministra; 

18) sporządzanie łącznych kwartalnych i rocznych sprawozdań z zakresu zatrudnienia  

i wynagrodzeń jednostek budżetowych i gospodarstw pomocniczych funkcjonujących 

do 31 grudnia 2010 r.; 

19) opracowywanie analiz i informacji w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach 

organizacyjnych sfery budżetowej podległych lub nadzorowanych przez Ministra; 

20) obsługa informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR) w zakresie 

planowania wydatków i ich realizacji przez dysponentów niższego stopnia; 

21) opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody rocznej kierownikom jednostek 

budżetowych; 

22) prowadzenie spraw związanych z wyjaśnieniami i ewidencją zwrotów nienależnie  

pobranych dotacji oraz wpłat odsetek na dochody budżetu państwa.  

 

Do zadań Wydziału Finansowania Programów i Sprawozdawczości Unijnej należy: 

1) koordynowanie prac związanych z realizacją programów współfinansowanych  

z udziałem środków  Europejskiego Funduszu Rybackiego;  

2) planowanie i realizacja wydatków budżetowych na współfinansowanie krajowe 

i finansowanie  z budżetu Unii Europejskiej programów finansowanych z udziałem środków 

unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013”. 

3) współudział w przygotowywaniu lub opiniowaniu procedur i ich zmian oraz umów 

dotyczących uruchamiania wydatków na finansowanie lub współfinansowanie 

programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w pkt 2; 

4) inicjowanie, opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych 

dotyczących finansowania i współfinansowania programów finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w pkt 2;   

5) sprawdzanie składanych zapotrzebowań na środki na finansowanie i współfinansowanie 

programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w pkt 2, pod względem 

formalnym i rachunkowym; 

6) współpraca z innymi departamentami i biurami, Ministerstwem Finansów, Agencją 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i innymi jednostkami korzystającymi ze środków 

programów unijnych w zakresie terminowej realizacji płatności finansowania unijnego  i 

współfinansowania krajowego; 

7) monitoring wydatków na współfinansowanie programów finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w pkt 2 oraz przygotowywanie informacji i analiz w tym zakresie; 

8) monitoring i rozliczanie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego; 

9)  koordynacja i przygotowywanie sprawozdań i informacji dla Komisji Europejskiej w ramach 

zadań  jednostki koordynującej w zakresie: 

a) planowanych wydatków i dochodów z Europejskiego Funduszy Rybackiego, 

b) danych sprawozdawczych dotyczących wydatków i dochodów z Europejskiego 

Funduszu Rybackiego; 

10) sprawdzanie sprawozdań, raportów i informacji, o których mowa w pkt 9; 

11) współpraca z Komisją Europejską oraz agencjami płatniczymi i Ministerstwem Finansów  

w zakresie, o którym mowa w pkt 9; 

12) przygotowywanie i przekazywanie informacji do Komisji Europejskiej wynikających  

z realizacji programów, o których mowa w pkt 2;  

13) monitorowanie i analiza propozycji zmian w przepisach Unii Europejskiej przedstawianych 

na posiedzeniach Rady Unii Europejskiej i Komitetów Zarządzających Komisji Europejskiej 

w zakresie programów, o których mowa w pkt 2 oraz sprawozdawczości unijnej; 

14) przygotowywanie stanowiska w sprawach, o których mowa w pkt 14; 
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15) uczestniczenie w pracach Grup Roboczych Rady Unii Europejskiej i Komitetów 

Zarządzających  w zakresie, o którym mowa w pkt 14; 

16) przygotowywanie informacji i analiz dotyczących realizacji wydatków z Europejskiego 

Funduszu Rybackiego; 

17) monitorowanie i analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu 

Pierwszej Instancji w zakresie realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich; 

18) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem kontroli przez Europejski Trybunał 

Obrachunkowy w zakresie wydatkowania środków z Europejskiego Funduszu 

Rybołówstwa; 

19) monitorowanie wydatków na realizację Programu Operacyjnego  „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013”; 

20) rozliczanie programów współfinansowanych środkami z funduszy wspólnotowych w 

ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb na lata 

2004 – 2006”, 

21) prowadzenie spraw związanych z wyjaśnieniami i ewidencją zwrotów nienależnie  

pobranych dotacji oraz wpłat odsetek na dochody budżetu państwa; 

22) koordynacja realizacji zadań Departamentu w zakresie sprawowania przez Polskę 

przewodnictwa w Radzie UE; 

23) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem Pomocy Technicznej ze środków 

programów współfinansowanych z budżetu unijnego; 

24) koordynacja prac związanych z planowaniem wydatków  na realizację Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013”; 

25) koordynacja prac związanych z planowaniem wydatków na realizację programów 

realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz współpraca z Ministerstwem 

Rozwoju Regionalnego w tym zakresie; 

26) weryfikacja wniosków o zapewnienie lub uruchomienie rezerwy celowej na realizację 

Programu Operacyjnego  „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich na lata 2007-2013”, dla innych dysponentów części budżetowych; 

27) opiniowanie projektów umów z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów 

publicznych na realizacje zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich oraz 

uruchamianie środków i rozliczanie wydatków budżetowych wynikających z tych umów; 

 

Do zadań Wydziału Ewidencji Księgowej należy: 

1) inicjowanie, opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych 

dotyczących ewidencji finansowo-księgowej z zakresu budżetu resortu; 

2) koordynacja prac w zakresie obsługi bankowej i kontroli dokumentów bankowych oraz 

prowadzenie ich ewidencji; 

3) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej, syntetycznej i analitycznej zgodnie  

z instrukcją obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowym planem kont  

w zakresie: 

a)  realizacji budżetu resortu oraz gospodarki pozabudżetowej,  

b) środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,  

c) środków otrzymywanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność 

ogólnotechniczną i wspomagającą badania, 

d)środków finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, których dysponentem 

jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

4) bieżąca i okresowa analiza wykonania dochodów i wydatków budżetu resortu na 

podstawie ewidencji syntetycznej i analitycznej; 

5) uzgadnianie sald rachunków bankowych i rozliczeń z bankami; 

6) sporządzanie i analiza sprawozdań budżetowych i pozabudżetowych (miesięcznych, 

kwartalnych, półrocznych i rocznych) oraz sprawozdań finansowych jednostek 

podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z wyłączeniem 

instytutów badawczych; 

7) przyjmowanie sprawozdań finansowych jednostek resortowych po ich analizie przez 

właściwe wydziały oraz sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania zbiorczego 

budżetu Ministerstwa; 

8) ewidencja księgowa współfinansowania wydatków związanych z realizacją: 

a) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
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b) Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich na lata 2007-2013”; 

9) ewidencja księgowa związana z rozliczeniem programów: 

a)  Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006, 

b) Sektorowego  Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich  na lata 2004-2006”, 

c) Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb na lata  

2004 – 2006”; 

10) przekazywanie wykonanych dochodów budżetu resortu na rachunek dochodów 

Ministerstwa Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu państwa  

i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa; 

11) obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, modułu 

Sprawozdawczość; 

12) monitorowanie realizacji wydatków przez kierowników jednostek podległych i nadzorowanych 

w zakresie wykorzystywania kart płatniczych; 

13) koordynacja w Departamencie spraw związanych z realizacją kontroli wewnętrznej, 

Najwyższej Izby Kontroli oraz Urzędu Kontroli Skarbowej. 

 

Obsługę Instytucji Instytucji Zarządzającej (Departamentu Rybołówstwa i Departamentu 

Finansów) w zakresie zadań dotyczących PO RYBY 2007-2013 realizują niżej wymienione 

komórki organizacyjne w ramach zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego MRiRW 

oraz regulaminów wewnętrznych: 

Departament Prawno-Legislacyjny; 

1) Biuro Dyrektora Generalnego; 

2) Biuro Pomocy Technicznej; 

3) Biuro Administracyjno – Budżetowe; 

4) Biuro Audytu Wewnętrznego. 

W wyżej wymienionych komórkach organizacyjnych MRiRW obsługę zadań dotyczących PO 

RYBY 2007-2013 wykonują oddelegowani pracownicy, łącznie 24 stanowiska pracy.  Zadania 

pracowników wyznaczonych do obsługi IZ PO RYBY 2007-2013 znajdują się w opisach 

stanowisk pracy. 

Schemat organizacyjny komórek organizacyjnych MRiRW obsługujących Instytucję 

Zarządzającą (Departament Rybołówstwa i Departament Finansów). 
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W zakresie w/w obsługi departamenty/biura prowadzą sprawy dotyczące w szczególności: 

 

Obsługa IZ PO RYBY 2007-2013 w Departamencie Prawno-Legislacyjnym wykonywana jest na 

3 stanowiskach pracy. Zadania pracowników wyznaczonych do obsługi IZ PO RYBY 2007-2013 

znajdują się w opisach stanowisk pracy, Wewnętrznym Regulaminie Biura oraz w regulaminie 

organizacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pracownicy Departamentu Prawno-

Legislacyjnego prowadzą sprawy w zakresie:  

1) współudziału przy opracowywaniu przez departamenty, a także opracowywania 

ostatecznego tekstu projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń 

projektów ustaw; 

2) opiniowania pod względem prawnym i współudziału w uzgadnianiu projektów aktów 

normatywnych oraz projektów założeń projektów ustaw opracowywanych przez 

organy administracji rządowej; 

3) opiniowania projektów umów międzynarodowych; 

4) opiniowania pod względem prawnym spraw zgłaszanych przez  

departamenty; 

5) koordynacji działań dotyczących systemu notyfikacji aktów prawnych zawierających 

przepisy techniczne; 

6) występowania w charakterze pełnomocnika Ministra lub Ministerstwa przed sądami 

oraz przed innymi organami orzekającymi; 

7) koordynacji analizy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz 

udziału w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości; 

8) koordynacji działań dotyczących monitorowania stanu wdrażania aktów prawa UE, 

notyfikacji transpozycji dyrektyw UE w bazie Komisji Europejskiej oraz postępowań w 

związku z brakiem prawidłowej transpozycji dyrektyw UE w trybie art. 258 TFUE; 
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9) udziału w posiedzeniach Komisji Prawniczej; 

10) kierowania aktów prawnych do redakcji Dziennika Ustaw, Dziennika Urzędowego RP 

„Monitor Polski" i Dziennika Urzędowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

w celu ich ogłoszenia; 

11) prowadzenia rejestru i zbioru zarządzeń wydanych przez Ministra, także  

w formie elektronicznej oraz udostępniania  wydanych zarządzeń;  

12) prowadzenia analiz dotyczących przebiegu prac nad projektami aktów 

normatywnych opracowywanych w Ministerstwie, na podstawie informacji 

przekazywanych przez właściwe departamenty; 

13) koordynowania prac związanych z opracowywaniem programów prac legislacyjnych 

w Ministerstwie. 

Obsługa IZ PO RYBY 2007-2013 w Biurze Dyrektora Generalnego wykonywana jest na 5 

stanowiskach pracy. Zadania pracowników wyznaczonych do obsługi IZ PO RYBY 2007-

2013 znajdują się w opisach stanowisk pracy, Wewnętrznym Regulaminie Biura oraz w 

regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pracownicy Biura 

Dyrektora Generalnego prowadzą sprawy w zakresie:       

1) spraw osobowych pracowników Ministerstwa; 

2) naboru pracowników, analizy stanu zatrudnienia oraz realizacji zadań wynikających  z 

przepisów o służbie cywilnej; 

3) szkolenia, dokształcania i rozwoju zawodowego pracowników Ministerstwa; 

4) opracowywania projektów statutu i regulaminu organizacyjnego Ministerstwa; 

5) przygotowywania projektów zakresów czynności Sekretarza Stanu  

i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie; 

6) opiniowania projektów wewnętrznych regulaminów organizacyjnych 

departamentów;  

7) rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy dyrektorami departamentów; 

8) opracowywania projektów aktów prawnych dotyczących tworzenia, łączenia, 

podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek podległych lub nadzorowanych przez 

Ministra oraz opracowywania projektów statutów tych jednostek; 

9) powoływania rad i zespołów jako organów pomocniczych Ministra,  

w szczególności opracowywania projektów aktów prawnych w tym zakresie, 

delegowania przedstawicieli Ministra do organów pomocniczych powołanych przez 

inne organy administracji publicznej oraz do władz fundacji – na wniosek właściwych 

departamentów; 

10) przygotowywania, na wniosek właściwych departamentów, pełnomocnictw Ministra i 

upoważnień Ministra do załatwiania spraw, w szczególności  

do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu oraz prowadzenia rejestru 

tych pełnomocnictw i upoważnień, a także upoważnień Dyrektora Generalnego do 

załatwiania spraw w jego imieniu oraz prowadzenia ich rejestru; 

11) prowadzenia rejestru i zbioru zarządzeń Dyrektora Generalnego Ministerstwa, także w 

formie elektronicznej oraz udostępniania wydanych zarządzeń; 

12) monitorowania realizacji zadań wyznaczonych przez Dyrektora Generalnego oraz 

zgłaszania Dyrektorowi Generalnemu nieprawidłowości i zagrożeń terminu ich 

wykonania; 

13) udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane dla                      

Ministerstwa; 

14) koordynowania prac dotyczących funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej i 

stron internetowych Ministerstwa, a także umieszczania na stronach internetowych 

Ministerstwa materiałów i informacji przygotowywanych przez departamenty oraz 

jednostki działające w obszarze rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa; 

15) sporządzania rocznych informacji o działaniach podejmowanych przez podmioty 

wykonujące zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa; 

16) odbierania i przekazywania poczty elektronicznej Kancelarii Ministerstwa; 

17) redakcji i wydawania Dziennika Urzędowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tym 

formie elektronicznej; 

18) zgłaszania opracowanych przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa wzorów 

dokumentów elektronicznych do Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów 

Elektronicznych; 

19) koordynacji prac związanych z umieszczaniem i aktualizacją opisów 
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administracyjnych na stronie Pojedynczego Punktu Kontaktowego oraz współpraca z 

Ministerstwem Gospodarki w tym zakresie. 

 

Obsługa IZ PO RYBY 2007-2013 w Biurze Pomocy Technicznej wykonywana jest na 3 

stanowiskach pracy. Zadania pracowników wyznaczonych do obsługi IZ PO RYBY 2007-2013 

znajdują się w opisach stanowisk pracy, Wewnętrznym Regulaminie Biura oraz w regulaminie 

organizacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pracownicy Biura Pomocy Technicznej 

prowadzą sprawy w zakresie:  

1) koordynacja opracowywania i uzgadniania oraz realizacji operacji Ministerstwa  

w zakresie pomocy technicznej PO RYBY 2007-2013; 

2) przygotowywanie wniosków o płatność dla operacji Ministerstwa w zakresie pomocy 

technicznej – we współpracy z Biurem Administracyjno-Budżetowym; 

3) koordynacja rozliczania operacji Ministerstwa w zakresie pomocy technicznej  

PO RYBY 2007-2013; 

4) udział w przygotowywaniu analiz i sprawozdań z realizacji PO RYBY 2007-2013  

w części dotyczącej pomocy technicznej; 

5) przygotowywanie projektu budżetu Ministerstwa na dany rok budżetowy w zakresie  

PO RYBY 2007-2013 oraz określenie wysokości środków niewygasających na realizację 

operacji Ministerstwa z PO RYBY 2007-2013 we współpracy z Biurem Administracyjno-

Budżetowym i Departamentem Finansów, a następnie dokonywanie koniecznych 

przesunięć; 

6) przygotowywanie analiz w zakresie możliwości i efektywności wykorzystania środków 

pomocy technicznej we współpracy z innymi jednostkami; 

7) współpraca z Departamentem Rybołówstwa w sprawach związanych  

z przygotowywaniem, realizacją i rozliczaniem operacji Ministerstwa w zakresie Osi 5 – 

Pomoc Techniczna PO RYBY 2007 – 2013;  

8) prowadzenie monitoringu wydatkowania środków finansowych Ministerstwa dla 

pomocy technicznej PO RYBY 2007 – 2013; 

9) udzielanie informacji wnioskujacym komórkom organizacyjnym Ministerstwa ws. 

kwalifikowalności kosztów w zakresie pomocy technicznej PO RYBY 2007 – 2013 żródła 

finansowania oraz dostepności środków finansowych w poszczególnych paragrafach 

budżetu PO RYBY 2007 – 2013; 

10) przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją wniosków pomocy technicznej 

Ministerstwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo  

i przetwórstwo ryb 2004-2006” oraz udostępnianie tej dokumentacji dla potrzeb 

organów kontroli; 

 

Obsługa IZ PO RYBY 2007-2013 w Biurze Administracyjno – Budżetowym jest realizowana na 11 

stanowiskach pracy. Zadania pracowników wyznaczonych do obsługi IZ PO RYBY 2007-2013 

znajdują się w opisach stanowisk pracy, Wewnętrznym Regulaminie Biura oraz w regulaminie 

organizacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pracownicy Biura Administracyjno – 

Budżetowego prowadzą sprawy w zakresie:   

1) planowania dochodów i wydatków budżetowych dotyczących działu 750-Administracja 

publiczna, rozdziału 75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji 

rządowej, w tym w zakresie budżetu zadaniowego; 

2) planowania wydatków majątkowych Ministerstwa, w tym zakupów inwestycyjnych; 

3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z 

planem oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji; 

4) zapewnienia obsługi finansowej, rachunkowo-kasowej oraz bankowej w tym dewizowej; 

5) prowadzenia ewidencji księgowej przy wykorzystaniu komputerowego programu 

ewidencji księgowej oraz dokonywanie na bieżąco analizy kont analitycznych;, 

6) sporządzania miesięcznych i kwartalnych sprawozdań budżetowych z wykonania 

wydatków budżetowych oraz sporządzanie informacji opisowej o zobowiązaniach;  

7) sporządzania poleceń księgowania oraz wystawianie not obciążeniowych w celu 

zapewnienia prawidłowości zapisów księgowych oraz rozliczeń finansowych z innymi 

jednostkami 

8) obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa-TREZOR, jako dysponenta 
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trzeciego stopnia środków budżetowych; 

9) dokonywania analiz wykorzystania środków budżetowych oraz przygotowywania 

informacji na potrzeby Kierownictwa Ministerstwa oraz departamentów/Biur; 

monitorowania wykorzystywania środków finansowych pomocy technicznej w zakresie PO 

RYBY 2007-2013; 

10) obsługi finansowej wynagrodzeń pracowników Ministerstwa; 

11) ubezpieczeń społecznych pracowników Ministerstwa i zleceniobiorców oraz obsługi 

programu „Płatnik"; 

12) sporządzania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu byłych pracowników 

Ministerstwa, których dokumenty znajdują się w archiwum Ministerstwa; obsługi systemu 

rejestracji faktur i rachunków; 

13)  ewidencji oraz rozliczania umów cywilno-prawnych zawieranych przez Ministerstwo;  

14) dokonywania rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) oraz sporządzania 

deklaracji do Urzędu Skarbowego w wyznaczonych terminach; 

15) prowadzenia spraw w zakresie kompleksowej obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych dla pracowników i byłych pracowników Ministerstwa; 

16) koordynacji merytorycznego nadzoru nad budową, eksploatacją i wdrażaniem systemów 

e-administracji i innych systemów związanych z informatyzacją administracji rządowej w 

resorcie rolnictwa; 

17) koordynacji działań służących projektowaniu, nadzorowaniu procesów budowy i 

eksploatacji oraz organizowaniu infrastruktury teleinformatycznej i struktury teletechnicznej 

systemu łączności Ministerstwa; 

18) zabezpieczenia technicznego systemów informatycznych eksploatowanych i 

funkcjonujących w Ministerstwie; 

19) wyposażania departamentów w sprzęt i oprogramowanie komputerowe; 

20) zapewniania prawidłowości funkcjonowania sprzętu i urządzeń informatycznych oraz 

nadzoru i kontroli właściwego ich wykorzystania; 

21) działań technicznych i organizacyjnych zapewniających szczególne bezpieczeństwo i 

ochronę danych występujących w sieciach teleinformatycznych oraz danych 

przetwarzanych na skomputeryzowanych stanowiskach pracy; 

22) informatycznego nadzoru nad ochroną fizyczną gmachu (system wejścia-wyjścia i system 

monitoringu); 

23) organizacji, doradztwa, nadzoru i prowadzenia prezentacji oraz szkoleń informatycznych 

związanych z wykorzystaniem systemów komputerowych w zakresie obsługi i 

bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz systemów łączności; 

24) przygotowania i utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w obiektach dla stanowisk 

kierowania; 

25) współpracy z Departamentem Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony 

Informacji Niejawnych w zakresie przygotowania i logistycznego zabezpieczenia 

obiektów dla stanowisk kierowania; 

26) archiwizacji dokumentacji Ministerstwa,; 

27) prenumeraty prasy i czasopism fachowych dla Ministerstwa, w tym ustalanie potrzeb, 

zamawianie wydawnictw i ewidencja; 

28) zarządzania powierzchnią w gmachu Ministerstwa oraz terenem przyległym; 

29) utrzymania nieruchomości Ministerstwa w należytym stanie technicznym;  

30) prowadzenia Kancelarii Ogólnej i Punktu Podawczego w Ministerstwie; 

31) zapewniania sprawnej obsługi spotkań w salach konferencyjnych w budynku Ministerstwa 

w wymaganym zakresie; 

32) obsługi technicznej departamentów w zakresie dystrybucji korespondencji, dostaw i 

przeprowadzek;  

33) prowadzenia obsługi zaopatrzeniowej Ministerstwa; 

34) prowadzenia gospodarki magazynowej; 

35) administrowania i gospodarowania składnikami majątkowymi Ministerstwa; 

36) zapewnienia obsługi transportowej w Ministerstwie; 

37) bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie; 

38) świadczenia usług z zakresu medycyny pracy oraz doraźnej opieki zdrowotnej; 

39) wskazywania składników rzeczowych majątku ruchomego oraz przygotowywania  

materiałów dla Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku 

ruchomego do dalszego użytkowania oraz likwidacji zbędnych lub zużytych składników 

rzeczowych majątku ruchomego;. 
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Obsługę IZ PO RYBY 2007-2013 w Biurze Audytu Wewnętrznego wykonuje się na 2 

stanowiskach pracy do spraw audytu wewnętrznego. Zadania pracowników wyznaczonych 

do obsługi IZ PO RYBY 2007-2013 znajdują się w opisach stanowisk pracy, Wewnętrznym 

Regulaminie Biura oraz w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Pracownicy Biura Audytu Wewnętrznego prowadzą sprawy w zakresie: 

1) udziału w przygotowaniu rocznych planów audytu wewnętrznego na podstawie analizy 

ryzyka; 

2) przeprowadzania audytów wewnętrznych, w tym audytów wewnętrznych zadań 

finansowanych ze środków UE; 

3) przeprowadzania audytów wewnętrznych zleconych; 

4) przeprowadzania czynności doradczych;  

5) monitorowania postępów i stanu realizacji zaleceń oraz podejmowania,  

w uzasadnionych przypadkach, czynności sprawdzających;  

6) analizowania planów audytu wewnętrznego i sprawozdań z wykonania rocznych 

planów audytu wewnętrznego przekazywanych przez jednostki podległe lub 

nadzorowane przez Ministra; 

7) przygotowywania zbiorczych informacji o istotnych ryzykach i słabościach kontroli 

zarządczej oraz proponowanych usprawnieniach kontroli zarządczej; 

8) analizowania informacji dotyczących obszarów, które są lub mogą być przedmiotem 

audytu wewnętrznego; 

9) współpracy z komórkami audytu wewnętrznego w jednostkach podległych lub 

nadzorowanych przez Ministra. 

 

2.2.2. PROCEDURY PISEMNE OPRACOWANE NA POTRZEBY PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI 

ZARZĄDZAJĄCEJ/ORGANÓW POŚREDNICZĄCYCH (DATY I ODESŁANIA) 

Instrukcja wykonawcza dla IZ została zatwierdzona w dniu 7 luty 2011 r. przez IC.  Instrukcja 

opisuje sposób realizacji wszystkich funkcji IZ, w tym procedurę zmiany i aktualizacji niniejszego 

Opisu.  

Ponadto pracownicy IZ wykonują swoje zadania w oparciu o: 

1) Procedurę uruchomienia środków na realizację PO RYBY 2007-2013 zatwierdzoną  

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 25 stycznia 2010 r.; 

2) Procedurę trybu uruchamiania, monitorowania i kontroli wydatkowania środków 

finansowych Okręgowych Inspektoratów Rybołówstwa Morskiego w ramach Osi 

priorytetowej 5 „Pomoc techniczna określonej w Programie Operacyjnym 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013” zatwierdzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 6 marca  

2009 r.;  

3) Procedurę składania, rozpatrywania oraz obiegu dokumentów związanych  

z przyznawaniem środków finansowych w ramach pomocy technicznej PO RYBY 2007-

2013 Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA zatwierdzoną 18 lutego 2011 r. 

4) Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

1) Zarządzenie nr 3 z dnia 1 lutego 2010 r.  w sprawie zasad i trybu postępowania  

w procesie udzielania zamówień w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz ze 

zmianami; 

2) Zarządzenie nr 16 z dnia   7 października   2009 r. w sprawie powołania komisji 

przetargowej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz ze zmianami; 

3) Zarządzenie nr 2 z dnia  2 lutego  2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw 

opracowania i wdrożenia strategii antykorupcyjnej w Ministerstwie Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi; 

4) Zarządzenie nr 15 z dnia 6 października 2003 r. w sprawie regulaminu 

wprowadzania lub publikowania informacji publicznej w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz wprowadzania lub publikowania informacji na stronach 

internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 
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5) Zarządzenie nr 8 z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu realizacji budżetu 

resortu, w tym wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu resortu wraz ze zmianami ; 

6) Zarządzenie nr 12 z dnia  3 listopada  2006 r. w sprawie ustalenia rozkładu  

i wymiaru czasu pracy pracowników Centrum Monitorowania Rybołówstwa  

w Departamencie Rybołówstwa; 

7) Zarządzenie nr 4 z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania 

kontroli przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

8) Zarządzenie nr 12 z  dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia godzin pracy 

pracowników  Ministerstwa  Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjmujących interesantów w 

sprawach skarg i wniosków; 

9) Zarządzenie nr 4 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie koordynowania  

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi obiegu dokumentów kontroli 

przeprowadzonych przez krajowe organy kontroli zewnętrznej oraz realizacji zadań 

kontrolnych; 

10) Zarządzenie nr 17 z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie sposobu udostępniania  

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

Rządowego Centrum Legislacji informacji w procesie stanowienia prawa; 

11) Zarządzenie nr 3 z dnia  27 marca 2006 r. w sprawie postępowania pracowników 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi   z podmiotami wykonującymi działalność 

lobbingową; 

12) Zarządzenie nr 22 z dnia 15.19.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu 

uruchamiania, monitorowania i  kontroli wydatkowania środków finansowych oraz 

rozliczania operacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach osi 

priorytetowej 5 „Pomoc techniczna” zawartej w Programie Operacyjnym  

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013” 

13) Zarządzenie nr 17 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Procedur 

kontroli finansowo-księgowej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz ze 

zmianami; 

14) Zarządzenie nr 23 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania 

i ogłaszania aktów normatywnych oraz opracowywania i uzgadniania innych 

dokumentów rządowych, a także opracowywania, uzgadniania i ogłaszania 

zarządzeń Dyrektora Generalnego wraz ze zmianami; 

15) Zarządzenie nr 23 z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie szkoleń pracowników 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi finansowanych ze środków budżetowych 

innych niż środki przeznaczone na realizację programów współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej. 

 

Instytucja zarządzająca dotychczas zatwierdziła następujące Książki Procedury ARiMR:  

1) Procedura przyznawania pomocy w formie premii w ramach PO „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w zakresie 

środka 1.2. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności 

połowowej w 2008 r. - zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 744/2008 

zatwierdzona w dniu 18 listopada 2008 r.; 

2) Procedury dokonywania płatności w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zatwierdzona w dniu  

2 lutego 2010 r.; 

3) Procedury księgowa w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zatwierdzona w dniu 15 czerwca  

2010 r.; 

4) Procedura prognozowania i kontroli dokumentów w ramach PO „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

zatwierdzona w dniu 2 marca 2010 r.; 

5) Procedura sprawozdawczości w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zatwierdzona w dniu  

1 czerwca 2010 r.; 

6) Procedura weryfikacji spełnienia przez beneficjenta zobowiązań zawartych w umowie 

o pomocy finansowej przyznanej na podstawie art. 6 Rozporządzenia Rady (WE)  
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nr 744/2008 w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zatwierdzona w dniu 15 grudnia  

2009 r.; 

7) Procedura dochodzenia należności z tytułu kwot wypłaconych w ramach  

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013” zatwierdzona w dniu 23 stycznia 2009 r.;  

8) Procedura udzielania pomocy dla środka 1.2. Pomoc publiczna z tytułu 

tymczasowego zaprzestania działalności połowowej w 2008 roku w ramach  

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013” zatwierdzona w dniu 11 marca 2009 r.; 

9) Procedura poprawy Zlecenia Płatności dla środków w ramach PO „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

zatwierdzona w dniu 23 września 2010 r.; 

10) Procedura zwrotu beneficjentom dokumentów związanych z prawnym 

zabezpieczeniem wykonania zobowiązań przez beneficjentów dla Środka 1.2 „Pomoc 

publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej” w ramach  

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013 zatwierdzona w dniu 15 grudnia 2009 r.; 

11) Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie na  podstawie decyzji administracyjnej 

dla Osi 1 w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013” zatwierdzona w dniu 8 lipca 2010 r.; 

12) Procedura obsługi wniosku o płatność na podstawie umowy o dofinansowanie dla osi 

1 - Środki na rzecz dostosowanie floty rybackiej w ramach PO „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zatwierdzona  

w dniu 13 lipca 2011 r.; 

13) Procedura wyboru beneficjentów do kontroli na miejscu w ramach  

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013” zatwierdzona w dniu 11 lipca  2011 r.; 

14) Procedury instrumentów KPA w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zatwierdzona w dniu  

8 września 2009 r.; 

15) Procedury audytu wewnętrznego w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zatwierdzona w dniu  

12 października 2009 r.;  

16)  Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie dla Osi 2 w ramach PO „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

zatwierdzona w dniu 9 października 2009 r.; 

17)  Procedura rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dla środków  

w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 

 i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zatwierdzona w dniu 29 września  

2009 r.; 

18)  Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie na podstawie umowy  

o dofinansowanie dla Osi 1 w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zatwierdzona w dniu  

21 września 2009 r.;  

19)  Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie dla Osi 3 w ramach PO „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zatwierdzona  

w dniu 19 maja 2011 r.; 

20)  Procedura przeprowadzania kontroli na miejscu dla osi 1-3 w ramach  

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013” zatwierdzona w dniu 20 marca 2011 r.; 

21)  Procedura przekazywania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach  

w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013” zatwierdzone w dniu  22 grudnia 2009 r.; 

22) Procedura przyjmowania wniosku o dofinansowanie oraz wstępne sprawdzanie 

dostępności środków w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zatwierdzona w dniu 11 maja 2010 r.; 
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23) Procedura obsługi wniosku o płatność na podstawie decyzji administracyjnej dla osi 1 

w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013” zatwierdzona w dniu 22 czerwca 2010 r.; 

24) Procedura obsługi wniosku o płatności składanych na podstawie umów  

o dofinansowanie w zakresie osi 2 i 3 w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zatwierdzona w dniu  

20 czerwca 2011 r.; 

25) Procedura kontroli ex post postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  

w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013” zatwierdzona w dniu 12 sierpnia 2010 r.;  

26) Procedura obsługi wniosku o płatność dla środka 2.2. Działania wodno-środowiskowe  

w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk  

i technik w chowie i hodowli ryb w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zatwierdzona w dniu  

11 sierpnia 2010 r.; 

27) Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie dla środka 1.4 „Rybactwo przybrzeżne” 

zawartego w osi priorytetowej 1 „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”  

w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów 

rybackich 2007-2013” zatwierdzona w dniu 1 sierpnia 2011 r. 
 

 

Instytucja zarządzająca dotychczas zatwierdziła następujące książki procedur dla instytucji 

pośredniczącej osi priorytetowej IV (SW):  

1) Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie obejmującej realizację niektórych 

operacji w zakresie środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" w ramach 

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013"(zakres §1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia) zatwierdzona w dniu 12 października 

2010 r.; 

2) Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie obejmującej realizację niektórych 

operacji w zakresie środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" oraz środka 

4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” w ramach 

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013" (zakres §1 pkt 1 lit. e oraz pkt 2 rozporządzenia) zatwierdzona w dniu  

12 października 2010 r.; 

3) Procedura przekazywania sprawozdań oraz tryb i terminy w zakresie osi priorytetowej 4 

Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach  

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013" zatwierdzona w dniu 12 lipca 2010 r.; 

4) Procedura oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Osi 

4 zatwierdzona w dniu 12 lipca 2010 r.; 

5) Procedura obsługi wniosku o płatność obejmującej realizacje operacji w zakresie osi 

priorytetowej IV Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach 

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013 zatwierdzona w dniu 12 lipca 2010 r.; 

6) Procedura zwrotu beneficjentowi dokumentu związanego z prawnym 

zabezpieczeniem wykonania zobowiązań przez beneficjenta w zakresie osi 

priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach  

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013" zatwierdzona w dniu 12 lipca 2010 r.; 

7) Procedura rozwiązywania umowy o dofinansowanie na wniosek beneficjenta 

zatwierdzona w dniu 12 lipca 2010 r.; 

8) Procedura rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w zakresie osi 

priorytetowej 4 -Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach 

Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013" zatwierdzona w dniu 12 lipca 2010 r.; 

9) Procedura dochodzenia należności z tytułu kwot wypłaconych w zakresie osi 

priorytetowej 4 -Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa ramach  
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PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013" zatwierdzona w dniu 12 lipca 2010 r.; 

10) Procedura poprawy Zlecenia Płatności dla środków w ramach PO „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" 

zatwierdzona w dniu 12 lipca 2010 r.; 

11) Procedura wykrywania, wyjaśniania oraz raportowania nieprawidłowości w zakresie 

osi priorytetowej 4 -Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach 

Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa I nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013" zatwierdzona w dniu 12 lipca 2010 r.; 

12) Procedura kontroli w miejscu realizacji operacji zatwierdzona w dniu 12 lipca 2010 r. 

 

 

Instytucja zarządzająca dotychczas zatwierdziła następujące książki procedur FAPA: 

 

1) Książka procedur „Obsługa wniosku o dofinansowanie i zawieranie umów” 

zatwierdzona w dniu 28 lutego 2011 r.; 

2) Książka procedur „Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

zatwierdzona w dniu 12 października 2010 r.; 

3) Książka procedur „Zakres, tryb i terminy przekazywania sprawozdań” zatwierdzona  

w dniu 12 października 2010 r.; 

4) Książka procedur „Wykrywanie, wyjaśnianie oraz raportowanie nieprawidłowości” 

zatwierdzona w dniu 12 października 2010 r.; 

5) Książka procedur „Przeprowadzanie czynności kontrolnych” zatwierdzona w dniu  

12 października 2010 r.; 

6) Książka procedur „Obsługa wniosku o płatność” zatwierdzona w dniu 12 października 

2010 r.; 

7) Książka procedur „Aktualizacja procedur” zatwierdzona w dniu 12 października 2010 r. 

 

2.2.3 OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH WYBORU I ZATWIERDZANIA OPERACJI ORAZ 

ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ZAPEWNIANIA, ŻE W CAŁYM OKRESIE REALIZACJI SPEŁNIAJĄ 

ONE WYMOGI OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWYCH I KRAJOWYCH  

(ART. 59 LIT. A) ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1198/2006 

W procesie zatwierdzania i wyboru projektów IZ odpowiada za:  

1) przygotowanie rozporządzeń określających szczegółowe warunki uzyskania pomocy 

finansowej w ramach PO RYBY 2007-2013; 

2) wzoru wniosku o dofinansowanie;  

3) wzoru porozumienia / umowy o dofinansowaniu. 

 

Za przyjmowanie wniosków o dofinansowanie, ich rejestrowanie zgodnie z zasadami instrukcji 

kancelaryjnej obowiązującej w IP, weryfikację formalną i merytoryczną wniosku  

o dofinansowanie w oparciu o karty sprawdzające, zawieranie umów o dofinansowanie lub 

wydawaniu decyzji o przyznaniu pomocy odpowiada właściwa instytucja pośrednicząca. 

Celem zagwarantowania, że wybierane operacje spełniają kryteria krajowe i wspólnotowe, 

IP bierze pod uwagę w szczególności zatwierdzone przez KM kryteria wyboru projektów 

(obowiązujące od dnia 19 maja 2009 r.), na podstawie których zostały przygotowane 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w pkt 1.4. Opisu. 

Zasady obowiązujące beneficjentów przy ubieganiu się o dofinansowanie zgodnie z art. 29 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 są ogłaszane na stronie internetowej IZ, IP. 

Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie lub zamknięciu naboru są zamieszczane 

w dziennikach o zasięgu ogólnokrajowym lub regionalnym. Potencjalni beneficjenci w celu 

zapoznania się z możliwościami PO RYBY 2007-2013 mogą skorzystać z przygotowanych przez 

IZ broszur, publikacji znajdujących się w siedzibach IP. 

Szczegółowe zasady dotyczące procedury wyboru i zatwierdzania operacji są szczegółowo 

określone w procedurach IP opracowanych na podstawie rozporządzeń Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi natomiast ich skrót przedstawiony jest poniżej. 
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Ocena formalna i merytoryczna wniosku dokonywana jest łącznie. W przypadku pozytywnej 

oceny merytorycznej IP zawiera umowę/wydaje decyzję o dofinansowaniu operacji  

w ramach PO RYBY 2007-2013.  

Niezależnie od wyniku ocen formalnej i merytorycznej oraz zawarcia umowy/wydania decyzji 

przez IP, informacja o wyniku oceny jest przekazywana pisemnie beneficjentowi. Wnioski 

niepoprawne lub niekompletne zwracane są do poprawy lub uzupełnienia przez 

wnioskodawców, bądź odrzucane, jeżeli ich poprawa nie jest możliwa. 

Beneficjent, z którym została zawarta umowa/wydana decyzja o dofinansowaniu, może 

wnioskować o zmianę warunków zawartych w umowie/decyzji na zasadach w niej określonych. 

Zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany są wprowadzane  

w życie w formie aneksu do umowy/zmiany decyzji wydanej w trakcie realizacji operacji.  

Podczas realizacji Programu IP na bieżąco monitoruje poziom kontraktacji alokowanych 

środków finansowych. W przypadku stwierdzenia przez IP zagrożenia o nie osiągnięciu limitu 

finansowego, IP niezwłocznie informuje o tym IZ. 

Podstawowe dane dotyczące zawartej umowy/wydanej decyzji, a także fakt sporządzenia 

aneksu do umowy/zmiany decyzji, bądź ich rozwiązania/wycofania są odnotowywane  

w systemie informatycznym. 

W trakcie realizacji operacji w stosunku do beneficjenta i przedkładanej przez niego 

dokumentacji prowadzone są przez IP kontrole i weryfikacje, o których mowa odpowiednio  

w pkt 2.2.4 i 2.2.5 niniejszego Opisu. Powyższe kontrole i weryfikacje służą zapewnieniu,  

że w całym okresie ich realizacji operacje spełniają wymogi stawiane przez obowiązujące 

przepisy wspólnotowe i krajowe. 

IZ przeprowadza kontrole systemowe w IP, zgodnie z rocznymi planami kontroli. IZ może 

również dokonywać kontroli w miejscu realizacji operacji.  

2.2.4 WERYFIKACJA OPERACJI (ART. 59 LIT. B) ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 1198/2006 

IZ jest odpowiedzialna za przeprowadzanie weryfikacji –kontroli- operacji w ramach PO RYBY 

2007-2013. Zgodnie z art. 5 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Rybackiego IZ przekazała zadania dotyczące kontroli operacji wszystkim IP (ARiMR, SW, 

FAPA), o których mowa w art. 59 lit. b rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006. Kontrola jest 

prowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 oraz przepisami 

rozporządzenia z dnia 4 września 2009 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli  

w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz kontroli operacji realizowanych w ramach 

programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013”. 

Kontrola w PO RYBY polega na sprawdzeniu przestrzegania: 

1) procedur wyboru wniosków o dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych; 

2) procedur podpisywania porozumień / umów o dofinansowanie lub wydawania decyzji  

o przyznaniu pomocy z publicznych środków wspólnotowych; 

3) procedury rozpatrywania odwołań złożonych przez wnioskodawców lub beneficjentów 

do instytucji pośredniczących; 

4) procedur weryfikacji wniosków o płatność oraz dokonywania płatności, 

5) procedur w zakresie monitorowania i oceny wdrażania operacji; 

6) zasad archiwizacji dokumentów związanych z wdrażaniem operacji 

współfinansowanych z publicznych środków wspólnotowych; 

7) procedur w zakresie sprawozdawczości, kontroli i rozliczeń finansowych, w tym 

poprawności kwalifikowania wydatków oraz sprawdzania rzetelności sprawozdań,  

o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy; 

8) zgodności realizacji operacji, środków i programu z politykami Wspólnoty. 

Kontrola operacji polega na sprawdzeniu dostarczenia towarów i usług współfinansowanych 

w ramach operacji, faktyczności poniesienia wydatków oraz ich zgodności z zasadami 

wspólnotowymi i krajowymi.  
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Roczny Plan Kontroli 

IZ opracowuje i corocznie weryfikuje metodologię doboru próby celem zapewnienia 

odpowiedniej wielkości próby, która w najbardziej wiarygodny sposób potwierdzi zgodność  

z prawem i prawidłowość przeprowadzenia transakcji będących podstawą wydatków oraz 

uwzględni poziom ryzyka charakterystyczny dla różnych typów beneficjentów i operacji.  

Tak dobrana próba jest podstawą przygotowania planu kontroli. Prowadzenie kontroli 

planowych nie wyklucza przeprowadzenia kontroli doraźnych.  

Na roczny plan kontroli IZ składają się roczne plany kontroli instytucji pośredniczących dla 

wszystkich osi priorytetowych (ARiMR, SW, FAPA). Instytucje pośredniczące w rocznych 

planach kontroli obecnie określają szacunkowo ilość operacji do kontroli na miejscu. 

Natomiast w rocznych planach kontroli sporządzanych od  2012 roku zostanie wprowadzona  

metodologia doboru próby do kontroli operacji na każdym etapie tj. kontrola na etapie: 

wniosku o dofinansowanie, realizacji operacji, wniosku o płatność końcową, związania  

z celem,  ze szczególnym uwzględnieniem występowania nieprawidłowości w realizowanych 

operacjach oraz wartości i złożoności realizowanych operacji. 

Na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 

2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz 

trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważonego rozwoju 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w związku z art. 24 ust. 3 

ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r.  o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego 

 z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego instytucje pośredniczące mogą dokonywać 

kontroli operacji na etapie zawartych umów o dofinansowanie wydanych decyzji i zgodnie  

z zatwierdzoną przez instytucje zarządzającą corocznie metodologii doboru próby 

znajdującej się w Rocznym Planie Kontroli2.  

Zgodnie z art. 39 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) NR 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. 

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006  

w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego instytucja zarządzająca określa dla PO RYBY 

2007-2013 wielkość próby do kontroli na etapie wniosku o płatność końcową, która została 

ustalona na poziomie 20 % złożonych wniosków w roku, który będzie podlegała kontrola 

operacji (kontrolę na etapie wniosku o płatność końcową wykonuje się z uwzględnieniem 

typowania  po podpisaniu umów o dofinansowanie bądź wydanych decyzji). Jednocześnie 

ww. wielkość próby nie może być mniejsza niż 25 % kosztów kwalifikowalnych 

przedstawionych do zwrotu w danym roku.  

Wyjątkami dla kontroli operacji na etapie wniosku o płatność są operacje realizowane  

w ramach środka: 

 Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej (środek 1.1), 

który realizowany są przez Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego przed 

złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność. Kontrola dotyczy 100 % 

wycofywanych jednostek rybackich. 

 Działania wodno-środowiskowe (środek 2.2) –  ARiMR jest zobowiązana zgodnie z art. 

11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 

1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego  do kontroli 100% 

beneficjentów (operacji ze wszystkimi wymogami) najpóźniej trzy lata od dnia 

zatwierdzenia operacji oraz pod koniec realizacji operacji. Tym samym ARiMR musi 

przeprowadzić minimum dwie kontrole u beneficjenta w zakresie wszystkich 

deklarowanych w umowie o dofinansowanie wymogów, pierwszą w pierwszych 

                                                 

2
 Zgodnie z §5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz 

operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, dopuszcza się przeprowadzenie przez instytucje pośredniczące kontroli 

na miejscu wniosków o płatność końcową w oparciu o wybraną próbę operacji (wymaga zatwierdzenia przez IZ).  
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trzech latach oraz drugą w piątym roku realizacji operacji przed złożeniem wniosku o 

płatność. 

 Działania wspólne (środek 3.1) oraz Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne 

(środek 3.4), Rozwój obszarów zależnych od rybactwa (środek 4.1) zgodnie z przyjętą 

rekomendacją, zawartą w sprawozdaniu z audytu, misja nr 2008/PL/MARE/F1, służb 

audytowych Komisji Europejskiej instytucje pośredniczące dla osi 1-4 są zobowiązane 

do przeprowadzenia 100% kontroli na miejscu operacji dotyczących szkoleń, 

seminariów, konferencji, itp. podczas ich realizacji z wyjątkiem opisanym w piśmie z 

dnia 5 maja 2011 znak MARE/F/1/JC[F1.03d].   

Ze względu na cykliczny charakter kontroli w miejscu realizacji operacji środków 2.2, 3.1 i 3.4  

oraz niematerialny charakter realizowanych operacji odstępuje się od przeprowadzania 

kontroli na etapie związania z celem (ex-post). Oprócz ww. kontroli na miejscu instytucje 

pośredniczące zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy są zobowiązane do 100 % kontroli 

(sprawdzenia) dowodów poświadczających poniesione wydatki w ramach operacji, 

dokumentujących dane podawane we wniosku o płatność oraz sprawdzane jest 100 % 

beneficjentów w rejestrze podmiotów wykluczonych prowadzonym w Ministerstwie Finansów 

oraz 100% beneficjentów pod względem kontroli krzyżowej.  

Zgodnie ze stanowiskiem KE wyrażonym w piśmie z dnia 5 maja 2011 r. znak 

MARE/F/1/JC[F1.03d] „seminaria, konferencje, szkolenia itp. organizowane przez strony 

trzecie, w których jedynie udzial pewnych osób jest współfinansowany z EFR, kontrola może 

być oparta na weryfikacji odpowiedniej dokumentacji (np. faktury za uczestniczenie  

w szkoleniu; inne dokumenty wspierające, np. rachunek hotelowy, materiały szkoleniowe itp.)”.  

W przypadku operacji realizowanych ze środka 4.1 w zakresie funkcjonowania lokalnej grupy 

rybackiej oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, których 

przedmiotem będzie cykl szkoleń dla potencjalnych beneficjentów,  instytucja pośrednicząca 

dokonuje kontroli tych szkoleń, typując minimum jedno szkolenie do skontrolowania podczas 

całego cyklu. Metoda typowania szkolenia do kontroli będzie podlegała corocznej analizie i 

będzie znajdować się w Rocznym Planie Kontroli IZ, metoda ta zostanie opracowane przez 

poszczególne samorządy województw. Szkolenia nie kontrolowane będą weryfikowane 

podczas kontroli weryfikacji dokumentów (desk reviews). 

Szacunkowe informacje o ilości kontroli obowiązkowych (na etapie wniosku o płatność 

końcową) oraz o ilości kontroli doraźnych (np. kontroli przeprowadzonych podczas 

seminariów lub szkoleń) lub kontroli na etapie wniosku o dofinansowanie będą znajdować się 

w rocznym planie kontroli instytucji pośredniczącej. Instytucje pośredniczące są zobowiązane 

do kontroli zamówień publicznych po ich przeprowadzeniu lub wraz ze złożeniem wniosku  

o płatność – kontrola przybiera formę weryfikacji dokumentów (desk reviews). 

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju 

sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego  roczny plan kontroli jest 

umieszczany na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa – 

www.minrol.gov.pl . 

Opracowany przez IZ plan kontroli jest przekazywany do dnia 15 grudnia roku 

poprzedzającego rok, na który jest sporządzany, do akceptacji Ministra ds. rybołówstwa. 

Zatwierdzony plan kontroli jest przekazywany do IC do końca roku poprzedzającego rok, na 

który został sporządzony. Plan kontroli zawiera w szczególności opis uwarunkowań 

prowadzenia procesu kontroli w danym roku, informację na temat metodologii doboru 

próby, roczne plany kontroli instytucji pośredniczących, wskazanie kryteriów kontroli 

(stosownie do potrzeb: formalnych, finansowych, technicznych i rzeczowych), zasoby ludzkie 

niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz harmonogram jej realizacji.  

Kontrola operacji na miejscu przeprowadzana przez IZ 

Przeprowadzenie kontroli na miejscu może być uzależnione od spełnienia przesłanek np.: 

przeprowadzenia analizy ryzyka, doboru próby do kontroli i może być dokonane w stosunku 

do dowolnej operacji z zastrzeżeniem określonym w części pn. Roczny Plan Kontroli.  Kontrola  
w miejscu realizacji operacji na etapie wniosku o dofinansowanie będzie prowadzona  

w systemie doraźnym, w przypadku kiedy analiza wniosku nasuwa wątpliwości co do jego 

http://www.minrol.gov.pl/
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rzetelności, wymaga wyjaśnień, które nie zostały wyjaśnione w trakcie weryfikacji wniosku w 

ramach uzupełnień.  

Kontrola w miejscu realizacji operacji na etapie wniosku o płatność, poza listą wytypowanych 

do kontroli wniosków, będzie prowadzona w systemie doraźnym w przypadku, kiedy analiza 

wniosku nasuwa wątpliwości co do jego rzetelności wymaga wyjaśnień, które nie zostały 

wyjaśnione w trakcie weryfikacji wniosku w ramach uzupełnień. 

 

Na proces realizacji kontroli składają się następujące etapy:  

 przygotowanie czynności kontrolnych (analiza posiadanych informacji o operacji, 

powołanie zespołu kontrolującego, sporządzenie upoważnienia i zawiadomienia  

o kontroli),  

 przekazanie zawiadomienia o kontroli,  

 przeprowadzenie czynności kontrolnych,  

 sporządzenie i przekazanie informacji pokontrolnej,  

 analiza ewentualnych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej,  

 przeprowadzenie ewentualnej kontroli uzupełniającej. 

 

Wielkość próby oraz sposób typowania do kontroli na miejscu przeprowadzanych przez IZ 

zostanie określona w Rocznym Planie Kontroli. 

W razie potrzeby IZ formułuje i przekazuje jednostce kontrolowanej zalecenia pokontrolne. 

Sprawdzanie realizacji zaleceń odbywa się poprzez weryfikację dokumentacji przekazanej 

przez beneficjenta lub przeprowadzenie ponownej kontroli na miejscu (prowadzonej  

na zasadach kontroli doraźnej).  

Jeżeli w trakcie kontroli zostaną wykryte nieprawidłowości, IZ postępuje zgodnie z procedurą 

opisaną w pkt 2.6.2. 

Kontrole wykonane przez kontrolerów z IZ muszą spełniać wymogi rozporządzenia MRiRW  

z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego przeprowadzania przez instytucję 

zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji 

realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

Kontrola doraźna realizacji operacji przeprowadzana przez IZ 

W razie uzasadnionego podejrzenia niezgodności realizacji operacji z warunkami 

przewidzianymi w prawie wspólnotowym i krajowym, a w szczególności w umowie/decyzji  

o dofinansowanie, IZ może przeprowadzić kontrolę doraźną.  

Kontrola na zakończenie realizacji operacji przeprowadzana przez IZ 

Kontrola na zakończenie realizacji operacji prowadzona jest po złożeniu przez beneficjenta 

wniosku o płatność końcową wraz z częścią sprawozdawczą. Kontrola ta polega  

na sprawdzeniu dokumentacji będącej w posiadaniu IZ w szczególności pod kątem  

jej kompletności i zgodności realizacji operacji z warunkami jej zatwierdzenia.  

Kontrola po zakończeniu realizacji operacji przeprowadzana przez IZ 

Kontrola po zakończeniu realizacji operacji prowadzona jest pod kątem weryfikacji 

przechowywania przez beneficjenta dokumentacji i ewidencji księgowej (w odniesieniu  

do okresu i zakresu przechowywanych danych), przestrzegania zasad trwałości operacji,  

a także wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji. Kontrola po zakończeniu 

realizacji operacji ma formę kontroli na miejscu. Potrzeba przeprowadzenia kontroli  

po zakończeniu realizacji operacji jest ujmowana w Planie kontroli. 

Rozdział funkcji 

Celem zagwarantowania właściwego rozdzielenia funkcji w odniesieniu do kontroli operacji, 

których beneficjentem jest IZ, osobom odpowiedzialnym za weryfikację opisaną w niniejszym  

i następnym punkcie nie będzie powierzane prowadzenie operacji (tj. wykonywanie takich 

zadań jak przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność wraz  

z częściami sprawozdawczymi, dokonywanie czynności związanych z udzielaniem zamówień 

publicznych).  
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Szczegółowe zasady dotyczące kontroli wiążące beneficjentów znajdują się  

w umowie/decyzji o dofinansowaniu. 

Zgodnie z Ustawą oraz umowami zadaniowymi instytucji pośredniczącej zostały powierzone 

zadania dotyczące kontroli w odniesieniu do operacji realizowanych w ramach programu 

operacyjnego w zakresie sprawdzania dostarczenia współfinansowanych towarów i usług, 

prawdziwości i kwalifikowalności poniesionych w ramach operacji wydatków, ich zgodności 

z programem operacyjnym. 

Kontrola polega na sprawdzeniu kwalifikowalności przedstawionych wydatków, sprawdzeniu 

dokumentów poświadczających poniesienie wydatków w ramach operacji, dane 

podawane we wnioskach o płatność, oraz dokumentów potwierdzających dostarczenie 

towarów i usług związanych z realizacją operacji. Kontroli mogą być poddawane również 

postępy w realizacji operacji i efekty realizacji tej operacji w miejscu jej realizowania. 

Przeprowadzać kontrolę w miejscu realizacji operacji mogą osoby posiadające imienne 

upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych. Upoważnienie takie zawiera 

wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli, osoby upoważnionej  

do wykonywania czynności kontrolnych oraz miejsca i zakresu kontroli. 

 

Osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych jest uprawniona do:  

1) wstępu do siedziby podmiotu, miejsca wykonywania przez ten podmiot działalności lub 

miejsca realizacji operacji; 

2) kontroli dokumentów związanych z zakresem kontroli, sporządzania z nich odpisów, 

wyciągów lub kserokopii;  

3) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień związanych z zakresem kontroli; 

4) wykonywania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. 

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określił, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

sposób przeprowadzania kontroli, mając na względzie zapewnienie prawidłowego 

zarządzania programem operacyjnym i wydatkowania środków finansowych służących jego 

realizacji oraz efektywności wdrażania środków tego programu. 

Metodologia doboru próby przeprowadzana prze IP 

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju 

sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz art. 39 ust. 3 

498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, 

kontrole na miejscu mogą być realizowane przy zastosowaniu metody doboru próby. 

Metoda doboru próby będzie stosowana na każdym etapie realizacji operacji oraz na etapie 

związania z celem z wyłączeniem wyjątków opisanych w części Roczny Plan Kontroli.   

W załączniku nr 4 przedstawiono proponowane na rok 2012 metody doboru próby operacji 

do kontroli na miejscu przeprowadzanych przez ARiMR, SW, FAPA, MRiRW. W celu nie 

dokonywania corocznych zmian w OSZiK metodologia doboru próby na lata  następne tj. od 

2013 do zakończenia weryfikacji wniosków o płatność będzie znajdowała się w Rocznych 

Planach Kontroli. Również metodologia doboru próby do kontroli na miejscu na etapie 

związania z celem zostanie umieszczona w Rocznym Planie Kontroli. 

 

Procedury pisemne 

W celu kontroli operacji realizowanych przez beneficjentów oprócz ww. aktów prawnych 

Instytucje pośredniczące stosują następujące książki procedur: 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 

1) Procedura weryfikacji spełnienia przez beneficjenta zobowiązań zawartych w umowie 

o pomocy finansowej przyznanej na podstawie art. 6 Rozporządzenia Rady (WE)  

nr 744/2008 w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  

2) Procedura przeprowadzania kontroli na miejscu dla osi 1-3 w ramach  

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013”  
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3) Procedura wyboru beneficjentów do kontroli na miejscu w ramach  

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013”  

Samorządy Województw: 

1) Procedura kontroli w miejscu realizacji operacji  

 

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa: 

1) Procedura przeprowadzania czynności kontrolnych  

2.2.5. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O ZWROT (POSTĘPOWANIE Z WNIOSKAMI  

O PŁATNOŚĆ BENEFICJENTA) 

1. Zasady przekazywania wniosków o płatność przez beneficjentów zostały określone  

w umowach o dofinansowanie oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu  

i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń ramach Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013” oraz rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy dla poszczególnych 

środków w ramach programu operacyjnego. 

2. Na podstawie wniosku o płatność rozliczane są wydatki w ramach operacji poniesione 

w okresie określonym we wniosku o płatność.  

3. W ramach PO RYBY 2007-2013 wnioski o płatność sporządzane przez beneficjentów  

są weryfikowane i zatwierdzane wydatki zgodnie z poniższymi zasadami: 

 wnioski beneficjenta o płatność są weryfikowane oraz zatwierdzane wydatki przez IP 

oraz IZ, jeżeli beneficjentem pomocy technicznej jest FAPA. Dokonuje ona równolegle 

weryfikacji formalno-rachunkowej oraz merytorycznej wniosków o płatność, 

 IP (ARiMR, SW, FAPA) po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność wystawia 

zlecenie płatności, IZ wystawia zlecenie płatności, jeżeli beneficjentem pomocy 

technicznej jest FAPA 

 IP dla osi IV i V (SW i FAPA oraz IZ, jeżeli beneficjentem pomocy technicznej jest FAPA) 

przekazują zlecenie płatności do ARiMR 

 ARiMR przygotowuje zestawienie zleceń płatności i przedstawia do IZ 

zapotrzebowanie na środki finansowe 

 IZ po weryfikacji formalnej zapotrzebowania (DR) i finansowej (DF) przekazuje środki 

finansowe do ARiMR w ramach współfinansowania krajowego 

 ARiMR dokonuje płatności na rzecz beneficjentów wszystkich osi priorytetowych 

(księgowanie płatności dla beneficjentów znajduje się w ARiMR)  
 

Podczas obsługi finansowej wniosków o płatność poszczególne instytucje korzystają 

z następujących procedur: 

ARiMR: 

 Procedura obsługi wniosku o płatność na podstawie umowy o dofinansowanie dla 

osi 1 - Środki na rzecz dostosowanie floty rybackiej w ramach PO „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  

 Procedura obsługi wniosku o płatność na podstawie decyzji administracyjnej dla osi 1 

w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”  

 Procedura obsługi wniosku o płatności składanych na podstawie umów  

o dofinansowanie w zakresie osi 2 i 3 w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  

  Procedura obsługi wniosków o płatność dla środka 2.2 Działania wodno-

środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych 



Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Instytucji Zarządzającej 

Program Operacyjny „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 39 

środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w ramach PO „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

 Procedury dokonywania płatności w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  

 Procedury księgowości w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  

SW: 

 Procedura obsługi wniosku o płatność obejmująca realizację operacji w zakresie osi 

priorytetowej IV Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach 

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013” 

FAPA: 

 Książka procedur „Obsługa wniosku o płatność” 

MRiRW: 

 Procedura uruchomienia środków na realizację PO RYBY 2007-2013  

 Procedura trybu uruchamiania, monitorowania i kontroli wydatkowania środków 

finansowych Okręgowych Inspektoratów Rybołówstwa Morskiego w ramach Osi 

priorytetowej 5 „Pomoc techniczna określonej w Programie Operacyjnym 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013”  

 Procedura dla IZ, jeżeli beneficjentem pomocy technicznej jest FAPA 

 

Rejestr podmiotów wykluczonych 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r.  w sprawie rejestru 

podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 125, poz. 846)  

instytucje pośredniczące dla osi priorytetowej I-IV w ramach PO RYBY 2007-2013 są 

zobowiązane do zgłoszania beneficjentów wobec, których stwierdziły nieprawidłowości 

do rejestru podmiotów wykluczonych,  oraz sprawdzania czy beneficjent, któremu zostało 

przyznane dofinansowanie nie znajduje się w rejestrze podmiotów wykluczonych. 

Instytucje pośredniczące dla osi priorytetowej I-IV w ramach PO RYBY 2007-2013 (ARiMR, 

SW,) na etapie wniosku o płatność występują do Departamentu Instytucji Płatniczej  

w Ministerstwa Finansów o dokonanie sprawdzenia. Dla wszystkich instytucji 

pośredniczących został wprowadzony odpowiednie zapisy w procedurach weryfikacji 

wniosku o płatność, iż bez sprawdzenia beneficjenta w rejestrze podmiotów 

wykluczonych nie jest możliwe wystawienie zlecenia płatności.  

 

4. W ramach PO RYBY 2007-2013 sporządzane są Poświadczenia i deklaracje wydatków oraz 

wniosek o płatność okresową, które będą stanowić podstawę dla certyfikowania 

wydatków w ramach PO RYBY 2007-2013. 

5. Poświadczenia i deklaracje wydatków oraz wniosek o płatność okresową sporządzane są 

przez następujące instytucje: 

 ARiMR, która na podstawie zatwierdzonych wniosków beneficjentów o płatność  

i wypłaconych beneficjentom środków oraz otrzymanych od SW oraz FAPA i IZ  

poświadczeń i deklaracji wydatków sporządza Zbiorcze poświadczenie i 

deklaracje wydatków od IP do IZ.  

 IZ, weryfikuje i zatwierdza Zbiorcze poświadczenie i deklaracje wydatków od IP do 

IZ oraz opracowuje i zatwierdza Poświadczenie i deklaracje wydatków oraz 

wniosek o płatność okresową (lub końcową) od IZ do IC. W Poświadczeniach 

ujmowane są również wydatki w ramach zadań dotyczących pomocy 

technicznej oraz osi IV.  

 IC odpowiada za opracowanie i przedłożenie Poświadczeń i deklaracji wydatków 

oraz wniosku o płatność okresową od IC do KE. 

 

6. Weryfikacja Poświadczenia i deklaracji wydatków od IP przez IZ: 
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6.1. IZ dokonuje weryfikacji poświadczenia i deklaracji wydatków; 

6.2. w przypadku wykrycia przez IZ błędów/ uchybień w przesłanych przez IP 

poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność IZ informuje IP 

o konieczności dokonania stosownych korekt.  

6.3. IZ na podstawie pozytywnie zweryfikowanego Zbiorczego poświadczenia i 

deklaracji wydatków sporządza i przekazuje do IC poświadczenie i deklarację 

wydatków oraz wniosek o płatność w formie określonej przez IC. 
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2.2.6. OPIS SPOSOBU PRZEKAZYWANIA INFORMACJI INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCEJ 

PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ 

IZ przekazuje do IC: 

1. Zatwierdzony przez KE PO RYBY 2007 - 2013 i wszelkie jego zmiany po zaakceptowaniu 

ich przez KE. 

2. Opis systemu zarządzania i kontroli wraz z informacją o przesłaniu dokumentu do KE  

i wszelkie zmiany Opisu. 

3. Instrukcję wykonawczą dla IZ PO RYBY 2007 – 2013 i wszelkie jej zmiany. 

4. Roczny plan kontroli. 

5. Wyniki kontroli przeprowadzanych w instytucjach pośredniczących.  

6. Wyniki kontroli przeprowadzonych w IZ przez NIK i inne uprawnione do tego służby 

kontrolne. 

7. Informacje miesięczne. 

8. Sprawozdanie zawierające wyniki oceny utworzenia systemów zarządzania i kontroli 

oraz opinii nt. ich zgodności z art. 57-61 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1198/2006, 

sporządzonej zgodnie ze wzorem zawartym w części B załącznika XII  

do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007. 

9. Sprawozdanie roczne zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. 

10. Informacje o nieprawidłowościach (raporty i zestawienia). 

11. Poświadczenie i deklarację wydatków oraz wniosek o płatność. 

12. Informacje na temat kwot podlegających procedurze odzyskiwania oraz kwot 

wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu wspólnotowego. 

13. Prognozy płatności (w formacie identycznym z formatem określonym w załączniku  

nr XIII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007). 

14. Dane konieczne do wypełnienia załącznika nr III do rozporządzenia Komisji (WE)  

nr 498/2007 w przypadku pisemnego żądania zgłoszonego przez KE. 

Podstawą przekazywania powyższych dokumentów są w szczególności: 

1. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego  

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009r.  

w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania oraz trybu  

i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  

3.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję 

zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz 

operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  

4. Procedura „Opis obiegu dokumentów w procedurze uruchamiania środków 

oraz sprawozdawczości w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” zatwierdzona  

w dniu 25 stycznia 2010 r. 

5. Porozumienie z dnia 8 października 2009 r. w sprawie szczegółowych 

warunków współpracy między instytucją certyfikującą a instytucją 

zarządzającą w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi  

z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Szczegółowe zasady wykonania wspomnianych obowiązków znajdują się w Instrukcji 

wykonawczej dla IZ. 
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2.2.6. ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI USTANOWIONE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE I 

MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 

Zasady kwalifikowalności w PO RYBY 2007 - 2013 wynikają z samego Programu 

zatwierdzonego decyzją KE dnia 16 października 2008 r. 

W zakresie kwalifikowalności Program definiuje obszary interwencji i podmioty uprawnione  

do składania wniosków o dofinansowanie (Wnioskodawców, potencjalnych beneficjentów). 

Rozporządzenia wykonawcze Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydane na podstawie 

delegacji w ustawie z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego określają typy beneficjentów, 

grupy docelowe (odbiorców pomocy), alokacje na poszczególne obszary wsparcia, 

początkową datę kwalifikowalności wydatków, kryteria formalne i merytoryczne wyboru 

projektów, a także przykładowe rodzaje operacji. 

Rozporządzenia wykonawcze Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydane na podstawie 

delegacji w ustawie z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego zawierają zasady dotyczące 

kwalifikowania wydatków dla Europejskiego Funduszu Rybackiego w myśl art. 55 ust. 4 

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rybackiego. Powyższe zasady odnoszą się do wydatków 

ponoszonych przez beneficjenta zarówno w ramach współfinansowania krajowego, jak  

i ze środków wspólnotowych w ramach realizacji projektu współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rybackiego i dotyczą przedmiotowego, czasowego,  

jak i geograficznego aspektu kwalifikowalności, a także sposobu dokumentowania 

ponoszonego wydatku.  

Poniższe rozporządzenia regulują zasady kwalifikowalności dla programu operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”: 

 

1. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej 

w ramach Osi 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie 

operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich na lata 2007-2013"  

Opis zasad kwalifikowalności ujętych w ww. rozporządzeniu: 

Pierwszym ze środków jest środek 1.1 – pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania 

działalności połowowej. W ramach tego środka będą realizowane operacje dotyczące 

złomowania statków rybackich oraz przekwalifikowania statków rybackich  

na działalność dochodową albo niedochodową niezwiązaną z rybołówstwem. W celu 

dostosowania nakładu połowowego do zasobów Morza Bałtyckiego istnieje potrzeba 

podejmowania dalszych działań mających na celu ograniczenie presji połowowej  

na gatunki nadmiernie eksploatowane. Zgodnie z zasadami kwalifikowalności 

określonymi w art. 23 rozporządzenia 1198/2006 oraz art. 4 rozporządzenia 498/2007, 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. umożliwia 

wszystkim właścicielom statków rybackich trwałe zaprzestanie działalności połowowej  

z jednoczesnym wsparciem ze środków finansowych EFR. Wysokość pomocy finansowej 

za trwałe zaprzestanie działalności połowowej statku rybackiego została 

implementowana z Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo 

ryb 2004-2006” z zastosowaniem 10% wzrostu stawek pomocy w 2009 r. i zmniejszeniem  

o 5% w 2010 r., co w stosunku dwóch lat daje realne zmniejszenie rekompensaty o 15%  

w 2010 r. Takie rozwiązanie ma spowodować szybkie powzięcie decyzji przez właścicieli 

statków rybackich o trwałym zaprzestaniu działalności rybackiej oraz jest zgodne  

z Uchwałą nr 4/2009 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia  

19 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru dla środka 1.1. Pomoc 

publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej. Jest to konieczne  

do przeprowadzenia szybkiej i trwałej restrukturyzacji całego sektora w Polsce. W ramach 

tego środka mogą być realizowane 3 rodzaje operacji. Pierwszym z nich jest złomowanie 
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statku rybackiego, który obejmuje jego faktyczne złomowanie, natomiast drugi i trzeci 

dotyczą przekwalifikowania statku rybackiego na działalność dochodową albo 

niedochodową niezwiązane z rybołówstwem, przy czym właściciel statku pozostaje 

nadal właścicielem przekwalifikowanego statku rybackiego. Należy również dodać,  

że zgodnie z art. 21 rozporządzenia 1198/2006 pomoc jest wdrażana na podstawie 

zatwierdzonego w styczniu 2009 r. Planu Dostosowania Nakładu Połowowego.   

Środek 1.2 – pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności 

połowowej, którego celem jest łagodzenie negatywnych skutków społeczno – 

ekonomicznych wynikających z ograniczenia możliwości połowowych, między innymi 

związanych z planami ochrony i odbudowy ryb z grupy gatunków zagrożonych. Zgodnie 

z Uchwałą nr 2/2008 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia  

18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru oraz poziomu wsparcia 

publicznego dla środka 1.2. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania 

działalności połowowej, wysokość rekompensaty finansowej została określona  

na podstawie kosztów stałych ponoszonych przez armatora statku rybackiego w wyniku 

postoju tego statku, a także współczynnika rentowności połowów dorszowych oraz 

utraconych dochodów. Armatorzy, którzy zdecydują się na zawieszenie działalności 

połowowej będą otrzymywać rekompensaty finansowe w wysokości i na warunkach 

zgodnych z art. 24 rozporządzenia 1198/2006 oraz art. 5 rozporządzenia 498/2007. 

Ponadto należy dodać, że pomoc finansowa będzie udzielana również zgodnie z art. 6 

rozporządzenia Rady (WE) 744/2008 r. Rozporządzenie to jest pakietem działań 

antykryzysowych mających na celu zniwelowanie negatywnych skutków ekonomicznych 

drastycznego wzrostu cen paliw, które miało miejsce w 2008 roku. Jednakże globalny 

kryzys gospodarczy, który miał miejsce w 2009 r., uzasadnia skierowanie dodatkowych 

środków w ramach pakietu antykryzysowego do rybołówstwa poza tymi, które wynikają  

z rozporządzenia Rady (WE) 1198/2006.  

Środek 1.3 – inwestycje na statkach rybackich i selektywność ma na celu realizowane 

działań dotyczących unowocześnienia polskiej floty rybackiej. Średni wiek polskiej floty 

rybackiej przekracza 27 lat. W związku z tym, konieczne są znaczne nakłady inwestycyjne 

na jej modernizację. Zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w art. 25 

rozporządzenia 1198/2006 oraz art. 6 rozporządzenia 498/2007, środki finansowe będą 

przeznaczone głównie na wymianę silników, poprawę warunków bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz wymianę narzędzi połowowych. Z punktu widzenia zwiększenia 

konkurencyjności krajowej floty rybackiej na rynkach europejskich, przedmiotowe 

inwestycje należy uznać za istotne, mające duży wpływ na przyszły wzrost rentowności 

tego sektora. Ponadto priorytetowo będą traktowane operacje dotyczące 

przekwalifikowania jednostek rybackich do połowów ryb pelagicznych. Dodatkowo 

zastosowano rozszerzenie możliwości inwestycyjnych, zgodnie z art. 7 rozporządzenia 

744/2008 w zakresie związanym z poprawą energetyczną i zmniejszeniem zużycia paliwa 

statków rybackich.  

Środek 1.4 – rybactwo przybrzeżne ma na celu wsparcie finansowe sektora 

przybrzeżnego, które charakteryzuje się połowami przy użyciu jednostek rybackich 

nieprzekraczających 12 m długości całkowitej. Rybactwo przybrzeżne odgrywa ważną 

rolę w sektorze rybackim w Polsce i ma wieloletnie tradycje. Segment ten jest kluczowy 

dla gospodarki lokalnych społeczności wzdłuż wybrzeża, szczególnie w połączeniu 

z rozwojem działalności turystycznej i rekreacyjnej na tych obszarach. Tryb i warunki 

udzielania pomocy finansowej, a także jej wysokość ma za zadanie promowanie 

inwestycji realizowanych w grupach składających się z przedstawicieli rybactwa 

przybrzeżnego. Łączenie się w grupy tego środowiska i realizowanie inwestycji 

polegających między innymi na tworzeniu pełnego łańcucha produkcji i sprzedaży 

produktów rybołówstwa, czy też w zakresie przeszkolenia i zarządzania obszarami 

połowowymi, mają stworzyć stabilne podstawy do dalszego rozwoju ekonomicznego 

tego sektora. Zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w art. 26 rozporządzenia 

1198/2006 oraz art. 7 rozporządzenia 498/2007, pomoc ze środków EFR na modernizację 

statków rybackich zostanie zwiększona do 60% zwrotu kosztów kwalifikowalnych, 

natomiast w ramach art. 26 ust. 4 rozporządzenia 1198/2006 pomoc finansowa zostanie 

wdrożona wyłącznie w zakresie lit. b i c tego ustępu.  

Głównym celem środka 1.5 – rekompensaty społeczno-gospodarcze jest łagodzenie 

negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych związanych z restrukturyzacją polskiej 
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floty rybackiej. Dostosowanie nakładu połowowego do istniejących zasobów może 

przyczynić się do zwiększenia bezrobocia w województwach nadmorskich. System 

rekompensat za utratę miejsca pracy, wcześniejsze emerytury, czy przekwalifikowania 

zawodowego i szkolenia umożliwią stworzenie nowych miejsc pracy w działalności 

polegającej na świadczeniu usług poza rybołówstwem. Środki te są niezwykle istotnym 

elementem wspomagającym restrukturyzację sektora rybołówstwa bałtyckiego. 

Ważnym elementem w ramach środka będzie kontynuacja wypłat na podstawie 

wcześniej zawartych umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego 

Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” (SPO 2004 - 2006) 

obejmujących wcześniejsze emerytury. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach SPO 

2004-2006 skończył się z dniem 30 czerwca 2009 r. W związku z tym istnieje potrzeba 

kontynuacji działań zapoczątkowanych w ubiegłym programie. Zgodnie z zasadami 

kwalifikowalności określonymi w art. 27 rozporządzenia 1198/2006 oraz art. 8 

rozporządzenia 498/2007, pomoc finansowa będzie udzielana w całości z zakresu 

przewidzianego wspomnianymi rozporządzeniami na projekty z operacji 4.2.1. Trwałe 

zaprzestanie wykonywanie zawodu przez rybaka w ramach SPO 2004 - 2006.  

 

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej 

w ramach Osi 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie 

operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich na lata 2007-2013" zawarto również warunki, jakie muszą spełniać projekty 

inwestycyjne oraz zakres ich kwalifikowalności, jak i zasady kwalifikowalności nakładu 

rzeczowego. Rozporządzenie to określa tryb ubiegania się o pomoc i jej ewentualnego 

zwrotu. W rozporządzeniu uregulowano etap złożenia wniosku o dofinansowanie, 

wydania decyzji o przyznaniu pomocy lub podpisania umowy o dofinansowaniu oraz 

założenia wniosku o płatność. W zakresie wniosku o dofinansowanie rozporządzenie 

określa miejsce jego złożenia oraz informacje i dokumenty dołączane do wniosku.  

W ramach procedury rozpatrywania wniosku o dofinansowanie zawarto  

w rozporządzeniu terminy jego rozpatrzenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (ARiMR). Termin rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie został określony na 3 

miesiące od dnia jego złożenia. Termin ten wynika z doświadczeń nabytych podczas 

wdrażania SPO 2004-2006. Należy podkreślić, że weryfikacja wniosku o dofinansowanie 

jest procesem złożonym i wymaga dokonania jego oceny pod względem formalnym  

i merytorycznym. Niemniej jednak 3 miesięczny termin rozpatrzenia przez ARiMR wniosku 

o dofinansowanie jest terminem zapewniającym jego właściwą weryfikację.  

W rozporządzeniu zawarto przepisy dotyczące pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku 

o dofinansowanie w przypadku niespełnienia określonych wymagań. Natomiast 

w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie i jego zatwierdzenia  

do realizacji, wydawana jest decyzja o przyznaniu pomocy albo zawierana jest umowa 

o dofinansowanie. Rozporządzenie określa tryb wydawania decyzji i zawierania umów 

o dofinansowanie, a także składania wniosku o refundację.  

 

2. rozporządzenie z dnia 7 września 2009 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej 

na realizację środków objętych osią priorytetową 2-Akwakultura, rybołówstwo 

śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury zawartą  

w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” . 

Opis zasad kwalifikowalności ujętych w rozporządzeniu: 

W ramach osi priorytetowej 2, pomoc przyznaje się w zakresie: Środka 2.1 Inwestycje  

w chów i hodowle ryb, 2.2 Działania wodno-środowiskowe, 2.3 Środki na rzecz zdrowia 

zwierząt, 2.4 Rybołówstwo śródlądowe oraz 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa  

i obrotu,  których konstrukcja służy realizacji celów zawartych w programie operacyjnym.  

Zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w art. 29 rozporządzenia 1198/2006 

oraz art. 10 rozporządzenia 498/2007, w ramach Środka 2.1 pomoc udzielana jest 

w zakresie: rozwoju i modernizacji obiektów chowu lub hodowli ryb; dywersyfikacji 

produkcji organizmów wodnych w kierunku perspektywicznych lub nowych ich 

gatunków i wprowadzanie nowych technologii, w tym zakresie, a także rozwoju 

zrównoważonego chowu lub hodowli organizmów wodnych. Będą to głównie inwestycje 
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w budowę, modernizację oraz wyposażenie w maszyny i urządzenia tych obiektów. 

Inwestycje te służyć mają wzrostowi możliwości produkcyjnych obiektów chowu i hodowli 

ryb, poprawie jakości procesu chowu i hodowli ryb, lub podniesieniu efektywności 

wykorzystania dostępnych zasobów wodnych, lub obniżeniu negatywnego wpływu lub 

zwiększeniu pozytywnego wpływu na środowisko, lub poprawie warunków socjalnych 

osób pracujących w danym obiekcie chowu lub hodowli, a także wprowadzeniu 

nowych gatunków w rozumieniu art. 10 ust. 1 lit. a rozporządzenia 498/2007, z dobrymi 

perspektywami rynkowymi w rozumieniu art. 10 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia, oraz 

wykorzystaniu nowych technologii lub działań mających na celu zwiększenie wartości 

dodanej produktów rybnych. Pomoc w ramach Środka 2.1 udzielana będzie, zgodnie 

z rozporządzeniem 1198/2006 i 498/2007, podmiotowi prowadzącemu przedsiębiorstwo, 

o którym mowa w art. 29 ust. 2 lit. a rozporządzenia 1198/2006, a także podmiotowi 

prowadzącemu przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 29 ust. 2 lit. b. Jednocześnie, 

zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia 1198/2006 oraz art. 10 ust. 5 rozporządzenia 

498/2007, pierwszeństwo w przyznawaniu pomocy będą miały mikroprzedsiębiorstwa  

i małe przedsiębiorstwa. 

Zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w art. 30 rozporządzenia 1198/2006 

oraz w art. 11 rozporządzenia 498/2007, w ramach Środka 2.2 pomoc jest udzielana w 

formie rekompensat za wykorzystywanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk 

i technik w chowie i hodowli ryb. Przyznaje się je posiadaczowi obiektu chowu lub 

hodowli, który zobowiąże się do realizowania przez 5 lat zobowiązań wykraczających 

poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej. Pomoc przysługuje, jeżeli 

zobowiązania te, będą realizowane w obiekcie chowu lub hodowli o powierzchni 

ewidencyjnej co najmniej 1 ha lub o produkcji rocznej nie mniejszej niż 5 ton – 

w przypadku produkcji ryb łososiowatych. Ponadto wnioskodawca musi zobowiązać się 

do realizacji operacji w całym obiekcie chowu lub hodowli lub co najmniej na jednym 

stawie, przy jednoczesnym stosowaniu podstawowych zasad dobrej praktyki rybackiej 

w całym obiekcie. Ponadto, zgodnie z art. 30 rozporządzenia 1198/2006, w ramach 

Środka 2.2 wsparciem objęta będzie również ochrona zasobów genetycznych ryb, której 

celem jest zachowanie oryginalnych czystych linii genotypów ryb hodowlanych 

i populacji ryb dziko żyjących zagrożonych oraz budowanie właściwej polimorficzności 

gatunków restytuowanych.  

Zgodnie z art. 32 rozporządzenia 1198/2006 oraz art. 12 rozporządzenia 498/2007,  

w ramach programu operacyjnego realizowany, będzie Środek 2.3 Środki na rzecz 

zdrowia zwierząt. Środek ten jest bezpośrednio związany z przygotowaniem przez Główny 

Inspektorat Weterynarii programu zwalczania chorób zakaźnych. Zgodnie z programem 

operacyjnym Środek ten będzie wdrażany wyłącznie, gdy będzie tego wymagała 

sytuacja sanitarna. 

Zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w art. 33 rozporządzenia 1198/2006 

oraz w art. 13 rozporządzenia 498/2007, w ramach Środka 2.4 pomoc przyznaje się na 

realizację operacji polegającej na inwestycjach dotyczących: 

- sprzętu pływającego służącego do połowu ryb w powierzchniowych wodach 

śródlądowych, obejmujących jego modernizację, 

- urządzeń przeznaczonych do połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych, 

mających na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy lub higieny i jakości 

produktów rybnych lub zdrowia ludzi lub organizmów wodnych, lub zmniejszenie 

negatywnego lub zwiększenie pozytywnego wpływu na środowisko; 

- miejsc wyładunku i przystani, w tym poprawę: warunków postoju lub obsługi sprzętu 

pływającego służącego do połowu ryb, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ograniczenie zanieczyszczania środowiska oraz poprawę jakości lub atrakcyjności 

produktów rybnych. 

Pomoc w ramach Środka 2.4, zgodnie z rozporządzeniem 1198/2006 i 498/2007, 

udzielana będzie uprawnionemu do rybactwa. 

Zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w art. 34 i 35 rozporządzenia 1198/2006 

oraz w art. 14 rozporządzenia 498/2007, w ramach Środka 2.5 Inwestycje w zakresie 

przetwórstwa i obrotu, pomoc przyznaje się na realizację operacji dotyczących: wzrostu 

potencjału przemysłu przetwórczego produktów rybnych i obrotu tymi produktami; 

zmniejszenia negatywnego oddziaływania zakładów przetwórstwa produktów rybnych 

lub obrotu tymi produktami na środowisko (inwestycje w urządzenia redukujące taki 

negatywny wpływ, oczyszczalnie ścieków, techniki i technologie przetwarzania 
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odpadów z produktów rybnych); poprawy jakości i konkurencyjności przetwarzanych  

i wprowadzanych do obrotu produktów rybnych; a także utrzymania lub wzrostu 

poziomu zatrudnienia w przemyśle przetwórczym produktów rybnych i obrotu tymi 

produktami. Będą to głównie operacje o charakterze inwestycyjnym w infrastrukturę 

zakładów przetwórstwa, zakup urządzeń związanych z procesem produkcji, poprawie 

warunków socjalnych dla pracowników, urządzenia i technologie poprawiające warunki 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zakup specjalistycznych środków transportu. 

Powyższe inwestycje będą dotyczyły zarówno zakładów zajmujących się przetwórstwem, 

jak i obrotem. Pomoc w ramach Środka 2.5 udzielana będzie, zgodnie z zasadami 

określonymi w rozporządzeniu 1198/2006 i 498/2007, podmiotowi prowadzącemu 

przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 35 ust. 3 lit. a  rozporządzenia 1198/2006, a także  

podmiotowi prowadzącemu przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 35 ust. 3 lit. b tego 

rozrządzenia. Jednocześnie, zgodnie z art. 35 ust. 5 rozporządzenia 1198/2006 oraz art. 14 

rozporządzenia 498/2007, pierwszeństwo w przyznawaniu pomocy będą miały 

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa. 

 

3. rozporządzenie z dnia 25 września 2009 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej 

na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu 

interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  

Opis zasad kwalifikowalności ujętych w rozporządzeniu: 

W ramach osi priorytetowej 3, pomoc przyznaje się w zakresie: Środka 3.1. Działania 

wspólne, Środka 3.2. Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Środka, 3.3. Inwestycje  

w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach, Środka 3.4 Rozwój nowych 

rynków i kampanie promocyjne, Środka 3.5. Projekty pilotażowe oraz Środka 3.6 

Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich. 

Zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w art. 37 rozporządzenia 1198/2006 

oraz art. 15 rozporządzenia 498/2007,  w ramach Środka 3.1 pomoc przyznaje się na:  

- działalność uznanych organizacji producentów (ich tworzenie i restrukturyzację,  

a także opracowanie lub realizację planów poprawy jakości, o których mowa w art. 12 

rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej 

organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury); 

- działania zmierzające do poprawy jakości produktów rybnych (opracowanie  

lub wdrożenie systemów służących ustalaniu i śledzeniu pochodzenia produktów 

rybnych); 

- rozwój współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego 

oraz między tymi organizacjami (organizacja szkoleń i seminariów, tworzenie sieci 

kontaktów, wymianę doświadczeń; pomoc ekspercką, propagowanie współpracy  

z państwami trzecimi, organizację kampanii promocyjnych); 

- działania przyczyniające się do eksploatowania ekosystemów wodnych w sposób 

przyjazny środowisku (rozwój lub restrukturyzacja obszarów, na których jest prowadzony 

chów lub hodowla ryb lub innych organizmów wodnych; inwestycje w sprzęt 

i infrastrukturę związane z produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami 

rybołówstwa, lub unieszkodliwieniem odpadów i ścieków; poprawa zarządzania i kontroli 

warunków dostępu do obszarów połowowych; prowadzenie badań naukowych nad 

nowymi narzędziami połowowymi; promocja selektywnych metod połowów i sprzętu 

połowowego służącego ograniczeniu przyłowów; usuwanie z dna morskiego 

utraconego sprzętu połowowego; przeprowadzanie audytów energetycznych; 

sporządzanie ekspertyz dotyczących planów restrukturyzacji i modernizacji floty, 

o których mowa w rozporządzeniu nr 744/2008; opracowanie lub wdrożenie kodeksów 

dobrej praktyki rybackiej; podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób związanych 

z sektorem rybactwa, w tym rozwój nowych metod i narzędzi szkoleniowych, a także 

szkolenia osób związanych z sektorem rybactwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy). Pomoc w ramach Środka 3.1 będzie udzielana, zgodnie z rozporządzeniem 

1198/206 i 498/2007, m. in. uznanym organizacjom producentów i ich związkom; 

stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom pożytku publicznego oraz innym 

organizacjom społecznym i zawodowym realizującym statutowe zadania w zakresie 

rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego; właścicielom lub armatorom 

statków rybackich; uprawnionym do rybactwa; podmiotom zajmującym się obrotem 
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i przetwórstwem produktów rybnych; podmiotom prowadzącym działalność 

okołorybacką; jednostkom badawczo – rozwojowym realizującym statutowe zadania 

w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego; szkołom wyższym 

kształcącym w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego; szkołom 

ponadgimnazjalnym prowadzącym kształcenie zawodowe w zakresie rybołówstwa 

morskiego lub rybactwa śródlądowego; a także jednostkom samorządu terytorialnego, 

państwowym lub samorządowym osobom prawnym oraz państwowym lub 

samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.  

Zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w art. 38 rozporządzenia 1198/2006 

oraz art. 16 rozporządzenia 498/2007, w ramach Środka 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory 

wodnej, pomoc przyznaje się na budowę lub instalację urządzeń służących ochronie  

i rozwojowi fauny i flory wodnej (urządzenia umożliwiające wędrówkę ryb migrujących, 

budowa sztucznej rafy); rekultywację wód śródlądowych (renaturyzację  

i utrzymanie siedlisk, tarlisk i tras migracyjnych gatunków wędrownych ryb; opracowanie  

i wdrożenie systemów monitoringu służących śledzeniu migracji ryb; zarybianie  

na warunkach określonych w art. 38 rozporządzenia 1198/2006), oraz ochronę  

i zachowanie stanu środowiska naturalnego (ochronę i poprawę stanu środowiska  

w ramach sieci obszarów Natura 2000, w przypadkach, gdy wiąże się to z działalnością 

połowową, przez m. in. finansowanie kosztów dostosowania działalności połowowej do 

wymogów ochrony obszaru Natura 2000; opracowanie planów zadań ochronnych oraz 

planów ochrony dla obszarów Natura 2000; opracowanie i wdrażanie planów 

zarządzania dla gatunków poławianych ryb, wykorzystywanych w gospodarce rybackiej; 

badania naukowe w zakresie monitorowania i obserwacji gatunków i siedlisk ryb 

usytuowanych na obszarze Natura 2000; opracowanie i wdrożenie systemów służących 

ostrzeganiu przed zjawiskami przyrodniczymi o negatywnych skutkach dla rybactwa; 

sporządzanie, opiniowanie oraz zmianę operatów rybackich).Pomoc w ramach Środka 

3.2 będzie udzielana, zgodnie z rozporządzeniem 1198/2006 i 498/2007, posiadaczowi 

urządzenia wodnego lub jego części, uniemożliwiających albo wpływających 

niekorzystnie na efektywność lub bezpieczeństwo wędrówki ryb migrujących  

w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących; jednostkom 

samorządu terytorialnego, państwowym lub samorządowym osobom prawnym oraz 

państwowym lub samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej; uprawnionym do rybactwa; jednostkom badawczo-rozwojowym, 

szkołom wyższym, urzędom morskim, organizacjom producentów zrzeszającym 

armatorów statków rybackich albo organizacjom międzybranżowym; stowarzyszeniom, 

fundacjom, organizacjom pożytku publicznego oraz innym organizacjom społecznym  

i zawodowym; podmiotom prowadzącym zarybianie w polskich obszarach morskich. 

Zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w art. 39 rozporządzenia 1198/2006 

oraz art. 17 rozporządzenia 498/2007, w ramach Środka 3.3 Inwestycje w portach 

rybackich miejscach wyładunku i przystaniach, pomoc przyznaje się na poprawę 

bezpieczeństwa, warunków postoju lub obsługi statków rybackich; poprawę warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy w portach rybackich, miejscach wyładunku  

i przystaniach; poprawę jakości lub atrakcyjności produktów rybnych pochodzących 

z połowów w wodach morskich; ograniczenie zanieczyszczania środowiska morskiego 

oraz opracowanie i wdrożenie systemów informatycznych do zarządzania działalnością 

połowową. Pomoc w ramach Środka 3.3 będzie udzielana, zgodnie z rozporządzeniem 

1198/2006 i 498/2007, podmiotom zarządzającym portem lub przystanią; będącym 

posiadaczami gruntów lub związanej z nimi infrastruktury portowej, znajdujących się  

w granicach portu lub przystani lub zarządzającym portem lub przystanią: jednostkom 

samorządu terytorialnego, państwowym lub samorządowym osobom prawnym oraz 

państwowym lub samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej, uznanym organizacjom producentów i ich związkom, a także 

innym zarejestrowanym organizacjom reprezentującym producentów produktów 

rybnych. 

Zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w art. 40 rozporządzenia 1198/2006 

oraz art. 18 rozporządzenia 498/2007, w ramach Środka 3.4 Rozwój nowych rynków 

i kampanie promocyjne, pomoc przyznaje się na opracowanie i przeprowadzenie 

kampanii promocyjnych produktów rybnych (usługi agencji reklamowych związane 

z przygotowaniem i prowadzeniem kampanii, zakup lub najem powierzchni 

reklamowych, publikacje, najem budynków, itp.); organizowanie targów lub wystaw 
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tematycznych związanych z rybołówstwem morskim lub rybactwem śródlądowym oraz 

uczestnictwo w tych targach lub wystawach; wspieranie wzrostu popytu na gatunki nie 

w pełni eksploatowane; opracowanie i przeprowadzenie badań rynku rybnego 

(badanie preferencji konsumenckich, wpływu dostępności produktów rybnych na ich 

popyt, sezonowości popytu na produkty rybne, wpływu dochodów konsumentów i cen 

produktów rybnych na popyt tych produktów); prowadzenie doradztwa w zakresie 

sprzedaży i marketingu produktów rybnych (organizowanie szkoleń z zakresu 

nowoczesnych technik prezentacji produktów rybnych, metod sprzedaży, wdrażanie 

technologii handlu elektronicznego i innych technologii informatycznych); działania 

związane z: certyfikacją produktów rybnych, znakowaniem produktów rybnych, 

pakowaniem produktów rybnych lub opakowaniami dla tych produktów, a także 

racjonalizacją lub standaryzacją nazw produktów rybnych. Pomoc w ramach Środka 3.4 

będzie udzielana, zgodnie z rozporządzeniem 1198/2006 i 498/2007, jednostkom 

samorządu terytorialnego, państwowym lub samorządowym osobom prawnym oraz 

państwowym lub samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej; stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom pożytku publicznego 

oraz innym organizacjom społecznym i zawodowym realizującym statutowe zadania 

w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego; jednostkom badawczo 

– rozwojowym realizującym statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub 

rybactwa śródlądowego; szkołom wyższym kształcącym w zakresie rybołówstwa 

morskiego lub rybactwa śródlądowego; podmiotom wykonującym działalność  

w zakresie chowu, hodowli, połowu, wprowadzaniu na rynek, obrotu i przetwarzania 

produktów rybnych oraz podmiotom prowadzącym działalność okołorybacką; a także 

uznanym organizacjom producentów i ich związkom. 

Zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w art. 41 rozporządzenia 1198/2006 

oraz w art. 19 rozporządzenia 498/2007, w ramach Środka 3.5 Projekty pilotażowe, 

pomoc przyznaje się na realizację operacji polegających na opracowaniu, testowaniu  

i wdrożeniu nowych rozwiązań technicznych i technologicznych mających na celu: 

zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego 

na środowisko (poprawę technik, technologii oraz narzędzi połowowych; redukcję 

zużycia energii przez statki rybackie; ulepszenie silników oraz wyposażenia na statkach 

rybackich; redukcję emisji gazów cieplarnianych i przyczynianie się do walki ze zmianami 

klimatycznymi, zgodnie z art. 10 rozporządzenia nr 744/2008; wprowadzenie nowych, 

energooszczędnych rozwiązań technologicznych;  ograniczenie przyłowów i odrzutów 

przez zastosowanie selektywnych technik, technologii oraz narzędzi połowowych; 

działania służące ochronie brzegów morskich); poprawę oraz opracowanie 

alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem (ustanowienie stref zakazu połowów, 

w celu dokonania oceny skutków biologicznych i ekonomicznych, które powstały  

w wyniku ograniczenia połowów; eksperymentalne zarybianie);  doskonalenie metod 

chowu i hodowli ryb oraz badań w zakresie rybactwa śródlądowego; poprawę 

stosowanych technologii w zakresie przetwórstwa ryb, w tym systemów zarządzania 

jakością i bezpieczeństwem żywności.   Pomoc w ramach Środka 3.5 będzie udzielana, 

zgodnie z rozporządzeniem 1198/2006 i 498/2007, szkołom wyższym: kształcącym 

w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego lub prowadzącym 

badania z dziedziny rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego oraz w zakresie 

ochrony i rozwoju zasobów wodnych; jednostkom badawczo-rozwojowym realizującym 

statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego; 

uznanym organizacjom producentów i ich związkom; stowarzyszeniom, fundacjom, 

organizacjom pożytku publicznego oraz innym organizacjom społecznym i zawodowym 

realizującym statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa 

śródlądowego; podmiotom wykonującym działalność  w zakresie połowu ryb w wodach 

morskich i śródlądowych wodach powierzchniowych, chowu, hodowli, wprowadzania 

na rynek, obrotu, przetwarzania produktów rybnych oraz produkcji lub naprawy narzędzi 

połowowych; podmiotom prowadzącym działalność okołorybacką. 

Zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w art. 42 rozporządzenia 1198/2006 

oraz art. 20 rozporządzenia 498/2007, w ramach Środka 3.6 pomoc przyznaje się na 

realizację operacji polegających na modyfikacji statku rybackiego w celu zmiany jego 

przeznaczenia na cele inne niż wykonywanie rybołówstwa morskiego, nieprzynoszące 

zysków. Pomoc przyznaje się w przypadku, gdy statek rybacki został wykreślony z rejestru 

statków rybackich. Pomoc w ramach Środka 3.6 udzielana będzie, zgodnie  
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z rozporządzeniem 1198/2006 i 498/2007, m. in. szkołom wyższym; szkołom 

ponadgimnazjalnym; jednostkom badawczo-rozwojowym; uznanym organizacjom 

producentów i ich związkom; stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom pożytku 

publicznego oraz innym organizacjom społecznym i zawodowym; a także muzeom. 

 

4. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej 

na realizację środków objętych osią priorytetowa 4 – Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich. 

Opis zasad kwalifikowalności: 

W ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 zasady kwalifikowalności zostały 

uregulowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 

2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania 

pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony 

rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym 

,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  

2007-2013". Zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w art. 44 rozporządzenia 

1198/2006 oraz w art. 21 rozporządzenia 498/2007 zakres pomocy w ramach osi 4  

PO RYBY 2007-2013 podzielona została na dwa środki tj. środka 4.1 „Rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa” oraz środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy 

międzyregionalnej i międzynarodowej”. 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem z dnia 15 października 2009 r., do kosztów 

kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta od 

dnia przyznania pomocy z tytułu realizacji tej operacji oraz te poniesione przed dniem 

przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie lub 

też od dnia 29 maja 2009 r. – w przypadku kosztów kwalifikowalnych poniesionych w celu 

przygotowania LSROR.  Ponadto wskazuje, że kosztów kwalifikowanych zalicza się tylko te 

nakłady rzeczowe faktycznie wniesione przez beneficjenta, które miały bezpośredni 

związek z realizacją operacji, jednakże nie zalicza się kosztów poniesionych w związku  

z jej realizacją poza obszarem LSROR, z wyłączeniem operacji na rzecz współpracy 

międzyregionalnej i międzynarodowej między LGR.  

Wspomniane rozporządzenie stanowi również, że wniosek o dofinansowanie operacji 

wymienionych składa się do właściwego organu samorządu województwa  

za pośrednictwem LGR, a w zakresie funkcjonowania LGR i na rzecz współpracy 

międzyregionalnej i międzynarodowej między LGR, bezpośrednio przez LGR. Listy 

wybranych operacji (wniosków o dofinansowanie) LGR przekazuje właściwemu 

organowi samorządu województwa. 

Wniosek o płatność beneficjent składa do właściwego samorządu województwa, a ten, 

po pozytywnej weryfikacji tego wniosku oraz przeprowadzeniu pozostałych czynności,  

w tym kontrolnych, przesyła zlecenie płatności na właściwą kwotę do ARiMR, która 

dokonuje jedynie wypłaty środków w zakresie objętym ww. zleceniem płatności.  

Zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w art. 44 ust. 1 lit. a-g oraz lit. i-j 

rozporządzenia 1198/2006 oraz w art. 21 rozporządzenia 498/2007 pomoc w ramach 

środka 4.1. obejmuje realizację operacji polegających na: 

a) wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych  

od rybactwa, 

b) restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia 

osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia 

dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, 

c) podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne od rybactwa, 

d) ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych  

od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału 

produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski 

żywiołowej, 

e) funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej, zwanej dalej „LGR”, oraz nabywaniu 

umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.  

Krąg beneficjentów środka 4.1 co do zasady jest bardzo szeroki i obejmować będzie 

m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, jak 
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również osoby fizyczne. Wyjątkiem, są operacje realizowane na rzecz restrukturyzacji  

i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających 

pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy 

poza tym sektorem. Zgodnie z art. 44 ust. 4 rozporządzenia 1198/2006 w ww. przypadku, 

jedynie osoby „pracujące w sektorze rybactwa lub osoby posiadające pracę związaną  

z tym sektorem”, mogą korzystać z tych środków. Drugim wyjątkiem są operacje  

w zakresie funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywania umiejętności  

i aktywizacji lokalnych społeczności. Ze względu na fakt, że jedynie ten podmiot jest 

upoważniony do przygotowania i realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, 

tylko stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu, które podpisało umowę na realizację 

lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, może korzystać z ww. pomocy finansowej.  

Ponadto, zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w art. 44 ust. 1 lit. h 

rozporządzenia 1198/2006 oraz w art. 21 rozporządzenia 498/2007, w ramach Środka 4.2 

„Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”, realizowane 

mogą być operacje polegające na promowaniu współpracy międzyregionalnej lub 

międzynarodowej między lokalnymi grupami rybackimi, w tym: 

a) organizację spotkań, szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych mających na celu 

nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, wymianę informacji i doświadczeń lub 

realizację wspólnego przedsięwzięcia lub 

b) prowadzenie działań mających na celu promocję i rozwój obszarów zależnych  

od rybactwa. 

Środek 4.2. ma na celu stworzenie możliwości wymiany informacji, doświadczeń oraz 

dobrych praktyk dla wybranych lokalnych grup rybackich. W ramach tych operacji 

możliwe jest realizowanie operacji  nie inwestycyjnych oraz inwestycyjnych, ale ich 

jedynymi beneficjentami mogą być lokalne grupy rybackie. 

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach osi priorytetowej 4 nie są przedmiotem 

prac Komitetu Monitorującego, ze względu na fakt, delegowania opracowania  

i wdrażania zasad wyboru operacji do dofinansowania, zgodnie z art. 45 ust. 4 

rozporządzenia 1198/2006 oraz art. 25 ust. 1 rozporządzenia 498/2007, jak również zgodnie 

z art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego 

rozwoju z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego do wyłącznej kompetencji danej 

LGR, konkretnie jej organu - komitetu. LGR opracowuje kryteria wyboru operacji  

do dofinansowania, a następnie podlegają one ocenie przez Instytucję Zarządzającą  

w ramach wyboru LGR do realizacji LSROR. 

Wymóg taki został ustanowiony w § 1 w pkt 7 lit. a rozporządzenie Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim 

powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru 

lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna 

odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach 

programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013". Zgodnie z załącznikiem 2 do ww. rozporządzenia z dnia 

15 października 2009 r., Instytucja Zarządzająca oceni, czy wskazane przez stowarzyszenie 

ubiegające się o uznanie za LGR i wybór do realizacji LSROR kryteria wyboru  

są adekwatne do analizy SWOT, mierzalne, przewidujące wybór innowacyjnych operacji 

oraz przewidujące wybór operacji, których beneficjentami będą podmioty związane  

z sektorem rybackim. Procedury zaś oceniane będą pod kątem  ich przejrzystości, 

demokratyczności i jawności podejmowania decyzji oraz mechanizmów 

uniemożliwiających uzyskanie pomocy w sytuacjach, w których istnieją wątpliwości,  

co do bezstronności komitetu. 

Oceny zgodności z prawem krajowym i wspólnotowym wybranych przez komitet LGR 

operacji dokona odpowiednia jednostka organizacyjna samorządu województwa. 

Pracownicy tej jednostki posiadają odpowiednie kwalifikacje i wiedzę, która pozwoli im 

ocenić, czy zakres operacji jest zgodny z wymogami prawa oraz czy i które wydatki 

poniesione na jej realizację mogą uzyskać wsparcie ze środków osi priorytetowej 4  

PO RYBY 2007-2013. 

 

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy 

finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej w programie 
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operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007 - 2013" (Dz. U. Nr 177, poz. 1372). 

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz 

zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna 

Programu, zawiera wykaz beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o środki 

z pomocy technicznej, a także wykaz kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy 

technicznej oraz terminy kwalifikowalności dla poszczególnych beneficjentów. Wykaz 

kosztów kwalifikowalnych, stanowi uszczegółowienie działań podlegających 

finansowaniu w ramach pomocy technicznej, zawartych w art. 46 rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego. 

Zgodnie z art. 46, ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w ramach osi 

priorytetowej 5 Pomoc techniczna Programu kwalifikowalne są działania w zakresie 

przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, promocji, kontroli i audytu 

programu operacyjnego oraz tworzenia sieci kontaktów, a także działania dotyczące 

poprawy zdolności administracyjnych. W związku z powyższym, zgodnie z załącznikiem 

do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r., 

stanowiącym doprecyzowanie  art. 46, ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 

w ramach pomocy technicznej kwalifkowalne są: 

1. Koszty osobowe pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, 

monitorowanie, ocenę, promocję, kontrolę i audyt programu operacyjnego: 

1) wynagrodzenie brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, płaconymi 

przez pracodawcę oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, a także odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych oraz nagrody regulaminowe; 

2) koszty podnoszenia kwalifikacji pracowników; 

3) koszty organizacji staży i wyjazdów studyjnych; 

4) delegacji służbowych – w tym przejazdów, diet, zakwaterowań. 

2. Koszty osobowe pracowników instytucji przeprowadzających kontrole Wspólnej 

Polityki Rybackiej w związku z wdrażaniem Planu Dostosowania Nakładu 

Połowowego,  

o którym mowa w programie operacyjnym: 

1) wynagrodzenie brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, płaconymi 

przez pracodawcę oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, a także odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych oraz nagrody regulaminowe; 

2) koszty związane ze szkoleniami tematycznymi. 

3. Koszty organizacyjne i administracyjne związane z realizacją programu operacyjnego: 

1) w tym związane z funkcjonowaniem Komitetu Monitorującego i jego grup roboczych, 

w szczególności z powołaniem Komitetu Monitorującego i jego grup roboczych, 

obsługą techniczno - administracyjną, organizacją posiedzeń oraz uczestnictwem 

przewodniczącego, członków oraz zaproszonych ekspertów w posiedzeniach 

Komitetu Monitorującego i jego grup roboczych (zakwaterowania, przejazdu,  

z wyłączeniem transportu lotniczego); 

2) koszty tłumaczeń; 

3) przygotowania dokumentacji dotyczącej operacji; 

4) organizacji i obsługi techniczno - administracyjnej oraz udziału w konferencjach, 

szkoleniach oraz spotkaniach konsultacyjno – informacyjnych, w tym przejazdy, z tym 

że na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem transportu lotniczego oraz 

zakwaterowanie; 

5) operacji na rachunkach bankowych oraz wydania zaświadczeń wymaganych  

do dołączenia do wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność; 

6) przesyłek pocztowych i kurierskich. 

4. Koszty działań z zakresu promocji i informacji programu operacyjnego: 

1) przygotowanie i realizacja kampanii informacyjnych i promocyjnych programu 

operacyjnego, w tym: 

a) przygotowanie, modyfikacja i uaktualnianie planu działań promocyjnych  

i informacyjnych oraz strategii komunikacji na temat programu operacyjnego, 

b)  zakup, opracowanie, druk, powielanie publikacji i dystrybucja materiałów 

informacyjnych i promocyjnych; 

2) uruchomienia i utrzymania infolinii, serwisów oraz punktów informacyjnych; 
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3) związanych z budową, modyfikacją, rozwojem, utrzymaniem i promocją portali i stron 

internetowych – w tym hosting i utrzymanie domen; 

4) wydatków dotyczących publikacji prasowych i w mediach elektronicznych; 

5) nabycia praw autorskich; 

6) organizacji i obsługi szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji, w tym przejazdy,  

z tym że na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem transportu lotniczego oraz 

zakwaterowanie; 

7) przeprowadzenia badań opinii publicznej. 

5. Inne koszty związane z realizacją programu operacyjnego, w szczególności: 

1) zamknięciem pomocy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 

„Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” oraz Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  

2007 - 2013"; 

2) przygotowaniem do przyszłego okresu programowania, organizacja i obsługa 

konferencji oraz spotkań konsultacyjno-informacyjnych, w tym przejazdy, z tym że na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem transportu lotniczego, zakwaterowanie; 

3) przygotowaniem analiz, badań, ocen, i sprawozdań, z udziałem ekspertów 

zewnętrznych, w tym przejazdy, z tym że na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  

z wyłączeniem transportu lotniczego, zakwaterowanie - w celu opracowania 

optymalnego systemu wdrażania i zarządzania programem operacyjnym; 

4) oceną operacji; 

5) prowadzeniem audytów lub kontroli w zakresie poszczególnych środków i całego 

programu operacyjnego; 

6) tworzeniem sieci kontaktów, o której mowa w art. 45 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego; 

7) adaptacją, remontem, budową i rozbudową pomieszczeń biurowych  

i konferencyjnych, w tym prac projektowych, ponoszonych w okresie realizacji 

programu operacyjnego proporcjonalnie do ich wykorzystania na potrzeby realizacji 

zadań z zakresu programu operacyjnego; 

8) najmem i utrzymaniem pomieszczeń biurowych, proporcjonalnie do liczby 

pracowników wykonujących czynności przy realizacji programu operacyjnego lub do 

kubatury pomieszczeń zajmowanych przez tych pracowników; 

9) opłatami za zużytą energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, proporcjonalne do 

liczby pracowników lub proporcjonalnie do kubatury pomieszczeń zajmowanych 

przez pracowników; 

10)  wynajmem pomieszczeń i sal konferencyjnych, sprzętu multimedialnego  

i nagłośnienia; 

11) przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego;  

12)  zakupem, instalacją, rozbudową i utrzymaniem systemów informatycznych, w tym 

zarządzania, wdrażania, kontroli, monitoringu i oceny programu operacyjnego; 

13)  zakupem, leasingiem oraz eksploatacją i serwisem sprzętu informatycznego, 

komputerowego, teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i audiowizualnego; 

14) zakupem materiałów i wyposażenia, środków czystości oraz artykułów 

spożywczych dla pracowników zajmujących się wdrażaniem i realizacją programu 

operacyjnego; 

15)  zakupem i instalacją oprogramowania i zakupem licencji; 

16)  zakupem usług telekomunikacyjnych – w tym koszty rozmów telefonicznych  

i połączeń internetowych; 

17) wynajmem lub leasingiem środków transportu na potrzeby przygotowania, 

zarządzania, wdrażania, kontroli, monitoringu i oceny programu operacyjnego oraz 

kosztami związanymi z ich ubezpieczeniem oraz niezbędnymi naprawami; 

18) konserwacją i serwisem sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach pomocy 

technicznej; 

19)  ubezpieczeniem sprzętu zakupionego w ramach pomocy technicznej; 

20) umowami zleceń lub umowami o dzieło zawieranymi w celu wsparcia realizacji 

programu operacyjnego. 

Rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu mają na celu zapewnienie sprawnego 

funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, 

monitorowanie, ocenę, promocję, kontrolę i audyt programu operacyjnego oraz 
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tworzenie sieci kontaktów, jak również instytucji zaangażowanych w egzekwowanie 

Wspólnej Polityki Rybackiej, a także stworzenie efektywnego systemu informacji i promocji 

o programie operacyjnym. 

Pomoc techniczna będzie przyznawana na wniosek o dofinansowanie, który instytuc ja 

pośrednicząca będzie rozpatrywać w terminie 60 dni od dnia jego złożenia. Wniosek 

o dofinansowanie będzie składany, w formie papierowej i elektronicznej, bezpośrednio  

w siedzibie instytucji pośredniczącej albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej 

placówce operatora publicznego lub przesyłką kurierską. Rozporządzenie określa 

również niezbędne elementy, które zawiera wniosek o dofinansowanie oraz termin, 

w którym wnioskodawca powinien usunąć braki we wnioski o dofinansowanie.  

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie zawierana jest 

umowa o dofinansowanie pomiędzy instytucją pośredniczącą a beneficjentem, zaś  

w przypadku, gdy beneficjentem jest instytucja pośrednicząca - między instytucją 

zarządzającą a tą instytucją.  

W celu rozliczenia przyznanej pomocy technicznej beneficjenci składają wnioski  

o płatność, w formie papierowej i elektronicznej, do instytucji pośredniczącej.  

W przypadku, gdy beneficjentem jest instytucja pośrednicząca wniosek o płatność 

składa się do instytucji zarządzającej. Formularz wniosku o płatność będzie opracowany 

przez instytucję zarządzającą i zamieszczony na stronie internetowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz udostępniony na stronie 

internetowej administrowanej przez instytucję pośredniczącą. Wniosek o płatność może 

dotyczyć płatności pośredniej.  

Pomoc techniczna będzie podlegać zwrotowi, jeżeli beneficjent nie wypełnił 

zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie, zaprzestał realizacji operacji lub 

naruszył przepisy o zamówieniach publicznych w sposób mający wpływ na wynik 

postępowania.  

2.3. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA ROZDZIAŁU FUNKCJI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ  

I INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCEJ POWOŁANYCH W RAMACH TEGO SAMEGO ORGANU 

Instytucją zarządzającą Programem Operacyjnym jest minister właściwy ds. rybołówstwa, 

reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Natomiast Instytucją Certyfikującą Programu Operacyjnego jest Minister 

Finansów reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Instytucji Płatniczej. Został 

dokonany rozdział funkcji.  

2.4. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, POMOC PAŃSTWA, RÓWNOŚĆ SZANS I PRZEPISY 

DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA 

2.4.1. INSTRUKCJE I WYTYCZNE WYDANE NA TEMAT OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW 

(DATY I ODESŁANIE) 

1. Zamówienia publiczne: 

Zamówienia publiczne przeprowadzane są przez beneficjentów zgodnie  

z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) oraz szczegółowymi procedurami 

udzielania zamówień publicznych obowiązującymi u poszczególnych 

beneficjentów – państwowych jednostek budżetowych.  

Zakres oraz warunki zwrotu pomocy finansowej określa 5 rozporządzeń Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków 

objętych osiami I-V. 

Pomniejszenie wysokości środków finansowych przeznaczonych do wypłaty dla 

beneficjenta z uwagi na wadliwie przeprowadzone postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego dokonuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 

28 sierpnia 2009 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 (Dz. U. Nr 142 poz. 1163 oraz  
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z 2010 r. Nr 110, poz. 734 ) oraz wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydana 

na podstawie art. 23 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 96 ust. 2 

rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. L 223 z 15.8.2006, str. 1). 

Przygotowane wytyczne Ministra RiRW opierają się na wytycznych Komisji 

Europejskiej z dnia 29 listopada 2007 r. nr COCOF 07/0037/03-PL dotyczące 

określenia korekt finansowanych dla wydatków współfinansowanych z funduszy 

strukturalnych oraz Funduszu Spójności w przypadku nie przestrzegania przepisów 

dotyczących zamówień publicznych. Wytyczna Ministra RiRW odnosi się  

do nakładania korekt finansowych w odniesieniu do operacji w ramach, którym 

nie wypłacono jeszcze środków pomocowych (tj. przed złożeniem wniosku  

o płatność beneficjenta przedkłada do weryfikacji dokumenty dotyczące 

zrealizowanego zamówienia publicznego) oraz do operacji zakończonych. 

W celu poinformowania beneficjentów o ewentualnych korektach finansowych 

wytyczna Ministra RiRW jest zamieszczona na stronie www.minrol.gov.pl oraz 

www.rybactwo.info. Jednocześnie we wzorach umów o dofinansowanie zostały 

wprowadzone stosowne zapisy informujące beneficjentów o skutkach 

finansowych w przypadku naruszenia przepisów dotyczących zamówień 

publicznych. 

 

2. Pomoc publiczna: 

Pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z zasadami art. 87 i 88 TWE oraz 

przepisami krajowymi w przedmiotowym zakresie, w szczególności Ustawą z dnia 

30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 

określającą tryb i formy informowania o otrzymanej pomocy publicznej przez 

beneficjentów.  

 

3.  Równość szans: 

Dostęp do pomocy finansowej w ramach EFR z zasady zapewnia 

równouprawnienie mężczyzn i kobiet oraz przestrzeganie zasady równych szans. 

Zapewniają to również krajowe przepisy prawne, zarówno polska Konstytucja  

(art. 33) jak i inne akty krajowe, w tym również te które umożliwiają dostęp  

do pomocy finansowej. Dodatkowo, w celu monitorowania rozdysponowania 

pomocy finansowej, IZ stworzyła system wskaźników, których zbieranie pozwoli na 

bieżąco obserwować sytuację w tym zakresie. Dane dotyczące m. in. liczby 

kobiet i mężczyzn, którzy ubiegają się o pomoc w ramach EFR, zbiera ARiMR  

i raportuje je IZ. W przypadku zagrożenia równego dostępu do pomocy,  

IZ przedłoży KM stosowne uchwały, które je wyeliminują. 

 

4.  Ochrona środowiska:  

Zgodnie z krajowymi przepisami prawnymi opracowanymi w oparciu  

o rozporządzenie 1198/2006, w ramach poszczególnych osi przewidziano 

wsparcie finansowe na operacje, które będą miały pozytywne oddziaływanie  

na środowisko. Pozostałe operacje zostały skonstruowane w sposób 

zapewniający brak negatywnego wpływu na środowisko. 

W ramach osi pierwszej wpływ na środowisko mają trzy środki. Operacje 

realizowane w ramach Środka 1.1 – Pomoc publiczna z tytułu trwałego 

zaprzestania działalności połowowej mają na celu ograniczenie nakładu 

połowowego. Obecnie nakład połowowy rybołówstwa bałtyckiego jest zbyt 

duży w stosunku do dostępnych zasobów. Nadmierna liczba statków rybackich 

powoduje nadmierną eksploatację żywych zasobów morza. W związku z tym, 

mając na względzie możliwości samoodnowy żywych zasobów morza, należy 

dostosować potencjał połowowy statków rybackich do wielkości tych zasobów, 

co niewątpliwie ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska. Ponadto 

http://www.minrol.gov.pl/
http://www.rybactwo.info/
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realizacja Środka 1.2 – Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania 

działalności połowowej, umożliwia wprowadzenie systemu rekompensat 

finansowych za zawieszenie działalności połowowej. Armatorzy statków 

rybackich, którzy decydują się na zawieszenie działalności połowowej otrzymują 

stosowną rekompensatę finansową. Natomiast samo zawieszenie działalności 

połowowej ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska poprzez czasowe 

ograniczenie presji połowowej. Realizacja Środka 1.3 – Inwestycje na statkach 

rybackich i selektywność ma również pozytywny wpływ na środowisko, poprzez 

realizowane w ramach środka operacje polegające między innymi na wymianie 

silników, które są zdecydowanie mniej paliwożerne oraz nie powodują wycieków 

do środowiska zewnętrznego, jak i operacje polegające na wymianie narzędzi 

połowowych na bardziej selektywne, które przyczyniają się do ochrony ryb 

niewymiarowych. 
Do pierwszej grupy operacji można zaliczyć też, te które będą realizowane  

w ramach osi priorytetowej 2. Będą to inwestycje w rozbudowę i szeroko pojętą 

modernizację obiektów chowu i hodowli organizmów wodnych, 

a w szczególności montaż różnego rodzaju instalacji obniżających negatywny 

wpływ lub zwiększających pozytywny wpływ na środowisko, związanych 

z produkcją w stawach. Wsparcie obejmie także inwestycje na wodach 

śródlądowych, głównie inwestycje w miejscach wyładunku i przystaniach 

mających na celu ograniczenie zanieczyszczania środowiska. Obejmą one m. in. 

budowę obiektów służących do przechowywania i oczyszczania ścieków oraz 

unieszkodliwiania odpadów; wprowadzenie technik lub technologii 

zapewniających odbiór odpadów ze  sprzętu pływającego służącego  

do połowu ryb przez urządzenia znajdujące się w miejscach wyładunku 

i przystaniach oraz przekazywanie tych odpadów do odzysku lub 

unieszkodliwienia, a także usunięcie ub unieszkodliwienie odpadów 

niebezpiecznych. 

Przyjazne środowisku będą również operacje związane z przetwórstwem 

produktów rybnych i obrotem tymi produktami. Będą to głównie inwestycje 

w urządzenia redukujące negatywne oddziaływanie na środowisko zakładów 

przetwórstwa i oczyszczalnie ścieków. Przewiduje się także wsparcie 

w przetwarzanie samych odpadów z produktów rybnych a także innowacyjne 

technologie i rozwiązania techniczne. Wszystakie powyższe przedsięwzięcia mogą 

zostać zrealizowane poprzez Środek 2.1 Inwestycje w chów i hodowlę ryb, Środek 

2.4 Rybołówstwo śródlądowe i Środek 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa 

i obrotu. 

Dodatkowo, działania prośrodowiskowe związane będą z działaniami wspólnymi, 

które w odróżnieniu od operacji realizowanych przez pojedynczych 

beneficjentów, będą miały znacznie większy zakres. Obejmą one przewidziane 

w art. 36 rozporządzenia 1198/2006 głównie działania wspólne oraz inwestycje 

w ochronę i rozwój fauny i flory wodnej. 

W odniesieniu do powyższych Środków zapewnienie przestrzegania zasad 

dotyczących ochrony środowiska odbywa się na etapie weryfikacji wniosków 

o dofinansowanie. Dokonuje jej instytucja pośrednicząca, tj. ARiMR, w oparciu 

o przygotowane przez IZ przepisy prawne. Ich konstrukcja wraz z kryteriami wyboru 

operacji przyjętymi przez KM, zapewnia, iż operacje realizowane przez 

beneficjentów nie będą wpływały negatywnie na środowisko.  

Obok operacji ograniczających negatywny wpływ na środowisko, wsparcie 

finansowe będzie przyznawane również beneficjentom, którzy zobowiążą się 

zgodnie z art. 30 rozporządzenia 1198/2006, do realizacji wymogów dotyczących 

środowiska wodnego, które wykraczają poza zwykłe stosowanie dobrych praktyk 

w dziedzinie akwakultury. W tym celu IZ zleciła opracowanie systemu 

rekompensat, których wysokość uzależniona jest od stosowania różnego rodzaju 

działań przez hodowców, które zapewniają naturalne metody hodowlane przy 

jednoczesnym zachowaniu walorów krajobrazowych. 

Przestrzeganie zasad dotyczących ochrony środowiska w ramach osi 

priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 zostało zapewnione m. in. za sprawą 

przepisów rozporządzeń krajowych regulujących rodzaje kwalifikujących się  

do dofinansowania operacji. W szczególności § 10 pkt 4 rozporządzenia Ministra 
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej  

na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój 

obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym 

,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013" wprost stanowi, że pomoc na realizację operacji może być udzielona, 

jeśli „realizacja operacji polegającej na inwestycji nie wpłynie negatywnie  

na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód”. Ponadto, zgodnie z § 14 

przywołanego rozporządzenia wpływ operacji na środowisko ustala się 

w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych 

przedsięwzięć. Zasady i tryb dokonania oceny oddziaływania na środowisko 

reguluje szereg aktów prawa krajowego dotyczących ochrony środowiska 

i innych. 

Ponadto wskazać należy, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna 

odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru 

lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna 

odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii 

w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" wskazuje, że w ramach lokalnej 

strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) opracowanej przez lokalną grupę 

rybacką (LGR) powinno znaleźć się wskazanie celów ogólnych i szczegółowych 

LSROR, środków służących do osiągnięcia zakładanych celów oraz rodzajów 

operacji, które mogą uzyskać wsparcie w ramach wdrażania LSROR, a także ich 

przewidywanego wpływu na środowisko. LGR powinna zatem w treści strategii 

wykazać przewidywany wpływ na środowisko realizacji opracowanej przez siebie 

LSROR. 

W przypadku operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 i 5 zasady 

dotyczące ochrony środowiska nie będą naruszane lub realizacja operacji nie 

będzie miała wpływu na te zasady.  

2.4.2. ŚRODKI MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIĆ SPEŁNIENIE WYMOGÓW 

OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, NP.: KONTROLE ZARZĄDZANIA, KONTROLE, 

AUDYT 

1. Kontrola przestrzegania zasad dotyczących zamówień publicznych, pomocy 

publicznej, równości szans w PO RYBY 2007-2013 odbywa się podczas: 

 weryfikacji wniosku o dofinansowanie – odpowiednie części wniosku 

o dofinansowanie realizacji projektu i stosowane listy sprawdzające oraz 

załączana do wniosku dokumentacja, jak np.: oświadczenie składane przez 

beneficjenta odnośnie pomocy publicznej, 

 kontroli projektu w trakcie i po zakończeniu jego realizacji – odpowiednie 

pytania na listach sprawdzających podobnie jak w trakcie kontroli systemowej 

oraz we wnioskach o płatność, gdzie dzięki rozbudowanej części dot. 

sprawozdawczości ocenia się i analizuje efekty rzeczowe projektu pod 

względem zgodności z politykami krajowymi i wspólnotowymi,  

 procesu sprawozdawczości poprzez stosowane sprawozdania zawierające 

odpowiednie części odnoszące się do sposobu przestrzegania zasad/polityk 

krajowych i wspólnotowych.   

2. IZ może przeprowadzać kontrole uprzednie jak i następcze zamówień publicznych. 

Kontrolom tym podlegają udzielający zamówień publicznych w ramach  PO RYBY 

2007-2013 oraz beneficjenci. Uprawnienia kontrolne w dziedzinie zamówień 

publicznych są delegowane przez IZ PO RYBY delegowane do IP.   

3. Kontrola udzielania pomocy publicznej regulowana jest prawodawstwem unijnym 

oraz krajowym, w tym przede wszystkim Ustawą o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej z 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 

1291). Kontrola udzielania pomocy publicznej polega na monitorowaniu jej 

przyznawania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) oraz 
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działaniach sprawdzających prowadzonych przez KE. W przypadku ubiegania się 

o pomoc inną, niż pomoc de minimis, beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia 

podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji 

o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającej w szczególności dane o dacie jej 

udzielenia, podstawie prawnej, formie i przeznaczeniu. Do czasu przekazania przez 

beneficjenta ww. zaświadczeń lub informacji pomoc temu beneficjentowi nie może 

być udzielona. Podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do sporządzania 

i przedstawiania Prezesowi UOKIK sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, 

zawierających w szczególności informacje o beneficjentach pomocy oraz 

o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy. 

4. Przestrzeganie zasad krajowych oraz wspólnotowych może także stanowić przedmiot 

kontroli prowadzonych przez inne instytucje np. NIK, Prezesa UZP, funkcjonujące poza 

systemem zarządzania i kontroli PO RYBY 2007-2013.  

5. Procedura dokonywania korekt finansowych przez państwo członkowskie 

Zgodnie z art. 96 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 za śledzenie 

nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi w pierwszej kolejności państwo 

członkowskie. W związku z tym IZ działając na podstawie dowodów świadczących  

o wszelkich większych zmianach mających wpływ na charakter lub warunki realizacji 

lub kontroli operacji lub programu operacyjnego, dokonuje korekt finansowych 

wymaganych w związku z pojedynczymi lub systemowymi nieprawidłowościami 

stwierdzonymi w poszczególnych operacjach lub programie operacyjnym. 

Na podstawie kontroli systemowych przeprowadzanych przez IZ w IP oraz kontroli 

przeprowadzonych przez IP u beneficjentów, jak również wyników wszystkich kontroli  

i audytów dotyczących wdrażania PO RYBY 2007-2013 przeprowadzonych przez 

Najwyższą Izbę Kontroli, Komisję Europejską, Instytucję Audytową, IZ oraz inne 

upoważnione służby kontrolne i instytucje, IP analizuje system wdrażania pod kątem 

występowania błędów lub nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości indywidualnych lub systemowych przy wykorzystaniu pomocy, IP 

informuje IZ o ww. nieprawidłowościach. Po otrzymaniu od IP informacji  

o nieprawidłowości indywidualnych lub systemowych przy wykorzystaniu pomocy 

przyznanej na daną operację lub operacje, IZ anuluje ją w części lub w całości. 

Wysokość i zakres dokonanej przez IZ redukcji pomocy, w związku ze stwierdzoną 

nieprawidłowością jest ustalana przy uwzględnieniu charakteru i wagi 

nieprawidłowości, spowodowanych w jej rezultacie strat finansowych oraz –  

w przypadku nieprawidłowości systemowej – wyników badań wszystkich operacji, na 

które mogła mieć ona wpływ. 

IZ anuluje całość lub część pomocy przyznanej beneficjentowi na daną operację 

powiązaną ze stwierdzoną nieprawidłowością w oparciu o odpowiednie 

zobowiązania umowne, gwarantujące jej prawo do tego rodzaju działania, zawarte 

w umowie o dofinansowaniu. IP zapewniają, że umowy o dofinansowaniu 

podpisywane z beneficjentami zawierają właściwe postanowienia w tym zakresie.  

Po otrzymaniu od IZ informacji o dokonanej korekcie, IP zobowiązana jest do podjęcia 

odpowiednich działań. 

Uwolnione w ten sposób środki mogą być ponownie wykorzystane przez IZ do dnia 31 

grudnia 2015 r. na realizację programu operacyjnego. Anulowany wkład publiczny 

nie może być ponownie wykorzystany na operację lub operacje, które były poddane 

korekcie, ani też, w przypadku gdy korekta finansowa dotyczy nieprawidłowości 

systemowej, na istniejące operacje w ramach całości lub części osi priorytetowej,  

w obrębie której wystąpiła nieprawidłowość systemowa.  

 

6. Kontrole krzyżowe 

 

Podstawę prawną do prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013” stanowi art. 39 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007  

z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania 
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rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu 

Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007 r. str.1).  

W dniu 7 lipca 2009 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy MRiRW, MRR oraz 

ARiMR, w celu zapewnienia skutecznej i efektywnej kontroli krzyżowej wydatków, 

wykrywającej i eliminującej podwójne finansowanie w ramach programów 

operacyjnych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 oraz 

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W dniu 29 czerwca 2010 r. został 

podpisany Aneks nr 1 do ww. Porozumienia, włączający do ww. współpracy Program 

Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”. 

Na podstawie ww. aneksu do porozumienia instytucje pośredniczące (ARiMR, SW, 

FAPA oraz IZ, jeżeli beneficjentem pomocy technicznej jest FAPA) będą dokonywać 

kontroli krzyżowych pomiędzy Programami Operacyjnymi.  

Do FAPA  (pismo z dnia 29.09.2010 r., znak: RYB-kmr-ew-077/44/10/4442) oraz  

do samorządów województw (pismo z dnia 05.10.2010 r., znak: RYB-kmr-ew-075-

45/104443) IZ wystąpił z prośbą o wytypowanie po jednej osobie, która zostanie 

przeszkolona i otrzyma dostęp do KSI SIMIK 07-13. ARiMR posiada dostęp do systemu 

informatycznego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (KSI SIMIK 07-13). Do czasu 

udostępnienia bazy KSI SIMIK MRR zapewni przekazywanie do ARiMR, zbiorczych 

danych w formie Raportu numerów NIP oraz szczegółowych danych, na wniosek 

instytucji pośredniczącej. ARiMR zgodnie z aneksem jest zobowiązana do przekazania 

wspomnianych zbiorczych danych do instytucji zarządzającej, która następnie będzie 

mogła przekazać do SW i FAPA. Nadanie uprawnień użytkownikom z instytucji 

pośredniczących dla osi 4 i 5 zostały nadane do końca 2010 r. 

Ponadto do ARiMR został skierowany wykaz  możliwych konfliktów krzyżowych między 

działaniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz  osiami 

priorytetowymi Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, w celu kontroli krzyżowej pomiędzy ww. 

programami. ARiMR, SW, FAPA oraz IZ, jeżeli beneficjentem pomocy technicznej jest 

FAPA będą dokonywały kontroli krzyżowej na etapie wniosku o płatność, przy użyciu 

systemów informatycznych i kart weryfikacji wniosku  

o płatność. 

Konflikty krzyżowe mogą wystąpić również między różnymi  środkami Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”,  oraz między innymi programami rozliczanymi przez ARiMR. W 

związku z powyższym ARiMR opracowała macierz kontroli krzyżowych, która stanowi 

podstawę do weryfikacji wniosków pod kątem możliwości wystąpienia podwójnego 

finansowania. 

2.5 ŚCIEŻKA AUDYTU 

2.5.1. OPIS SPOSOBU, W JAKI WYMOGI OKREŚLONE W ART. 41 ROZPORZĄDZENIA 

(WE) NR 498/2007 BĘDĄ WDRAŻANE W ODNIESIENIU DO PROGRAMIU I/LUB 

POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETÓW 

Ścieżka dotycząca przestrzegania kryteriów wyboru operacji  

Wybór operacji prowadzony jest na podstawie Kryteriów wyboru finansowanych operacji  

ze środków PO RYBY 2007-2013 zatwierdzonych przez KM w dniu 19 maja 2009 r. Kryteria 

wyboru finansowych operacji dla 4 i 5 Osi priorytetowej nie wymagają zatwierdzenia przez 

KM. 

W ramach PO RYBY 2007-2013 przyjęto, iż wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą 

według kolejności ich składania w IP. 

Beneficjent składa wniosek o dofinansowanie, który jest weryfikowany przez IP pod względem 

formalnym (przy wykorzystaniu karty kontrolnej – Karty weryfikacji formalnej) i merytorycznym 

(przy wykorzystaniu karty kontrolnej – Karty weryfikacji merytorycznej). Obie karty kontrolne 

uwzględniają kryteria wyboru operacji, co gwarantuje stosowanie powyższych kryteriów  

na etapie wyboru operacji. Po zakończeniu weryfikacji merytorycznej z wynikiem 

pozytywnym, a także w przypadku odrzucenia wniosku na dowolnym etapie weryfikacji, IP 

przekazuje Informację dla beneficjenta o wyniku oceny wniosku o dofinansowanie. 
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Dokumentem, który sporządzany jest niezwłocznie po zakończeniu procesu wyboru operacji 

(ale tylko w przypadku wniosków, które zostały pozytywnie ocenione pod względem 

formalnym i merytorycznym) jest decyzja/umowa o dofinansowanie operacji. 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, Karty weryfikacji formalnej i merytorycznej 

oraz decyzja/umowa o dofinansowaniu przechowywane są w oryginałach przez IP.  

IP przechowuje także kopię Informacji dla beneficjenta o wyniku oceny wniosku  

o dofinansowanie. 

Ścieżka dotycząca dokumentacji związanej z operacją 

Celem zachowania wymagań, o których mowa w art. 87 rozporządzenia Komisji nr 1198/2006 

IP przechowują otrzymaną od beneficjenta dokumentację związaną z realizacją operacji 

oraz wytworzoną w ramach wykonywania swoich działań dokumentację dotyczącą wyboru 

operacji do dofinansowania, rozliczania wniosków o płatność, przeprowadzonych kontroli, 

przygotowywania Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, jak również 

innych działań związanych z nadzorem nad operacjami. Do dokumentacji tej zaliczają się  

w szczególności karty kontrolne używane na poszczególnych etapach wyboru, zatwierdzania 

i weryfikacji operacji, protokoły z kontroli przeprowadzonych przez IP oraz tych kontroli  

i audytów, którym została poddana IP.  

Dokumentacja będąca w posiadaniu IP jest przechowywana w ARiMR, Samorządach 

Województw i FAPA. Beneficjent przechowuje w swojej siedzibie dokumentację związaną  

z realizacją operacji. Zarówno IP, jak i beneficjent mogą powierzyć przechowywanie 

dokumentacji podmiotowi zewnętrznemu, zachowując przy tym pełną odpowiedzialność za 

stan i okres przechowywania dokumentacji. 

Do dokumentacji związanej z realizacją operacji zalicza się, w zależności od jej rodzaju, 

specyfikacje techniczne, plan finansowy, umowę/decyzję o dofinansowaniu, dokumentację 

z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, sprawozdania  

z postępu prac oraz przeprowadzonych weryfikacji i audytów.  

Ścieżka dotycząca płatności 

Wydatki związane z prowadzeniem operacji (tj. zakupem towarów, usług, opłacaniem 

pracowników) są finansowane bezpośrednio przez beneficjenta. 

W przypadku pomocy technicznej, dla beneficjentów będących państwową jednostką 

budżetową wydatki związane z prowadzeniem operacji (tj. zakupem towarów, usług, 

opłacaniem pracowników, itp.) są finansowane bezpośrednio z budżetu państwa. Środki te 

ujmowane są w odpowiednich częściach budżetowych, których dysponentami  

są beneficjenci PO RYBY 2007-2013 (państwowe jednostki budżetowe). IZ uczestniczy  

w procesie przygotowywania budżetu państwa. W przypadku FAPA operacje  finansowane  

są bezpośrednio przez beneficjenta. 

Z powyższych środków beneficjenci PO RYBY 2007-2013 finansują wydatki związane  

z prowadzeniem operacji. W zależności od rodzajów wydatków są one dokumentowane  

za pomocą faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, 

które przechowywane są przez beneficjentów. 

Następnie beneficjenci składają wnioski o płatność do IP, w przypadku FAPA do IZ, 

załączając m.in. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych dokumentów  

(w przypadkach określonych w 2.2.5) zestawienie powyższych dokumentów księgowych. 

Powyższe dokumenty są przechowywane przez IP i weryfikowane w oparciu o listę 

sprawdzającą przez IP pod względem formalnym i merytorycznym (na zasadach określonych 

w 2.2.5). Wniosek pozytywnie zweryfikowany przez IP jest przez nią zatwierdzany.  

Następnie IP wystawia i zatwierdza do wypłaty zlecenia płatności. Na podstawie zleceń 

płatności ARiMR sporządza Zapotrzebowania na środki finansowe z części krajowej  

na realizację płatności w ramach PO RYBY 2007-2013. IZ sprawdza zapotrzebowanie pod 

względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym i na jego podstawie wypłaca środki 

finansowe IP tylko w części dotyczącej współfinansowanie Krajowego (część UE realizowana 

jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)). W dalszej kolejności ARiMR oraz BGK 

przekazują środki na rachunki beneficjentów. 
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ARiMR na podstawie przekazanych zleceń płatności wystawia zlecenia płatności do BGK. 

BGK na ich podstawie przekazuje środki współfinansowania unijnego na rachunek bankowy  

beneficjenta. 

Ścieżka dotycząca certyfikacji 

Złożony przez IP wniosek o płatność jest weryfikowany przez IZ w oparciu o listę sprawdzającą, 

która stanowi dowód dokonania weryfikacji, a także jej zakresu. Zatwierdzone (rozliczone) 

wnioski beneficjenta o płatność są włączane do odpowiedniego Poświadczenia i deklaracji 

wydatków oraz wniosku o płatność. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku przez IC, 

przygotowuje ona Poświadczenie i deklarację wydatków oraz wniosek o płatność od IC do KE. 

Oryginały wniosków o płatność i list sprawdzających, a także kopie Poświadczeń i deklaracji 

wydatków oraz wniosków o płatność od IZ do IC przechowuje IZ. Oryginały Poświadczeń 

 i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność od IZ do IC przechowuje IC. 

Ponadto IZ przygotowuje i przekazuje do IC pozostałe dokumenty, o których mowa  

w pkt 2.2.6 niniejszego Opisu. 

2.5.2. WYDANE INSTRUKCJE W SPRAWIE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW 

UZUPEŁNIAJĄCYCH PRZEZ BENEFICJENTÓW (DATY I ODESŁANIA) 

W celu wypełnienia art. 87 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 IZ określa  

w umowie/decyzji o dofinansowaniu zasady i terminy przechowywania dokumentów przez 

beneficjentów. 

Dokumenty są również przechowywane przez IP i IZ co do zasady przez okres 3 lat  

od zamknięcia PO RYBY 2007-2013 lub 3 lat następujących po roku, w którym dokonano 

częściowego zamknięcia. Bieg powyższych terminów zawiesza się w przypadku toczącego 

się postępowania prawnego lub na należycie umotywowany wniosek KE. Beneficjent 

zobowiązany jest w umowie lub decyzji o dofinansowanie do przechowywania dokumentów 

5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności. 

Dokumenty przechowywane są w formie papierowej (oryginały lub kopie poświadczone  

za zgodność z oryginałem) z uwzględnieniem wymogów Zarządzenia nr 74 Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, 

rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie archiwum zakładowego  

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi) lub zgodnie z umową zawartą pomiędzy IZ  

a instytucjami pośredniczącymi (zarządzenie nr 40/2008 Prezesa Agencji Modernizacji  

i Restrukturyzacji Rolnictwa z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie bezpieczeństwa i informacji  

w ARiMR oraz zarządzenie nr 24/2009 Dyrektora Fundacji Programów Pomocowych dla 

Rolnictwa FAPA z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego  

w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA: instrukcji kancelaryjnej, jednolitego 

rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum 

zakładowego). W przypadku beneficjentów pomocy technicznej umiejscowionych poza 

MRiRW stosowane są analogiczne dokumenty wydane przez odpowiednich kierowników 

jednostek (prezesów, marszałków lub wojewodów). Jeżeli IZ stwierdzi, że nie spełniają one 

wymagań stawianych zasadom przechowywania dokumentów uzupełniających, wydaje 

dodatkowe wytyczne w powyższym względzie. 

2.6.NIEPRAWIDŁOWOŚCI I ODZYSKIWANIE KWOT 

2.6.1. WYDANE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCI I 

KOREKTY NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ REJESTRACJI DŁUGÓW I ODZYSKANYCH 

NADPŁACONYCH KWOT (DATY I ODESŁANIA) 

Sprawozdawczość 

Obowiązki w zakresie informowania o nieprawidłowościach finansowych wynikają z  Systemu 

informowania o nieprawidłowościach finansowanych w wykorzystaniu Europejskiego 

Funduszu Rybackiego zatwierdzonego przez Pełnomocnika Rządu ds. Zwalczania 

Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę RP lub UE w listopadzie 2007 r. 
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System wskazuje główne instytucje odpowiedzialne za przekazywanie informacji  

o nieprawidłowościach, wymienia obowiązki tychże instytucji, zakresy przekazywanych 

informacji, określa także terminy przekazywania wspomnianych informacji oraz wzory Raportu 

bieżącego, Raportu kwartalnego i Zestawienia nieprawidłowości niepodlegających 

raportowaniu do KE. Szczegółowa charakterystyka procedury przekazywania informacji  

o nieprawidłowościach znajduje się w pkt 2.6.2 Opisu. 

 

Rejestr nieprawidłowości  

IZ prowadzi rejestr nieprawidłowości w formie elektronicznej. Jest on drukowany  

i zatwierdzany przed przygotowaniem raportu kwartalnego lub informacji o braku 

nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE i archiwizowany. W rejestrze umieszcza 

się wzmianki o numerze nieprawidłowości, jej wartości, numerze operacji (którego 

nieprawidłowość dotyczy) i rozliczeniu nieprawidłowości. Zatwierdzając rejestr dokonuje się 

analizy konsekwencji stwierdzonych nieprawidłowości i konieczności podjęcia ewentualnych 

działań naprawczych. Wyniki powyższej analizy są podstawą przeprowadzenia kontroli 

doraźnej.  został zatwierdzony przez Pełnomocnika Rządu do spraw zwalczania 

nieprawidłowości finansowych na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej i 

stanowi załącznik do Instrukcji wykonawczych IZ. 

2.6.2. OPIS PROCEDUR (WRAZ Z WYKRESEM) MAJĄCYCH NA CELU WYPEŁNIENIE 

WYMOGU DOTYCZĄCEGO ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA KOMISJI NA TEMAT 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZGODNIE Z ART. 55 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 498/2007 

 

 Podstawy prawne 

 Państwa członkowskie Unii Europejskiej zgodnie z art. 70 ust. 1 lit. b rozporządzenia 

1198/2006, są odpowiedzialne w pierwszej kolejności za finansową kontrolę środków pochodzących 

z EFR. Jednym z celów kontroli finansowej jest zapobieganie, wykrywanie oraz informowanie Komisji 

Europejskiej o nieprawidłowościach i przebiegu postępowań administracyjnych i prawnych 

związanych ze zgłoszonymi nieprawidłowościami. 

 Przepisy rozporządzenia nr 498/2007 zobowiązują państwa członkowskie do zgłaszania 

Komisji Europejskiej informacji na temat nieprawidłowości, które były przedmiotem wstępnego 

ustalenia administracyjnego lub sądowego w ciągu 2 miesięcy od zakończenia każdego kwartału 

lub  

w szczególnych przypadkach niezwłocznie.  

 Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie 

Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę 

Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej3, zadaniem Pełnomocnika jest inicjowanie, 

koordynacja i realizacja działań mających na celu zabezpieczenie interesów finansowych 

Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej w tym m.in.: koordynacja działań podejmowanych 

przez właściwe organy administracji rządowej oraz zapewnienie bieżącej, prawidłowej wymiany 

informacji między właściwymi organami administracji rządowej. Art. 5 ww. rozporządzenia 

zobowiązuje organy administracji rządowej do współdziałania i udzielania pomocy 

Pełnomocnikowi, w szczególności poprzez udostępnianie informacji i dokumentów niezbędnych  

do realizacji jego zadań. 

 Informacje o nieprawidłowościach w wykorzystaniu EFR przekazuje się na podstawie: 

 art. 70 ust. 1 b) rozporządzenia nr 1198/2006; 

 art. 54 – 63 rozporządzenia nr 498/2007; 

 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu  

do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej 

lub Unii Europejskiej; 

                                                 
3 (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1113 z późn. zm.) 
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 Systemu informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu Europejskiego 

Funduszu Rybackiego, 

 procedur i wytycznych dotyczących EFR. 

 Instytucje i organy odpowiedzialne  

 Za realizację obowiązków Polski wynikających z art. 54 - 63 rozporządzenia nr 498/2007 

odpowiedzialne są następujące instytucje i organy: 

1) Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę 

Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, 

2) Instytucja Zarządzająca, 

3) Instytucje Pośredniczące, 

4) Instytucja Certyfikująca. 

Pełnomocnik realizuje zadania związane z informowaniem KE o nieprawidłowościach przy pomocy 

komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów właściwej w zakresie informowania KE 

o nieprawidłowościach w wykorzystaniu EFR (MF-R). 

 Komórka organizacyjna Ministerstwa Finansów właściwa w zakresie informowania KE  

o nieprawidłowościach w wykorzystaniu EFR (MF-R) realizuje następujące zadania związane  

z informowaniem KE o nieprawidłowościach:  

 zgodnie z art. 55 rozporządzenia 498/2007, informuje KE o nieprawidłowościach 

stwierdzonych w związku z realizacją działań współfinansowanych z EFR lub o braku 

nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE na podstawie art. 55 rozporządzenia 

498/2007. Informacje sporządzane są na podstawie raportów kwartalnych przesyłanych 

przez IZ; 

 w uzasadnionych przypadkach opisanych w art. 56 rozporządzenia 498/2007, informuje KE 

 i w razie potrzeby inne właściwe państwa członkowskie o nieprawidłowościach 

podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do KE. Informacje przekazywane są na 

podstawie raportów bieżących przesyłanych przez IZ; 

 zgodnie z art. 57 ust. 1 rozporządzenia 498/2007, informuje KE o działaniach następczych 

prowadzonych w związku z nieprawidłowościami zgłoszonymi do KE. Informacje 

przekazywane są na podstawie raportów kwartalnych przesyłanych przez IZ; 

 koordynuje system wymiany informacji o nieprawidłowościach w wykorzystaniu środków  

z EFR; 

 informuje odpowiednią IZ, IC oraz IA o nieprawidłowościach zgłoszonych do KE; 

 informuje IA o nieprawidłowościach niepodlegających raportowaniu do KE, które zostały 

zgłoszone do MF-R przez IZ; 

 Instytucja Zarządzająca realizuje następujące zadania związane z informowaniem  

KE o nieprawidłowościach: 

 informuje MF-R oraz IC o nieprawidłowościach podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu  

do KE stwierdzonych w związku z realizacją działań współfinansowanych z EFR. Informacje 

przekazywane są w formie raportów bieżących określonych przez Pełnomocnika; 

 informuje MF-R oraz IC o nieprawidłowościach podlegających kwartalnemu zgłoszeniu do 

KE stwierdzonych w związku z realizacją działań współfinansowanych z EFR lub o braku 

nowych nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE na podstawie art. 55 

rozporządzenia 498/2007. Informacje przekazywane są w formie raportów kwartalnych 

określonych przez Pełnomocnika; 

 informuje MF-R oraz IC o nieprawidłowościach niepodlegających zgłoszeniu do KE 

stwierdzonych w związku z realizacją działań współfinansowanych z EFR. Informacje 

przekazywane są w formie zestawień kwartalnych określonych przez Pełnomocnika; 

 informuje MF-R oraz IC o działaniach następczych prowadzonych w związku  

z nieprawidłowościami zgłoszonymi do KE przez MF-R. Informacje przekazywane  

są w formie raportów kwartalnych określonych przez Pełnomocnika; 

 jest zobowiązana do stworzenia systemu wymiany informacji o nieprawidłowościach 

zapewniającego realizację obowiązków IZ w zakresie informowania KE 

o nieprawidłowościach. 

 zapewnia gromadzenie informacji o nieprawidłowościach zgodnie z art. 58 lit. c) 

Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006; 

 Instytucja Certyfikująca realizuje następujące zadania związane z informowaniem KE 

o nieprawidłowościach: 
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 informuje IZ o nieprawidłowościach wykrytych na podstawie własnych działań; 

 w przypadku stwierdzenia kwoty niemożliwej do odzyskania, przekazuje informacje o tym 

fakcie do KE zgodnie z art. 57 ust. 2 rozporządzenia 498/2007; 
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Definicja Nieprawidłowości 

 Zgodnie z brzmieniem art. 3 lit. q rozporządzenia 1198/2006 za nieprawidłowość należy 

uważać jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub 

zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w 

budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu 

ogólnego. 

 Instytucje pełniące rolę Instytucji Certyfikującej, Zarządzającej lub Pośredniczącej są 

traktowane jako podmiot gospodarczy, w przypadku gdy wykorzystują środki z EFR nie realizując 

uprawnień władzy publicznej – np. są stroną umowy o dofinansowanie jako odbiorca pomocy.  

 

Wstępne ustalenie administracyjne lub sądowe 

 Zgodnie z art. 54 lit. b rozporządzenia 498/2007 wstępne ustalenie administracyjne 

lub sądowe  

to wstępna ocena pisemna wykonana przez właściwy podmiot administracyjny lub sądowy, 

stwierdzająca, na podstawie konkretnych faktów, istnienie nieprawidłowości, bez uszczerbku dla 

możliwości późniejszego skorygowania lub wycofania w następstwie ustaleń dokonanych w trakcie 

postępowania administracyjnego lub sądowego.  

 Pod pojęciem wstępnej oceny pisemnej należy rozumieć pierwszą, w pewnych 

okolicznościach tylko wewnętrzną, ocenę odpowiednich organów administracyjnych lub organów 

wymiaru sprawiedliwości, która stwierdza występowanie nieprawidłowości na podstawie 

konkretnych faktów np. wynik kontroli, wynik weryfikacji dokumentów, raport z audytu itp.  

 Za wstępne ustalenie administracyjne lub sądowe należy uważać w szczególności: 

 wynik kontroli lub inny dokument kończący kontrolę lub audyt, 

 decyzję o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie,  

 decyzję o odmowie podpisania umowy o dofinansowanie, 

 decyzję o odmowie refundacji wydatków, 

 decyzję o odmowie rozliczenia wydatków w ramach wypłaconej zaliczki, 

 decyzję o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie, 

 decyzję o zmniejszeniu dofinansowania, 

 inny dokument sporządzony w procesie zarządzania i kontroli środków z UE stwierdzający 

wystąpienie nieprawidłowości,  

 postanowienie o wszczęciu postępowania przez organy ścigania, 

 

Podejrzenie nadużycia 

 Zgodnie z art. 54 lit. c rozporządzenia 498/2007 podejrzenie nadużycia oznacza 

nieprawidłowość, która prowadzi do wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego 

na poziomie krajowym w celu stwierdzenia zamierzonego działania, w szczególności nadużycia 

określonego  

w ust. 1 lit. a Konwencji sporządzonej na mocy artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie 

ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich4. 

 

Nadużycie finansowe 

 Zgodnie z artykułem 1 Konwencji sporządzonej na mocy artykułu K.3 Traktatu o Unii 

Europejskiej  

w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, nadużycia (oszustwa) finansowe 

naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków polegają na 

jakimkolwiek celowym działaniu lub zaniechaniu dotyczącym:  

                                                 
4 Dz. U. UE C 316 z 27.11.1995, str. 49—57 
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 wykorzystania lub przedstawienia nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych 

oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne 

zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów 

zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,  

 nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,  

 niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, na które zostały 

pierwotnie przyznane.  

 

Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej 

 Zgodnie z art. 56 rozporządzenia 498/2007, niezwłocznemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej 

podlegają wykryte lub podejrzewane nieprawidłowości w związku z którymi:  

1) wskazują na wystąpienie nowej nieprawidłowej praktyki5, 

2) istnieją obawy, że mogą w bardzo krótkim czasie wywołać negatywne następstwa poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej6. 

 Informacje o stwierdzeniu jednego z powyższych przypadków przekazuje się do KE 

niezwłocznie, zgodnie z zasadami określonymi w pkt III.1 niniejszego dokumentu. Informacje  

o dalszych postępowaniach prowadzonych w związku ze zgłoszoną nieprawidłowością przekazuję 

się wyłącznie, w przypadku gdy nieprawidłowość podlega kwartalnemu raportowaniu do KE. 

 

Nieprawidłowości podlegające kwartalnemu raportowaniu do Komisji Europejskiej 

 Zgodnie z rozporządzeniem 498/2007, kwartalnemu raportowaniu do KE podlegają 

wszystkie nieprawidłowości, które były przedmiotem wstępnego ustalenia administracyjnego lub 

sądowego w danym kwartale, w przypadku gdy: 

1) nieprawidłowość odnosi się do kwoty 10 tys. EUR lub wyższej obciążającej budżet Wspólnoty,  

z wyjątkiem przypadków określonych w art. 55 ust. 2 rozporządzenia 498/2007; 

2) nieprawidłowość odnosi się do kwoty 10 tys. EUR lub wyższej obciążającej budżet Wspólnoty  

i odnośnie nieprawidłowości występuje podejrzenie nadużycia finansowego; 

3) KE pisemnie zażądała przekazywania informacji dotyczących danej nieprawidłowości. 

 Informacje o stwierdzeniu jednego z powyższych przypadków przekazuje się do KE w ciągu 

dwóch miesięcy od zakończenia każdego kwartału zgodnie z zasadami określonymi w pkt III.2 

niniejszego dokumentu. Informacje o dalszych postępowaniach prowadzonych w związku ze 

zgłoszoną nieprawidłowością przekazuje się zgodnie z pkt IV.1, co kwartał do zakończenia 

wszystkich postępowań, w tym postępowań prowadzonych w celu odzyskania środków i nałożenia 

sankcji. 

 

Wyjątki od obowiązku zgłoszenia nieprawidłowości na podstawie art. 55 rozporządzenia 498/2007 

 Zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia 498/2007 nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia  

do KE: 

1) przypadki, w których nieprawidłowość polega jedynie na częściowym lub całkowitym 

zaniechaniu realizacji operacji w ramach współfinansowanego programu operacyjnego, 

na skutek upadłości beneficjenta; 

2) przypadki zgłaszane Instytucjom Zarządzającym lub Certyfikującym przez beneficjenta 

z własnej woli i przed wykryciem przez właściwe podmioty, przed lub po dokonaniu płatności  

z wkładu publicznego; 

3) przypadki wykryte i skorygowane przez Instytucję Zarządzającą lub Instytucję Certyfikującą 

przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności ze środków publicznych na rzecz beneficjenta, przed 

umieszczeniem przedmiotowych wydatków w przekazanej Komisji deklaracji wydatków. 

                                                 
5
 Informacje należy przekazywać w przypadku, gdy stwierdzono zastosowanie nowego sposobu popełnienia 

nieprawidłowości. W przypadku kolejnych nieprawidłowości popełnionych w ten sam sposób, informowanie o nich 

będzie obywać się poprzez raporty kwartalne lub zestawienia. 
6 Podmiot odpowiedzialny za informowanie musi posiadać informacje, z których wynika, że nieprawidłowość może 

mieć wkrótce swoje następstwa poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
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 Powyższe wyjątki nie dotyczą nieprawidłowości, odnośnie których występuje podejrzenie 

nadużycia (oszustwa) finansowego. Należy również zgłaszać wszelkie nieprawidłowości 

poprzedzające upadłość. 

 Wszystkie nieprawidłowości niepodlegające zgłoszeniu do KE, podlegają obowiązkowi 

zgłoszenia do MF-R oraz IC w formie kwartalnych zestawień nieprawidłowości. 

  

Ochrona informacji 

 Informacje zawarte w raportach o nieprawidłowościach ze względu na zamieszczone 

w nich indywidualne dane oraz szczegóły praktyk prowadzących do wystąpienia 

nieprawidłowości podlegają odpowiedniej ochronie. Informacje o nieprawidłowościach 

gromadzone i przetwarzane na podstawie rozporządzenia 498/2007 są wykorzystywane wyłącznie 

„do użytku służbowego”. Raporty, zestawienia oraz nośniki danych przekazuje się w zaklejonej 

kopercie dołączonej do pisma przewodniego. 

 Instytucje odpowiedzialne za informowanie są zobowiązane, poprzez odpowiednie 

procedury, zapewnić ochronę gromadzonym, przetwarzanym oraz przekazywanym informacjom 

o nieprawidłowościach, w szczególności ochronę wynikającą z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych7. 

IZ sporządza informacje o nieprawidłowościach podlegających oraz nie podlegających 

raportowaniu do KE w terminach oraz na formularzach określonych w Systemie, o którym mowa  

w pkt 2.6.1 i przekazuje je do MF-R i IC.  

Powyższe dokumenty dotyczą zarówno nieprawidłowości wykrytych przez IZ podczas 

przeprowadzania weryfikacji opisanych w pkt 2.2.4 i 2.2.5 Opisu oraz tych, które zostały wykryte 

przez inne podmioty (np.: IP, IA, IC, UKS, NIK) i zgłoszone do IZ. Jeżeli podejrzenie wystąpienia 

nieprawidłowości pochodzi od innych podmiotów, niż uprawnione do kontroli (np.: organizacje 

społeczne), kontrolę w celu wyjaśnienia nieprawidłowości prowadzi IZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepływ informacji w ramach Sytemu 

Zgłaszanie informacji o nieprawidłowościach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926. z późń. zm. 

IC MF-R 

IZ 

Inne podmioty (np.: Beneficjenci dobrowolnie 

zgłaszający nieprawidłowość, IP, IA, IC, UKS, NIK, 

organizacje społeczne) 
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Terminy przekazywania raportów i zestawień 

Raporty kwartalne 

dotyczące wykrycia nowych 

nieprawidłowości/informacja 

o braku nieprawidłowości w 

okresie sprawozdawczym 

40 dni kalendarzowych od 

zakończenia każdego 

kwartału 

IZ MF-R, IC 

Zestawienie kwartalne 65 dni kalendarzowych od 

zakończenia każdego 

kwartału 

IZ MF-R, IC 

Raporty kwartalne 

dotyczące działań 

następczych 

40 dni kalendarzowych od 

zakończenia każdego 

kwartału 

IZ MF-R, IC 
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Schemat weryfikacji czy stwierdzone naruszenie prawa jest nieprawidłowością w rozumieniu 

rozporządzenia 498/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie 

Tak 

Tak 

Nie 

Stwierdzenie naruszenia przepisów 

prawa krajowego lub wspólnotowego 

Czy naruszenie prawa wynika z 

działania lub zaniechania ze strony 
podmiotu gospodarczego? 

Czy w wyniku naruszenia prawa środki 

Wspólnoty zostały lub mogłyby zostać 
nieprawidłowo wypłacone? 

Naruszenie prawa jest nieprawidłowością w 

rozumieniu rozporządzenia 498/2007 i podlega 
obowiązkowi zgłoszenia do MF-R oraz IC 

 

 

Naruszenie 

prawa nie jest 

nieprawidłowoś

cią w rozumieniu 

rozporządzenia 

498/2007 i nie 

podlega 

obowiązkowi 

zgłoszenia do 

MF-R oraz IC 

Wstępne 

ustalenie 

Raport 
bieżący 

Kwartalne 
zestawienie 

Raport 
kwartalny 
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Schemat weryfikacji czy nieprawidłowość podlega zgłoszeniu do Komisji Europejskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak 

Tak 

Nie 

Tak 

Nie 

Nie 

Nie 

Nie 

Nie 

Nie 

Nie 

Tak 

Tak 

Tak 

Naruszenie prawa jest nieprawidłowością w rozumieniu rozporządzenia 

498/2007 i podlega obowiązkowi zgłoszenia do MF-R oraz IC 

Nieprawidłowość polega na zaniechaniu całkowitego lub 

częściowego wykonania projektu współfinansowanego przez 

budżet Wspólnoty na skutek upadłości ostatecznego 

beneficjenta i/lub ostatecznego odbiorcy 

Nieprawidłowość została zgłoszona IZ lub IC przez beneficjenta 

z własnej woli i przed wykryciem przez właściwe organy, przed 

lub po dokonaniu płatności ze środków publicznych 

Nieprawidłowość została wykryta i skorygowana przez IZ lub IC 

przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności ze środków 

publicznych na rzecz beneficjenta, przed umieszczeniem 

przedmiotowych wydatków w przekazanej KE deklaracji 

wydatków 

Potencjalna lub rzeczywista szkoda w budżecie wspólnotowym 

wynosi co najmniej 10 tys. EUR  

Nieprawidłowość podlega obowiązkowi zgłoszenia 

do KE 

SPORZĄDZENIE RAPORTU KWARTALNEGO 

Nieprawidłowość może mieć wkrótce negatywne następstwa poza terytorium RP 

Nieprawidłowość ukazuje, że zastosowano nowe nieprawidłowe praktyki  

Nieprawidłowość 

podlega 

niezwłocznemu 

zgłoszeniu do KE 

Sporządzenie 

raportu bieżącego  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieprawidłowość 

nie podlega 

raportowaniu do 

KE ale podlega 

raportowaniu do 

MF-R oraz IC 

 

Sporządzenie 

kwartalnego 

zestawienia 

nieprawidłowości 

nie podlegających 

raportowaniu do 
KE 

KE pisemnie zażądała przekazywania informacji w sprawie danej nieprawidłowości 

Raport 

bieżący 

Kwartalne 
zestawienie 

Raport 

kwartalny 

W sprawie nieprawidłowości występuje podejrzenie nadużycia finansowego 

Tak 

Tak 
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3. Organy pośredniczące 

3.1. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA OSI I-III 

3.1.2. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCĄ I JEJ GŁÓWNE FUNKCJE 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 58 ust. 2 rozporządzenia 

Rady (WE) Nr 1198/2006 oraz ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz umowy z 

dnia 26 czerwca 2009 r. wraz z aneksam Nr 01/IP-ARiMR 2010 zawartym w dniu 17 czerwca 

2010 r. , aneksem nr 02/IP-ARiMR 2010 zawartym w dniu 30 września 2010 r., aneksem Nr 03/IP-

ARiMR 2010 zawartym w dniu 27 grudnia 2010 r. została wyznaczona przez instytucję 

zarządzającą jako instytucja pośrednicząca w zakresie realizacji osi I-III w ramach PO RYBY 

2007-2013. 

3.1.2.1. WYSZCZEGÓLNIENIE GŁÓWNYCH FUNKCJI I ZADAŃ INSTYTUCJI 

POŚREDNICZĄCEJ 

Główne zadania ARiMR jako instytucji pośredniczącej zostały określone w Programie 

Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”. 

Porozumienia lub umowy podpisane pomiędzy ministrem właściwym ds. rybołówstwa oraz 

ARiMR zawierają szczegółowe dane dotyczące przekazanych zadań.  

Na podstawie porozumienia z dnia 3 listopada 2008 r. oraz jego aneksu nr 1 z dnia  

17 listopada 2008 r. pomiędzy MRiRW a ARiMR, Agencji, jako instytucji pośredniczącej, zostały 

powierzone następujące zadania i obowiązki związane z wykonywaniem zadań instytucji 

zarządzającej w zakresie Środka 1.2 – Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania 

działalności połowowej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”: 

1) podpisywanie z armatorami umów o pomoc w formie premii z tytułu tymczasowego 

zaprzestania działalności połowowej w 2008 r.; 

2) dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów; 

3) zapewnienie istnienia systemu informatycznego rejestracji i przechowywania zapisów 

księgowych dla każdej operacji w ramach środka oraz zapewnieniu, że dane  

na temat realizacji środka, niezbędne do celów zarządzania finansowego, 

monitorowania, weryfikacji, Audytu i oceny są gromadzone; 

4) zapewnienie, że wszystkie dokumenty dotyczące procedur, wydatków i audytów 

środka są przechowywane zgodnie z art. 87 rozporządzenia Rady nr 1198/2006 z dnia 

27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego w formie oryginałów 

lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na powszechnie uznanych 

nośnikach danych; 

5) zapobieganie, wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości; 

6) zapewnienie odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom wraz  

z odsetkami jak dla zaległości podatkowych; 

7) zapewnienie, że beneficjenci otrzymają kwoty należnych płatności w całości  

i możliwie najszybciej; z należnych płatności nie mogą być potrącane ani wstrzymane 

żadne kwoty; płatności nie mogą być objęte żadnymi dodatkowymi opłatami, które 

powodowałyby zmniejszenie kwoty wypłacanej; 

8) nałożenie na beneficjentów obowiązku zaksięgowania w ewidencji księgowej 

środków z tytułu wypłaconej pomocy, o ile przepisy ustawy o rachunkowości mają 

zastosowanie do beneficjenta. 

Zobowiązania wynikające z nałożenia na ARiMR powyższych zadań i obowiązków ustalone 

zostały w Umowie nr RYB/1/2008 zawartej w dniu 3 listopada 2008 r. oraz w Umowie  

nr RYB/1/2009 zawartej w dniu 6 marca 2009 r. oraz Aneksie do Umowy nr RYB/1/2009 zwartym 

w dniu 13 sierpnia 2009r.  
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ARiMR jako Instytucja Pośredniczącą na podstawie umowy z dnia 26 czerwca 2009 r. wraz z 

późniejszymi aneksami została zobowiązana do wykonywania następujących zadań 

1) przyjmowania i oceny wniosków o dofinansowanie operacji; 

2) zawierania umów o dofinansowanie operacji/porozumień lub wydawaniu decyzji; 

3) przyjmowania i weryfikacji wniosków o płatność, w tym kontroli prawidłowości kosztów 

i zatwierdzania kwoty do wypłaty; 

4) zatwierdzania sprawozdań końcowych z realizacji operacji; 

5) przygotowywania prognoz wydatków w ramach wdrażanych środków; 

6) przeprowadzania kontroli w trakcie i po zakończeniu realizacji operacji; 

7) monitorowania realizacji środków oraz operacji i sporządzania sprawozdań; 

8) przeciwdziałania nieprawidłowościom w realizacji działań, wykrywania tych 

nieprawidłowości i informowania właściwych instytucji o ich wystąpieniu oraz 

odzyskiwania nienależnie wypłaconych środków od beneficjenta; 

9) wydawanie decyzji określających kwotę pomocy przypadającą do zwrotu i termin, 

od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków finansowych; 

10) informowania społeczeństwa o realizowanych środkach i ich promocji; 

11) rozpatrywania odwołań; 

12) przechowywania dokumentacji związanej z realizacją operacji; 

13) weryfikacji zleceń płatności; 

14) udzielanie zaliczek beneficjentom; 

15) dokonywania płatności na rzecz beneficjentów ze środków współfinansowania 

krajowego oraz składania zleceń płatności do BGK w ramach budżetu środków 

europejskich; 

16) księgowania płatności; 

17) poświadczania wydatków wobec Instytucji Zarządzającej; 

18) monitorowania wykorzystania środków Programu. 

 

3.1.2.2. SCHEMAT ORGANIZACYJNY I WYSZCZEGÓLNIENIE FUNKCJI JEDNOSTEK 

(WŁĄCZNIE Z ORIENTACYJNĄ LICZBĄ PRZYDZIELONYCH STANOWISK) 

W szerokim zakresie realizacji zróżnicowanego wsparcia, ukształtowała się złożona struktura 

organizacyjna Agencji. Struktura ta ma charakter wieloszczeblowy. Obejmuje Centralę oraz 

struktury terenowe – 16 oddziałów regionalnych oraz 314 biur powiatowych. W ramach 

struktury organizacyjnej Agencji funkcjonują jednocześnie różne struktury oraz układy 

instytucjonalne, dostosowane do wymogów formalnych obowiązujących w odniesieniu  

do poszczególnych określonych wyżej funkcji Agencji, co przedstawiają poniższe schematy 

(Schemat 1. Struktura organizacyjna Centrali ARiMR – zgodnie z Zarządzeniem Prezesa ARiMR 

nr 27/2011r. z dnia 4.04.2011r., Schemat 2. Struktura terenowa ARiMR - Zarządzenie Nr 74/2009 

Prezesa ARiMR z dnia 24.06. 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). 

Regulamin organizacyjny ARiMR, ustalony Zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 74/2009 z dnia 24 

czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego ARiMR (z późniejszymi 

zmianami), wyznacza Departament Wsparcia Rybactwa ARiMR do realizacji zadań 

dotyczących realizacji środków, przeznaczonych na udzielenie pomocy w ramach Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”. 

W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie: 

1) Opracowania i aktualizacji procedur; 

2) Udzielania informacji w zakresie stosowania procedur; 

3) Interpretacji i informowania o zasadach udzielania pomocy; 

4) Monitorowania działań komórek organizacyjnych Agencji wdrażających pomoc 

związaną z sektorem rybackim; 

5) Rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy w środku 2.5; 

6) Autoryzacji wniosków o płatność oraz sporządzania zleceń płatności w środku 2.5; 
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7) Rozpatrywania odwołań w ramach realizowanych zadań; 

8) Sprawozdawczości i raportowania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo  

i przetwórstwo ryb 2004-2006”, wspólnej organizacji rynku rybnego oraz Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”; 

9) Informacji, promocji i organizacji szkoleń w zakresie wdrażania i realizacji programów. 

 

W skład Departamentu wchodzą Wydział Procedur i Odwołań, Wydział Wdrożeń, Wydział 

Oceny Projektów, Wydział Autoryzacji Płatności, Wydział Monitoringu i Organizacji Rynku 

Rybnego oraz Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych. Zarządzeniem 

Prezesa ARiMR nr 18/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie limitu etatów w Centrali oraz 

oddziałach regionalnych ARiMR w 2009 roku, Departamentowi Wsparcia Rybactwa 

przyznano  40 etatów. 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa ARiMR z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu organizacyjnego Dyrektor każdego z 16 oddziałów regionalnych ARiMR  

w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym podlegającym zatwierdzeniu przez Prezesa 

ARiMR wydzielił w biurach swojego oddziału regionalnego wydziały oraz określił zakres ich 

zadań. Przykładowy schemat organizacyjny oddziału przedstawiony został w schemacie nr 2. 

Struktura terenowa ARiMR. Obsługa zadań w ramach Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

została powierzona w trzech oddziałach (Zachodniopomorski OR, Pomorski OR, Warmińsko-

Mazurski OR) powierzona została wydziałom ds. rybactwa, a w pozostałych samodzielnym 

stanowiskom pracy ds. rybactwa. Ogółem w oddziałach regionalnych ARiMR, we wdrażanie 

programu operacyjnego jest zaangażowanych ok. 70 osób. 

Ponadto w zadania związane z realizacją Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w zakresie niezbędnym 

do jego prawidłowej implementacji zaangażowane są dodatkowo następujące 

departamenty i biura: 

- Departament Księgowości 

- Departament Finansowy 

- Departament Zarządzania Należnościami 

- Departament Kontroli na Miejscu 

- Departament Kontroli Wewnętrznej 

- Departament Audytu Wewnętrznego 

- Departament Prawny  

- Departament Programowania i Sprawozdawczości 
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Schemat 1. Struktura organizacyjna Centrali ARiMR  
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Schemat 2. Przykładowa struktura terenowa ARiMR 
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3.1.2.3. PROCEDURY PISEMNE OPRACOWANE NA POTRZEBY PRACOWNIKÓW 

INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ (DATY I ODESŁANIA) 

Instytucja pośrednicząca (ARiMR) na podstawie Programu Operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Ustawy  

o zrównoważonym rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Rybackiego oraz rozporządzeń wykonawczych dla tej ustawy opracowała procedury 

wewnętrzne dla pracowników w formie Książek Procedur. Program Operacyjny został 

oficjalnie notyfikowany Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 16.10.2008 r. zatwierdzającą 

Program Operacyjny dotyczący pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu 

Rybackiego w Polsce na okres programowania 2007-2013.  

Dla poszczególnych Środków w ramach PO RYBY 2007-2013 ARiMR opracowała procedury 

dotyczące oceny projektów o dofinansowanie, zawierania umów/wydawania decyzji, 

kontroli realizacji projektów, kontroli projektów oraz procedury dotyczące sprawozdawczości, 

weryfikacji wniosków o płatność, dokonywania płatności, procedury odwoławcze obsługi 

zleceń płatności oraz inne wymagane procedury do obsługi środków w sposób określony  

w przepisach wykonawczych Ustawy o zrównoważonym… oraz w Kodeksie postępowania 

administracyjnego. Ponadto przygotowano procedury wspomagające proces weryfikacji 

wypłacanej pomocy, m.in. procedury finansowe, księgowe, odzyskiwania należności, kontroli 

w miejscu realizacji operacji, kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. 

Zasady i tryb przygotowywania i zatwierdzania Książek Procedur (KP) ARiMR opisane  

są w wewnętrznym Zarządzeniu Prezesa ARiMR. Opracowane Książki Procedur  

są przekazywane do opiniowania jednostkom/komórkom organizacyjnym ARiMR 

zaangażowanym w tworzenie KP, a następnie przedstawiane do zatwierdzenia przez 

instytucję zarządzającą (MRiRW). 

Ponadto Regulamin Organizacyjny ARiMR ustalony Zarządzeniem Prezesa ARiMR z dnia  

24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego ARiMR oraz 

poszczególne Zarządzenia Prezesa ARiMR regulują tok postępowania pracowników Agencji. 

Instytucja zarządzająca nie wprowadziła specjalnych zasad dotyczących udzielania 

odpowiedzi na ewentualne pytania od instytucji pośredniczących w zakresie wdrażania 

Programu operacyjnego z uwagi, iż jako organ państwowy działa zgodnie z przepisami 

Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a w szczególności zgodnie z terminami w nim 

wskazanymi. Ponadto pracownicy odpowiedzialni za wykonywanie zadań związanych z 

obsługą IZ udzielają odpowiedzi zgodnie z zasadami ujętymi w zarządzeniu nr 74 Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji 

kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania 

archiwum zakładowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi . W związku z powyższym IZ 

nie widzi konieczności tworzenia dodatkowych regulacji w zakresie udzielenia odpowiedzi na 

ewentualne pytania od instytucji pośredniczących. Instytucja zarządzająca zgodnie  

z artykułem 23 pkt 2 i 3 ustawy z dnia z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego 

rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 

619 i Nr 157, poz. 1241) może w stosunku do instytucji pośredniczących wydawać wytyczne i 

polecenia  oraz żądać informacji i przedstawienia dokumentów w zakresie zgodności 

wykonywania przez te instytucje powierzonych im zadań instytucji zarządzającej z przepisami 

prawa i programami operacyjnymi oraz w celu zapewnienia efektywności wdrażania 

środków PO RYBY 2007-2013.  

3.1.2.4. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH WYBORU I ZATWIERDZANIA OPERACJI 

(JEŚLI NIE OPISANO W PKT 2.2.3)  

Wyznaczone komórki instytucji pośredniczącej są odpowiedzialne za przyjmowanie wniosków 

o dofinansowanie, dokonanie oceny wniosków zgodnie z kryteriami wyboru operacji 

przyjętymi przez komitet monitorujący. Wniosek o dofinansowanie jest oceniany w zakresie 

poprawności sporządzenia i złożenia, zgodności planowanej operacji z celami środka,  

w ramach którego ma być realizowana operacja, celowości udzielenia pomocy  

na realizację planowanej operacji.  
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Określone komórki organizacyjne ARiMR weryfikują poszczególne projekty zgodnie 

z zatwierdzonymi przez instytucję zarządzającą Książkami Procedur.  

Zatwierdzenie operacji następuje na podstawie wydanej przez Dyrektora Oddziału Regionalnego 

decyzji administracyjnej lub zawartej z beneficjentem umowy o dofinansowanie operacji.  

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub zwracania pomocy, w ramach 

poszczególnych osi priorytetowych określa w rozporządzeniach Minister właściwy do spraw 

rybołówstwa. 

Procedura zwrotu beneficjentom dokumentów związanych z prawnym zabezpieczeniem 

wykonania zobowiązań przez beneficjentów dla  osi 1, 2 oraz 3 w ramach PO „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

Przedmiot procedury 

Przedmiotem procedury jest zwrot beneficjentom dokumentów związanych z prawnym 

zabezpieczeniem wykonania przez beneficjentów, zobowiązań wynikających: 

- z umów zawartych zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia zadań i obowiązków 

związanych z wykonywaniem zadań Instytucji Zarządzającej w zakresie Środka 1.2 „Pomoc 

publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej” w ramach  

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-

2013” zawartym dnia 03 listopada 2008 r. pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z Aneksem z dnia 17 listopada 2008 

r., oraz Umową nr Ryb/1/2008 zawartą pomiędzy MRiRW, a ARiMR dnia 03 listopada 2008 r. i 

Umową nr Ryb/1/2009 zawartą dnia 06 marca 2009 r. przez beneficjentów dla Środka 1.2 

„Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej” w ramach 

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-

2013” oraz 

- z umów zawartych w ramach osi 1, 2 oraz 3 w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

Obszar 

Procedura obejmuje swoim zakresem opis czynności związanych ze zwrotem beneficjentom 

dokumentów związanych z prawnym zabezpieczeniem wykonania przez beneficjentów 

zobowiązań wynikających: 

- z umów zawieranych, zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia zadań i obowiązków 

związanych z wykonywaniem zadań Instytucji Zarządzającej w zakresie Środka 1.2 „Pomoc 

publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej” w ramach  

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-

2013” zawartym dnia 03 listopada 2008 r. pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z Aneksem z dnia 17 listopada 2008 

r., oraz Umową nr Ryb/1/2008 zawartą pomiędzy MRiRW, a ARiMR dnia 03 listopada 2008 r i 

Umową nr Ryb/1/2009 zawartą dnia 06 marca 2009 r. przez beneficjentów dla Środka 1.2 

„Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej” w ramach 

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-

2013” oraz 

- z umów zawartych w ramach osi 1, 2 oraz 3 w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

Funkcja 

Funkcją procedury jest opis postępowania pracowników ARiMR w procesie zwrotu 

beneficjentom dokumentów związanych z prawnym zabezpieczeniem wykonania przez 

beneficjentów zobowiązań wynikających: 

- z umów zawieranych zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia zadań i obowiązków 

związanych z wykonywaniem zadań Instytucji Zarządzającej w zakresie Środka 1.2 „Pomoc 

publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej” w ramach  

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-

2013” zawartym dnia 03 listopada 2008 r. pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z Aneksem z dnia 17 listopada 2008 

r., oraz Umową nr Ryb/1/2008 zawartą pomiędzy MRiRW, a ARiMR dnia 03 listopada 2008 r i 

Umową nr Ryb/1/2009 zawartą dnia 06 marca 2009 r. przez beneficjentów dla Środka 1.2 

„Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej” w ramach 

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-

2013” 

- z umów zawartych w ramach osi 1, 2 oraz 3 w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 
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Procedury Sprawozdawczości w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 
 

Przedmiot procedury 

Przedmiotem procedury jest opis zasad oraz czynności wykonywanych w trakcie kolejnych 

etapów generowania i przekazywania raportów związanych z obsługą PO „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (dalej zwany  

PO Ryby 2007-2013) do departamentów wewnętrznych Agencji oraz do Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi (MRiRW). 

W ramach poniższej procedury pracownicy Departamentu Księgowości, Wydziału 

Raportowania PROW, Funduszy Strukturalnych i SAPARD ( WRPROWFSiS), wykorzystując 

informacje zawarte w systemie finansowo-księgowym sporządzają raporty tygodniowe. 

 

Obszar 

 Wydział Raportowania PROW, Funduszy Strukturalnych i SAPARD sporządza i przesyła 

następujące sprawozdania do Departamentu Wsparcia Rybactwa (DWR) w ARiMR: 

 Informacja o realizacji PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013” RT-1/198 (Załącznik nr 18). 

o Sprawozdanie “Informacja o realizacji PO Ryby 2007-2013” przesyłane do 

Departamentu Rybactwa 

Termin sporządzania: 

Sprawozdanie przekazuje się do drugiego dnia roboczego następującego  

po tygodniu sprawozdawczym. 

Generowanie raportu RT-1/198 

Wydarzeniem inicjującym proces jest koniec każdego kolejnego tygodnia. 

Raport sporządzany jest przy wykorzystaniu systemu raportowego, współpracującego  

z systemem finansowo-księgowym. 

Proces przebiegu sporządzania raportu poprzedzony jest importem danych z systemu finansowo 

– księgowego wykonanym przez administratora systemu raportowego. 

1) Generowanie raportu. 

2) Sprawdzenie poprawności danych w raporcie. 

3) Kontrola raportu. 

4) Przekazanie raportu do adresata. 

5) Archiwizacja raportu. 

Wydruk potwierdzenia przekazania raportu, Karta kontrolna do raportowania oraz wersja 

elektroniczna raportu są przechowywane w Departamencie Księgowości.  

Szczegółowe informacje dotyczące sprawozdania 

1) Sprawozdanie zawiera zakres danych w cyklu narastającym od początku 

uruchomienia Programu. 

2) Sprawozdanie sporządzane jest w podziale na osie priorytetowe i środki. 

3) Sporządzane są osobne sprawozdania dla każdego z województw oraz zbiorcze dla 

całego kraju. 

4) Sprawozdanie przekazywane jest do DWR i DPiS tylko w formie elektronicznej z 

wykorzystaniem poczty elektronicznej na następujące adresy: 

a) SSiR_DR@arimr.gov.pl 

b) WIZ_DPIS@arimr.gov.pl 

5) Sprawozdanie sporządzane jest tylko w walucie krajowej. 

6) Wzory sprawozdań identyczne jak dla sprawozdań miesięcznych. 

7) Każdorazowo w korespondencji i dokumentacji, występującej w formie papierowej  

i elektronicznej, której wzory stanowią załączniki do niniejszej procedury, jak również  

w dokumentacji dołączonej do sprawy, należy wpisać znak sprawy zgodnie  

z obowiązującymi Zarządzeniami Prezesa ARiMR. W przypadku braku pola na znak 

sprawy w dokumentach, znak sprawy nanoszony jest w sposób manualny. 

  

Funkcja 

Opis procesu generowania i przesyłania sprawozdań do departamentów wewnętrznych 

Agencji oraz do MRiRW. Opis zawiera przebieg procedur, harmonogram czynności 

wykonywanych w ramach procedur, ścieżki postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji 

alternatywnych, reguł stosowania procedur oraz wskazuje osoby uczestniczące w procesie 

przebiegu procedur. 
 

mailto:SSiR_DR@arimr.gov.pl
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Procedura udzielania pomocy dla środka 1.2 „Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego 

zaprzestania działalności połowowej w 2008 roku” w ramach PO „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 
 

Przedmiot procedury 

Przedmiotem procedury jest przyznawanie pomocy dla Środka 1.2 „Pomoc publiczna z tytułu 

tym-czasowego zaprzestania działalności połowowej”, w ramach PO „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, zgodnie z art. 24 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 roku. 

Obszar 

Procedura obejmuje swoim zakresem opis czynności związane z obsługą, weryfikacją umów  

i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy finansowej dla Środka 1.2 „Pomoc 

publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej”, w ramach  

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  

2007-2013”, zgodnie z art. 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 roku. 

Funkcja 

Funkcją procedury jest opis postępowania pracowników ARiMR w procesie zawierania umów  

o pomocy finansowej dla Środka 1.2 „Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania 

działalności połowowej”, w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, zgodnie z art. 24 rozporządzenia Rady (WE)  

nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 roku. 
 

Procedura przyznawania pomocy w formie premii w ramach PO „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w zakresie środka 1.2 

pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej w 2008 r. 

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia rady (we) nr 744/2008”. 

 

Przedmiot procedury 

Przyznawanie pomocy finansowej, w ramach środka „Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego 

zaprzestania działalności połowowej, zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 744/2008  

z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiającego tymczasowe szczególne działanie mające na celu 

wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem 

gospodarczym (Dz. Urz. L.202 z 31.07.2008, str.1). 

Obszar 

Obsługa przyznawania pomocy finansowej, w ramach środka „Pomoc publiczna z tytułu 

tymczasowego zaprzestania działalności połowowej, zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiającego tymczasowe szczególne działanie mające 

na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem 

gospodarczym (Dz. Urz. L.202 z 31.07.2008, str.1).  

Funkcja 

Funkcją procedury jest opis trybu postępowania pracowników ARiMR w procesie zawierania 

umów o pomocy finansowej, w ramach środka „Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego 

zaprzestania działalności połowowej, zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 744/2008  

z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiającego tymczasowe szczególne działanie mające na celu 

wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem 

gospodarczym (Dz. Urz. L.202 z 31.07.2008, str.1). 

Weryfikacja spełnienia przez beneficjenta zobowiązań zawartych w umowie o pomocy 

finansowej przyznanej na podstawie art. 6 rozporządzenia rady (we) nr 744/2008 w ramach 

PO „zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-

2013” 

Przedmiot procedury 

Kontrola przyznania pomocy poprzez weryfikację spełnienia przez beneficjenta zobowiązań 

zawartych w umowie o pomocy finansowej w ramach środka „Pomoc publiczna z tytułu 

tymczasowego zaprzestania działalności połowowej, zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiającego tymczasowe szczególne działanie mające 

na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem 

gospodarczym (Dz. Urz. L.202 z 31.07.2008, str.1) realizowana na podstawie porozumienia z dnia 

3 listopada 2008 r. zawartego Warszawie między MRiRW a ARiMR oraz  umowy nr RYB/1/2008 z 

dnia 3 listopada 2008 r. zawartej Warszawie między MRiRW a ARiMR. 
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Obszar 

Weryfikacja spełnienia przez beneficjenta zobowiązań zawartych w umowie o pomocy 

finansowej w ramach środka „Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania 

działalności połowowej, zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 744/2008 z dnia 24 lipca 

2008 r. ustanawiającego tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie 

restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym  

(Dz. Urz. L.202 z 31.07.2008, str.1) realizowana na podstawie porozumienia z dnia 3 listopada 

2008 r. zawartego Warszawie między MRiRW a ARiMR oraz umowy nr RYB/1/2008 z dnia  

3 listopada 2008 r. zawartej Warszawie między MRiRW a ARiMR. 

Funkcja 

Funkcją procedury jest opis zasad i trybu postępowania pracowników ARiMR w procesie 

weryfikacji spełnienia przez beneficjenta zobowiązań zawartych w umowie o pomocy 

finansowej w ramach środka „Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania 

działalności połowowej, zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 744/2008 z dnia 24 lipca 

2008 r. ustanawiającego tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie 

restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym  

(Dz. Urz. L.202 z 31.07.2008, str.1) zgodnie z porozumieniem z dnia 3 listopada 2008 r. zawartego 

Warszawie między MRiRW a ARiMR oraz umowy nr RYB/1/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. zawartej 

Warszawie między MRiRW a ARiMR. 

 

Instrumenty KPA w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013”  

Przedmiot procedury 

Procedura wyłączenia pracownika ARiMR od prowadzenia sprawy z zakresu pomocy 

finansowej płatności jej wypłaty w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zwanego dalej PO RYBY 

2007-2013.  

Obszar 

Procedury: przyznania pomocy finansowej i jej wypłaty w ramach PO RYBY 2007-2013. 

Opisywana procedura ma charakter ogólny i stosuje się do wszystkich procedur w ramach  

PO RYBY 2007-2013, zawierających elementy, które zgodnie z ustawą z dnia 3 kwietnia 2009 r.  

o wspieraniu zrównoważonego sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619) są realizowane zgodnie Kodeksem postępowania 

administracyjnego. 

Funkcja 

Procedura opisuje przebieg działań związanych z wyłączeniem pracownika ARiMR  

od prowadzenia sprawy z zakresu przyznania pomocy finansowej i jej wypłaty w ramach  

PO RYBY 2007-2013. 

Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie na podstawie umowy o dofinansowanie dla Osi 

1 w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013” 

Przedmiot procedury 

Przyznawanie pomocy finansowej na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Osi 1 

„Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”, obejmującej następujące środki: 

•Środek 1.3 „Inwestycje na statkach rybackich i selektywność”,  

•Środek 1.5 „Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą 

rybacką” dla operacji realizowanych zgodnie art. 27 ust. 1 lit. a, b, c rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego 

dotyczących: 

a)dywersyfikacji zatrudnienia, 

b)podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

c)szkoleń przekwalifikowujących do wykonywania zawodów innych niż zawód rybaka 

niezwiązanych z rybołówstwem. 

Obszar 
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Obsługa wniosków o przyznawanie pomocy finansowej na podstawie umowy  

o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”, 

obejmujących następujące środki: 

•Środek  1.3  „Inwestycje na statkach rybackich i selektywność”, 

•Środek 1.5 „Rekompensaty społeczno gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką 

dla operacji realizowanych zgodnie art. 27 ust. 1 lit a, b, c rozporządzenia Rady (WE)  

nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego Funduszu 

Rybackiego. 

Funkcja 

Funkcją procedury jest opis trybu postępowania pracowników ARiMR w procesie obsługi 

wniosków o przyznawanie pomocy finansowej na podstawie umowy o dofinansowanie  

w ramach Osi priorytetowej 1 „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”, obejmujących 

następujące środki: 

•Środek  1.3  „Inwestycje na statkach rybackich i selektywność”, 

•Środek 1.5 „Rekompensaty społeczno gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką 

dla operacji realizowanych zgodnie art. 27 ust. 1 lit a, b, c rozporządzenia Rady (WE)  

nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego Funduszu 

Rybackiego. 

Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie na podstawie decyzji administracyjnej dla Osi 

1 w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013” oraz kontynuacji wypłaty pomocy w ramach operacji 4.2.1. „Trwałe 

zaprzestanie wykonywania zawodu przez rybaka” w ramach SPO 2004-2006. 

Przedmiot procedury 

Przyznawanie pomocy finansowej na podstawie Decyzji administracyjnej dla Osi 1 „Środki na 

rzecz dostosowania floty rybackiej”, w ramach: 

•Środka 1.1 „Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej”, 

•Środka 1.2 „Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej”,  

•Środka 1.5 „Rekompensaty społeczno gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką 

dla operacji realizowanych w zakresie art. 27 ust. 1 lit. d-e oraz ust 2 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego. 

Wypłata pomocy finansowej wynikającej z zawartych umów o dofinansowanie w ramach 

Działania 4.2 „Działania społeczno ekonomiczne” Operacja 4.2.1 „Trwałe zaprzestanie 

wykonywania zawodu przez rybaka” Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo  

i przetwórstwo ryb 2004-2006”, zwany dalej SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”. 

Obszar 

Obsługa wniosków o przyznawanie pomocy finansowej na podstawie decyzji administracyjnej 

dla Osi 1 „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”, w ramach: 

•Środka 1.1 „Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej”, 

•Środka 1.2 „Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej”,  

•Środka 1.5 „Rekompensaty społeczno gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką 

dla operacji realizowanych w zakresie art. 27 ust. 1 lit. d-e oraz ust 2 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego. 

Obsługa wypłaty pomocy finansowej wynikającej z zawartych umów o dofinansowanie  

w ramach Działania 4.2 „Działania społeczno ekonomiczne” Operacja 4.2.1 „Trwałe zaprzestanie 

wykonywania zawodu przez rybaka” SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”. 

Funkcja 

Funkcją procedury jest opis trybu postępowania pracowników ARiMR w procesie obsługi 

wniosków o przyznawanie pomocy finansowej na podstawie decyzji administracyjnej dla Osi 1 

„Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”, w ramach: 

•Środka 1.1 „Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej”, 

•Środka 1.2 „Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej”,  
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•Środka 1.5 „Rekompensaty społeczno gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką 

dla operacji realizowanych w zakresie art. 27 ust. 1 lit. d-e oraz ust 2 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego. 

Funkcją procedury jest opis trybu postępowania pracowników ARiMR w procesie wypłat 

pomocy finansowej wynikającej z zawartych umów o dofinansowanie w ramach Działania 4.2 

„Działania społeczno ekonomiczne” Operacja 4.2.1 „Trwałe zaprzestanie wykonywania 

zawodu przez rybaka” SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”. 

Procedura przyjmowania wniosku o dofinansowanie oraz wstępne sprawdzenie dostępności 

środków w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”. 

Przedmiot procedury  

Przedmiotem procedury jest przyjęcie wniosku o dofinansowanie i wstępnym sprawdzeniem 

dostępności środków w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

Obszar  

Procedura obejmuje swoim zakresem opis czynności związanych z przyjęciem wniosku  

o dofinansowanie i wstępnym sprawdzeniem dostępności środków w ramach  

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-

2013”. 

Funkcja  

Funkcją procedury jest opis postępowania pracowników ARiMR w procesie przyjęcie wniosku  

o dofinansowanie i wstępnym sprawdzeniem dostępności środków w ramach PO 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

Poprawa Zlecenia Płatności dla środków w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  

Przedmiot procedury 

Przedmiotem procedury jest sporządzenie Zlecenia Korygującego i Noty Korygującej do 

błędnie wystawionego Zlecenia Płatności ze środków współfinansowania krajowego dla 

Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013” oraz Zlecenia Płatności ze środków finansowania unijnego dla Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013” lub Zleceń Płatności z Listy Zleceń Płatności , Dokumentu inicjującego dochodzenie 

należności z tytułu płatności dokonanych dla beneficjentów pomocy w ramach Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013” 

Obszar 

Procedura poprawy Zlecenia Płatności przeznaczona jest do obsługi Środków 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6  Programu Operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

Funkcja  

Funkcją procedury jest opis ścieżki postępowania, w przypadku stwierdzenia błędów  

w sporządzonym przez pracownika merytorycznego jednostki autoryzującej Zleceniu Płatności 

ze środków współfinansowania krajowego dla Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz Zlecenia Płatności  

ze środków finansowania unijnego dla Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” /Zleceń Płatności z Listy Zleceń 

Płatności, po przekazaniu ich do Departamentu Księgowości w Centrali ARiMR lub  

po otrzymaniu informacji z Departamentu Księgowości / Departamentu Finansowego  

o nieprawidłowościach w przekazanych do realizacji Zleceniach Płatności Zleceniach Płatności 

z Listy Zleceń Płatności, jak również w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie lub 

zmiany decyzji w sprawie przyznanie pomocy/umowy o dofinansowanie skutkującej 

zmniejszeniem / zwiększeniem kwoty umowy o dofinansowanie oraz zaangażowanych w proces 

pracowników i wykorzystywane wzory dokumentów.   

Wyrażenie nieprawidłowości w Zleceniach Płatności / Zleceniach Płatności z List Zleceń 

Płatności określa zgodnie z procedurami finansowo-księgowymi ARiMR, błędy i pomyłki 

formalne, merytoryczne oraz rachunkowe zidentyfikowane w w/w dokumencie. 
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Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dla środków w ramach Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013” 

Przedmiot procedury 

Procedura ma zastosowanie do obsługi Środków w ramach których pomoc jest przyznawana 

zgodnie z art. 9 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego 

rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego z dnia 3 kwietnia 

2009 r. ( Dz. U. Nr 72 poz. 619 ) na podstawie umowy o dofinansowanie tj: 

1.Środek 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność 

2.Środek 1.4 Rybactwo przybrzeżne 

3.Środek 1.5 Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką 

w zakresie: 

•dywersyfikacji zatrudnienia   

•podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

•szkoleń przekwalifikowujących do wykonywania zawodów innych niż zawód rybaka 

niezwiązanych z rybołówstwem 

4.Środki w zakresie Osi priorytetowej 2  

5.Środki w zakresie Osi priorytetowej 3 

Obszar procedury 

Procedura określa sposób postępowania w BWI OR , WOP DWR  i WPiO DWR  w przypadku, gdy 

od wnioskodawcy, któremu ARiMR odmówiła przyznania pomocy, wpływa zgodnie z art. 52 § 3 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  

(Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, poprzedzające 

wniesienie do sądu administracyjnego skargi na odmowę przyznania pomocy, na zasadach 

 i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 w/w ustawy.  

Funkcja 

Funkcją procedury jest opis trybu postępowania pracowników ARiMR w procesie rozpatrywania 

wezwania do usunięcia naruszenia prawa pracowników zaangażowanych w proces oraz 

wykorzystywane w procesie wzory dokumentów. 

 

Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie dla Osi 2 w ramach PO „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

Przedmiot procedury 

Przyznawanie pomocy finansowej w ramach Osi 2 „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, 

przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury”, obejmującej następujące środki: 

Środek 2.1 „Inwestycje w chów i hodowlę ryb”, 

Środek 2.2 „Działania wodno-środowiskowe”, 

Środek 2.3 „Środki na rzecz zdrowia zwierząt”, 

Środek 2.4 „Rybołówstwo śródlądowe”, 

Środek 2.5 „Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu”. 

Obszar 

Obsługa wniosków o przyznawanie pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 2 

„Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa  

i akwakultury”, obejmujących następujące środki: 

Środek 2.1 „Inwestycje w chów i hodowlę ryb”, 

Środek 2.2 „Działania wodno-środowiskowe”, 

Środek 2.3 „Środki na rzecz zdrowia zwierząt”, 

Środek 2.4 „Rybołówstwo śródlądowe”, 

Środek 2.5 „Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu”. 

Funkcja 

Funkcją procedury jest opis trybu postępowania pracowników ARiMR w procesie obsługi 

wniosków o przyznawanie pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 2 „Akwakultura, 

rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury”, 

obejmujących następujące środki: 

Środek 2.1 „Inwestycje w chów i hodowlę ryb”, 

Środek 2.2 „Działania wodno-środowiskowe”, 

Środek 2.3 „Środki na rzecz zdrowia zwierząt”, 

Środek 2.4 „Rybołówstwo śródlądowe”, 

Środek 2.5 „Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu”. 
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Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie dla Osi 3 w ramach PO „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

Przedmiot procedury 

Przyznawanie pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 3 „Środki służące wspólnemu 

interesowi”, obejmującej następujące środki: 

Środek 3.1 „Działania wspólne”, 

Środek 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej”, 

Środek 3.3 „Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach”, 

Środek 3.4 „Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne”, 

Środek 3.5 „Projekty pilotażowe” 

Środek 3.6 „Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich” 

Obszar 

Obsługa wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 3 „Środki służące wspólnemu 

interesowi”, obejmujących następujące środki: 

Środek 3.1 „Działania wspólne”, 

Środek 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej”, 

Środek 3.3 „Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach”, 

Środek 3.4 „Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne”, 

Środek 3.5 „Projekty pilotażowe” 

Środek 3.6 „Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich”. 

Funkcja 

Funkcją procedury jest opis trybu postępowania pracowników ARiMR w procesie obsługi 

wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 3 „Środki służące wspólnemu 

interesowi”, obejmujących następujące środki: 

Środek 3.1 „Działania wspólne”, 

Środek 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej”, 

Środek 3.3 „Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach”, 

Środek 3.4 „Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne”, 

Środek 3.5 „Projekty pilotażowe” 

Środek 3.6 „Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich”. 

 

Obsługa wniosku o płatność na podstawie decyzji administracyjnej dla Osi 1 w ramach 

Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013” 

Przedmiot procedury 

Procedura obsługi wniosku o płatność na podstawie decyzji administracyjnej dla Osi 1 „Środki 

na rzecz dostosowania floty rybackiej”, w ramach: 

Środka 1.1 „Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej”, 

Środka 1.5 „Rekompensaty społeczno gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką”, 

w ramach którego mogą być realizowane operacje dotyczące nabycia statku rybackiego, 

zgodnie z § 1 ust. 5 lit. f rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 

r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy 

finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 Środki na rzecz dostosowania 

floty rybackiej zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 101, poz. 840 oraz Nr 129, poz. 1064.). 

Obszar 

Obsługa wniosków o płatność na podstawie decyzji administracyjnej dla Osi 1 „Środki na rzecz 

dostosowania floty rybackiej”, w ramach: 

Środka 1.1 „Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej”, 

Środka 1.5 „Rekompensaty społeczno gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką”, 

w ramach którego mogą być realizowane operacje dotyczące nabycia statku rybackiego, 

zgodnie z § 1 ust. 5 lit. f rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 

r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy 

finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 Środki na rzecz dostosowania 

floty rybackiej zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U.  Nr 101, poz. 840 oraz Nr 129, poz. 1064.). 

Funkcja 

Funkcją procedury jest opis trybu postępowania pracowników ARiMR w procesie obsługi 

wniosków o płatność na podstawie decyzji administracyjnej dla Osi 1 „Środki na rzecz 

dostosowania floty rybackiej”, w ramach: 

Środka 1.1 „Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej”, 
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Środka 1.5 „Rekompensaty społeczno gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką” 

w ramach którego mogą być realizowane operacje dotyczące nabycia statku rybackiego, 

zgodnie z § 1 ust. 5 lit. f rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 

r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy 

finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 Środki na rzecz dostosowania 

floty rybackiej zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 101, poz. 840 oraz Nr 129, poz. 1064). 

 

Przeprowadzanie kontroli  dla osi priorytetowej 1 - 3  w ramach PO „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 
 

Przedmiot procedury 

Przeprowadzanie kontroli na miejscu na etapie obsługi wniosku o dofinansowanie w trakcie 

realizacji operacji oraz obsługi wniosku o płatność. Procedura określa również sposób 

monitorowania realizacji kontroli na miejscu. 

Obszar 

Przeprowadzanie kontroli na miejscu u wnioskodawców Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w 

zakresie środka: 

- 1.2. „Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej” 

- 1.3. „Inwestycje na statkach rybackich i selektywność” 

- 1.5.”Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką” 

- 2.1.”Inwestycje w chów i hodowlę ryb” 

- 2.2.”Działania wodno-środowiskowe” 

- 2.4.”Rybołówstwo śródlądowe 

- 2.5.” Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu” 

- 3.1 „Działania wspólne” 

- 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” 

- 3.3 „Inwestycja w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystani” 

- 3.4 „Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne” 

- 3.5 „Projekty pilotażowe” 

- 3.6 „Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich” 

Funkcja 

Opis procesu przygotowania i wykonania kontroli na miejscu na etapie wniosku o dofinansowanie  
w trakcie realizacji operacji oraz obsługi wniosku o płatność. 

Opis procesu monitoringu wykonania kontroli na miejscu w ramach PO 2007-2013; 

 

Obsługa wniosku o płatność na podstawie umowy o dofinansowanie dla Osi 1 – Środki na 

rzecz dostosowania floty rybackiej, w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

Przedmiot procedury 

Procedura obsługi wniosku o płatność na podstawie umowy o dofinansowanie dla Osi 1 „Środki 

na rzecz dostosowania floty rybackiej”, obejmującej następujące środki: 

 Środek 1.3 „Inwestycje na statkach rybackich i selektywność”, 

 Środek 1.5 „Rekompensaty społeczno gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą 

rybacką” dla operacji realizowanych zgodnie art. 27 ust. 1 lit a, b, c rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego 

dotyczących: 

a) dywersyfikacji zatrudnienia, 

b) podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

c) szkoleń przekwalifikowujących do wykonywania zawodów innych niż zawód rybaka 

niezwiązanych z rybołówstwem. 

Obszar 

Obsługa wniosków o płatność na podstawie umowy o dofinansowanie dla Osi 1 „Środki na 

rzecz dostosowania floty rybackiej”, obejmujących następujące środki: 

 Środek  1.3  „Inwestycje na statkach rybackich i selektywność”, 

 Środek 1.5 „Rekompensaty społeczno gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą 

rybacką dla operacji realizowanych zgodnie art. 27 ust. 1 lit a, b, c rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Funduszu Rybackiego. 
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Funkcja 

Funkcją procedury jest opis trybu postępowania pracowników ARiMR w procesie obsługi 

wniosków o płatność na podstawie umowy o dofinansowanie dla Osi 1 „Środki na rzecz 

dostosowania floty rybackiej”, obejmujących następujące środki: 

 Środek 1.3  „Inwestycje na statkach rybackich i selektywność”, 

Środek 1.5 „Rekompensaty społeczno gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką dla 

operacji realizowanych zgodnie art. 27 ust. 1 lit a, b, c rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 

lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego Funduszu Rybackiego 

 

Procedura obsługi wniosków o płatność składanych na podstawie umów o dofinansowanie 

zawieranych w zakresie osi  2 i 3 w ramach  PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

Przedmiot procedury 
Procedura obsługi wniosku o płatność dla osi 2 „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, 

przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury”, w ramach: 

 Środka 2.1 „Inwestycje w chów i hodowlę ryb”, 

 Środka 2.2 „Działania wodno-środowiskowe” w zakresie ochrony zasobów genetycznych 

ryb 

 Środka 2.4 „Rybołówstwo śródlądowe” 

 Środka 2.5 „Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu” 

 

Procedura obsługi wniosku o płatność dla osi 3 „Środki służące wspólnemu interesowi”, 

obejmującej następujące środki: 

 Środek 3.1 „Działania wspólne”, 

 Środek 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej”, 

 Środek 3.3 „Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach”, 

 Środek 3.4 „Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne”, 

 Środek 3.5 „Projekty pilotażowe” 

 Środek 3.6 „Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich” 

Obszar 
Obsługa wniosków o płatność dla osi 2 „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i 

obrót produktami rybołówstwa i akwakultury”, w ramach: 

 Środka 2.1 „Inwestycje w chów i hodowlę ryb”, 

 Środka 2.2 „Działania wodno-środowiskowe” w zakresie ochrony zasobów genetycznych 

ryb 

 Środka 2.4 „Rybołówstwo śródlądowe” 

 Środka 2.5 „Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu” 

 

Obsługa wniosków o płatność dla osi 3 „Środki służące wspólnemu interesowi”, obejmującej 

następujące środki: 

 Środek 3.1 „Działania wspólne”, 

 Środek 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej”, 

 Środek 3.3 „Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach”, 

 Środek 3.4 „Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne”, 

 Środek 3.5 „Projekty pilotażowe” 

 Środek 3.6 „Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich” 

Funkcja 
Funkcją procedury jest opis trybu postępowania pracowników ARiMR w procesie obsługi 

wniosków o płatność dla osi 2 „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót 

produktami rybołówstwa i akwakultury”, w ramach: 

 Środka 2.1 „Inwestycje w chów i hodowlę ryb”, 

 Środka 2.2 „Działania wodno-środowiskowe” w zakresie ochrony zasobów genetycznych 

ryb 

 Środka 2.4 „Rybołówstwo śródlądowe” 

 Środka 2.5 „Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu” 

 

Funkcją procedury jest opis trybu postępowania pracowników ARiMR w procesie obsługi 

wniosków o płatność wniosków o płatność dla osi 3 „Środki służące wspólnemu interesowi”, 

obejmującej następujące środki: 

 Środek 3.1 „Działania wspólne”, 

 Środek 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej”, 

 Środek 3.3 „Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach”, 
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 Środek 3.4 „Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne”, 

 Środek 3.5 „Projekty pilotażowe” 

 Środek 3.6 „Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich” 

 

Procedura obsługi wniosków o płatność dla środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe  

w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i 

technik w chowie i hodowli ryb w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

Przedmiot Procedury 

Procedura obsługi wniosków o płatność dla osi 2 „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, 

przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury”, w ramach środka 2.2 „Działania 

wodno-środowiskowe” w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych 

środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. 

Obszar 

Obsługa wniosków o płatność dla osi 2 „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i 

obrót produktami rybołówstwa i akwakultury”, w ramach środka 2.2 „Działania wodno-

środowiskowe” w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku 

praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. 

Funkcja 

Funkcją procedury jest opis trybu postępowania pracowników ARiMR w procesie obsługi 

wniosków o płatność dla osi 2 „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót 

produktami rybołówstwa i akwakultury”, w ramach środka 2.2 „Działania wodno-środowiskowe” 

w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w 

chowie i hodowli ryb. 

 

 

Procedura przyjmowania wniosków o płatność składanych na podstawie umów  

o dofinansowanie zawartych dla środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe w zakresie 

wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie 

i hodowli ryb w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013” 
 

Przedmiot Procedury 

Procedura przyjmowania wniosków o płatność dla osi 2 „Akwakultura, rybołówstwo 

śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury”, w ramach środka 2.2 

„Działania wodno-środowiskowe” w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub 

przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. 

Obszar 

Przyjmowanie wniosków o płatność dla osi 2 „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, 

przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury”, w ramach środka 2.2 „Działania 

wodno-środowiskowe” w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych 

środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. 

Funkcja 

Funkcją procedury jest opis trybu postępowania pracowników ARiMR w procesie przyjmowania 

wniosków o płatność dla osi 2 „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót 

produktami rybołówstwa i akwakultury”, w ramach środka 2.2 „Działania wodno-środowiskowe” 

w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w 

chowie i hodowli ryb. 

 

Kontrola ex post postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach  PO 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

Przedmiot Procedury 

Przedmiotem procedury jest kontrola ex post postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego w ramach  PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013”.  

Obszar 

Kontrola ex post postępowań o udzielenie zamówienia publicznego obejmuje operacje 

realizowane na podstawie umów o dofinansowanie/porozumień, zawartych na wzorach 

obowiązujących od 24 czerwca 2010 r. 

Funkcja 
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Funkcją procedury jest opis trybu postępowania pracowników ARiMR w procesie kontroli ex 

post postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach  PO „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

 

Obsługa prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy w ramach PO „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

Przedmiot Procedury 

Procedura ma zastosowanie do obsługi prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy w ramach 

środków których pomoc została przyznana na podstawie umowy o dofinansowanie tj: 

środek 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność 

środek 1.4 Rybactwo przybrzeżne 

środek 1.5 Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą   

rybacką w zakresie: 

 dywersyfikacji zatrudnienia     

 podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

 szkoleń przekwalifikowujących do wykonywania zawodów innych niż zawód rybaka 

niezwiązanych z rybołówstwem 

środki w zakresie Osi priorytetowej 2  

środki w zakresie Osi priorytetowej 3 

Obszar 

Procedura określa sposób postępowania w BWI OR, WAP DWR i WPiO DWR w przypadku, gdy 

od beneficjenta, któremu ARiMR: odmówiła wypłaty pomocy, wypowiedziała umowę, 

dokonała korekty kwoty pomocy na etapie autoryzacji lub zażądała zwrotu kwoty pomocy  

w okresie związania z celem wpływa prośba o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Funkcja 

Funkcją procedury jest opis trybu postępowania pracowników ARiMR w procesie rozpatrywania prośby 

o ponowne rozpatrzenie sprawy pracowników zaangażowanych w proces oraz wykorzystywane  

w procesie wzory dokumentów. 

Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie dla środka 1.4 „Rybactwo przybrzeżne” 

zawartego w osi priorytetowej 1 „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej” w ramach PO 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów rybackich 2007-2013”  

Przedmiot procedury. 

Przyznawanie pomocy finansowej na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Osi 1 „Środki 

na rzecz dostosowania floty rybackiej”, obejmujący Środek 1.4 „Rybactwo przybrzeżne” dla operacji 

realizowanych zgodnie art. 26 ust. 4 lit. b, c, e rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia  

27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego dotyczących: 

1) wspierania organizacji produkcji, przetwórstwa i łańcucha zbytu produktów rybactwa; 

2) zachęcania do dobrowolnych działań na rzecz obniżania nakładu połowowego w celu 

ochrony zasobów, tj. tymczasowego zaprzestania działalności połowowej mającej na celu  

ochronę żywych zasobów morza; 

3) poprawy kwalifikacji zawodowych. 

Obszar. 

Obsługa wniosków o przyznawanie pomocy finansowej na podstawie umowy  

o dofinansowanie w ramach Osi 1 „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”, obejmujący 

Środek 1.4 „Rybactwo przybrzeżne” dla operacji realizowanych zgodnie art. 26 ust. 4 lit. b, c, e 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Rybackiego. 

Funkcja. 

Funkcją procedury jest opis trybu postępowania pracowników ARiMR w procesie obsługi wniosków 

o przyznawanie pomocy finansowej na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Osi 1 

„Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”, obejmujący Środek 1.4 „Rybactwo przybrzeżne” dla 

operacji realizowanych zgodnie art. 26 ust. 4 lit. b, c, e rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 

27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego. 
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Procedura przekazywania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach 

Przedmiot procedury 

Zasady i tryb sporządzania i przekazywania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach. 

Obszar 

Sporządzanie i przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie: 

Płatności energetycznych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, 

Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z wyłączeniem zadań delegowanych, 

Wspólnej Polityki Rybackiej, 

Rynku owoców i warzyw, 

Programu Operacyjnego SAPARD, 

Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”, 

Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006”, 

Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007 – 2013”. 

Funkcja 

Opis postępowania pracowników ARiMR w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie 

określonym w procedurze 1.1 pkt 1.1.2. 

Procedura wyboru beneficjentów do kontroli na miejscu w ramach PO „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

Przedmiot procedury 

Procedura doboru beneficjentów do kontroli na miejscu. 

Obszar procedury 

Obsługa doboru beneficjentów do kontroli na miejscu, sporządzania statystyk z typowania oraz 

raportów w ramach następujących środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”: 

 

Oś 1 

Środek 1.1  Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej 

Środek 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność 

Środek 1.5 Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką 

 

Oś 2 

Środek 2.1 Inwestycje w chów i hodowlę ryb  

Środek 2.2. Działania wodno – środowiskowe 

Środek 2.4 Rybołówstwo śródlądowe 

Środek 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu 

 

Oś 3 

Środek 3.1 Działania wspólne 

Środek 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej 

Środek 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach 

Środek 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne 

Środek 3.5 Projekty pilotażowe 

Środek 3.6 Modyfikacje w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich 

Funkcja procedury 

Opis procesu wyboru beneficjentów do kontroli na miejscu dwoma metodami: analizy ryzyka 

i losową.  

 

Procedura audytu wewnętrznego 

Przedmiot Procedury 

Przedmiotem procedury jest sposób przygotowania rocznego planu audytu przez komórkę 

audytu wewnętrznego oraz realizacja planowanego lub doraźnego zadania audytowego. 

Obszar 

Cała działalność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z obszarami objętymi 

funkcją delegowaną. 

Funkcja 
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Realizacja funkcji zapewniającej i doradczej audytu. 

Dochodzenie należności z tytułu kwot wypłaconych w ramach PO „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 
 

Przedmiot procedury:  

Tryb dochodzenia należności z tytułu kwot wypłaconych w ramach Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

 

Obszar:  

1. Weryfikacja akt sprawy pod względem formalno – merytorycznym. 

2. Postępowanie przedsądowe dla spraw, w których pomoc została przyznana na 

podstawie decyzji administracyjnej oraz umowy cywilnoprawnej. 

3. Postępowanie przedegzekucyjne. 

4. Dochodzenie należności w oparciu o prawne zabezpieczenia wykonania warunków 

umowy. 

5. Postępowanie sądowe. 

6. Postępowanie egzekucyjne. 

7. Postępowanie upadłościowe. 

8. Rozliczanie wpłat. 

9. Odraczanie lub rozkładanie na raty spłat należności – zawieranie ugód. 

10. Raportowanie. 

Funkcja: 

Opis procesu i czynności dotyczących postępowania windykacyjnego. 

 

Poniższe procedury mają zastosowanie dla wszystkich instytucji pośredniczących (ARiMR, SW, FAPA): 
 

Procedury księgowe w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

Przedmiot procedury 

Przedmiotem procedury jest ewidencja księgowa zdarzeń gospodarczych związanych  

z wypłatą i rozliczeniem przyznanej Beneficjentowi pomocy w ramach Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013 

Obszar  

Procedura obejmuje swoim zakresem opis czynności związanych z ewidencją księgową zdarzeń 

gospodarczych w ramach obsługi programu. 

Funkcja  

Funkcją procedury jest określenie, na jakie konta mogą być księgowane dokumenty 

podlegające ewidencji księgowej w ramach programu Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013 

Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych 

1.Rokiem obrachunkowym dla celów sprawozdawczości krajowej jest rok finansowy trwający 

od 1 stycznia do 31 grudnia. 

2.Rok finansowy dzieli się na 12 okresów sprawozdawczych. Okres sprawozdawczy odpowiada 

miesiącowi kalendarzowemu. 

3.Ewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych w ramach Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013 

odbywa się w wyodrębnionej do tego celu księdze rachunkowej. 

4.Księgowanie operacji gospodarczych odbywa się w walucie krajowej. Dla celów 

sprawozdawczych kwoty poszczególnych płatności do Beneficjenta wykazywane są  

w raportach w walucie krajowej. 

5.W systemie finansowo – księgowym, ewidencjonowanie operacji gospodarczych oraz 

sporządzanie raportów odbywa się przy zastosowaniu komputera bądź w uzasadnionych 

przypadkach manualnie. 

6.Ujęcie operacji księgowych odbywa się w sposób rzetelny i sprawdzalny pozwalający na: 

1)Właściwe przedstawienie stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych; 

2)Sporządzenie wymaganych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013 raportów;  

7.Prowadzona ewidencja księgowa umożliwia generowanie informacji na potrzeby wewnętrzne 

i zewnętrzne w tym: 

1)Sprawozdań do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 
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2)Sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne ARiMR, w tym bilansu i przepływu 

pieniężnego będącego częścią rocznego sprawozdania finansowego ARiMR 

 

Procedura prognozowania i kontroli dokumentów w ramach PO „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

Przedmiot procedury 

Procedura dotyczy sporządzania prognozy w euro w ramach PO „Zrównoważony Rozwój 

Sektora Rybołówstwa...” na podstawie przekazanych do Departamentu Finansowego założeń 

do prognozy w euro z jednostek autoryzujących płatność tj. DWR ARiMR, Oddziałów 

Regionalnych ARiMR oraz Samorządów Województwa zgodnie z zakresem wdrażanych 

środków. 

Obszar procedury  

Procedura przeprowadzana jest w  Departamencie Finansowym w zakresie przygotowania 

prognozy w euro do jednostki zarządzającej. 

Funkcja 

Funkcją procedury jest określenie zasad i trybu postępowania pracowników  Departamentu 

Finansowego w zakresie: 

1.przyjęcia założeń do prognoz w euro, 

2.kontroli formalnej założeń do prognoz w euro, 

3.kontroli rachunkowej założeń do prognoz w euro, 

4.sporządzenia prognozy w euro dla PO „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa...”, 

5.przekazanie drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej prognozy w euro do jednostki 

zarządzającej. 

6.każdorazowo w korespondencji i dokumentacji, występującej w formie papierowej  

i elektronicznej, której wzory stanowią załączniki do niniejszej procedury jak również  

w dokumentacji dołączonej do sprawy, należy wpisać znak sprawy zgodnie z obowiązującymi 

Zarządzeniami Prezesa ARiMR. 

Założenia do prognozy w euro przekazywane są przez jednostki autoryzujące płatność tj. DWR 

ARiMR, Oddziały Regionalne ARiMR w ramach środków wdrażanych przez ARiMR oraz 

Samorządy Województw w ramach środków wdrażanych przez SW, w wersji papierowej  

i elektronicznej wg wzoru przygotowanego przez DF w walucie PLN do  05 marca każdego roku. 

Założenia do prognoz w euro będą podstawą do przygotowania  

i przedstawienia IZ prognozy budżetu, w tym dla osi priorytetowej IV, zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” odnośnie zadań Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa. Termin przekazywania prognoz w euro do MRiRW został określony  

na dzień  15 marca każdego roku. 

 

 

Ponadto  przekazywane są poniższe prognozy do MRiRW na podstawie założeń 

przekazywanych przez jednostki autoryzujące płatność: 

 Prognoza wydatków na realizację PO „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa…” 

(w ujęciu miesięcznym) do 20-go każdego miesiąca, 

 Prognoza wydatków na realizację PO „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa…” 

(w ujęciu kwartalnym) do 12-go marca, 12 czerwca, 12 września, 12 grudnia, 

 Zbiorczy harmonogram wydatków wynikających z podpisanych umów i decyzji dla  

PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa…” na kolejne miesiące do grudnia 2015 

roku do 5-go każdego miesiąca 

 

Przedmiot procedury 

Procedura dotyczy kontroli formalnej i przyjęcia do realizacji dokumentów płatniczych  

w ramach PO „Zrównoważony rozwój … 2007-2013” przekazywanych do Departamentu 

Finansowego: 

o zleceń płatności zatwierdzonych do wypłaty przez jednostki autoryzujące  

o zleceń płatności (zaliczka) zatwierdzonych do wypłaty przez jednostki autoryzujące 

o zleceń płatności z List zleceń płatności zatwierdzonych do wypłaty przez jednostki 

autoryzujące 

Obszar procedury  

Obsługa dokonywania płatności w ramach PO „Zrównoważony rozwój … 2007-2013”. 
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Funkcja 

Funkcją procedury jest określenie zasad oraz trybu postępowania przez pracowników DF  

w zakresie: 

 

 kontroli formalnej i przyjęcia do realizacji niżej wymienionych dokumentów płatniczych  

w ramach PO „Zrównoważony rozwój … 2007-2013” przekazywanych do Departamentu 

Finansowego: 

 zleceń płatności zatwierdzonych do wypłaty przez jednostkę autoryzacji, 

 zleceń płatności (zaliczka) zatwierdzonych do wypłaty przez jednostkę autoryzacji ,zleceń 

płatności z List zleceń płatności zatwierdzonych do wypłaty przez jednostkę autoryzacji., 

 zleceń korygujących zlecenia płatności, w tym zlecenia płatności (zaliczka) (in+), które zostały 

przekazane przez jednostkę autoryzacji w wyniku dokonania autoryzacji na kwotę niższą niż 

właściwa, w przypadku, gdy zlecenia płatności zostały zrealizowane oraz w przypadku, gdy 

zlecenia płatności nie zostały zrealizowane; 

 zleceń korygujących zlecenia płatności w tym zlecenia płatności (zaliczka) (in -), które zostały 

przekazane przez jednostkę autoryzacji w wyniku dokonania autoryzacji na kwotę wyższą niż 

właściwa, w przypadku, gdy zlecenia płatności nie zostały zrealizowane; 

 zleceń korygujących zlecenia płatności, które zostały przekazane przez jednostkę autoryzacji  

w wyniku dokonania autoryzacji kwoty do zapłaty z zastosowaniem nieprawidłowych proporcji 

współfinansowania, w przypadku, gdy zlecenia płatności nie zostały zrealizowane; 

 zleceń korygujących zlecenia płatności z List zleceń płatności (in +), które zostały przekazane 

przez jednostkę autoryzacji w wyniku dokonania autoryzacji na kwotę niższą niż właściwa,  

w przypadku, gdy zlecenia płatności z List zleceń płatności zostały zrealizowane oraz  

w przypadku, gdy zlecenia płatności z List zleceń płatności nie zostały zrealizowane; 

 zleceń korygujących zlecenia płatności z List zleceń płatności (in-), które zostały przekazane 

przez jednostkę autoryzacji w wyniku dokonania autoryzacji na kwotę wyższą niż właściwa,  

w przypadku, gdy zlecenia płatności z List zleceń płatności nie zostały zrealizowane; 

 zleceń korygujących zlecenia płatności z Listy zleceń płatności, które zostały przekazane przez 

jednostkę autoryzacji w wyniku dokonania autoryzacji kwoty do zapłaty z zastosowaniem 

nieprawidłowych proporcji współfinansowania, w przypadku, gdy zlecenia płatności nie zostały 

zrealizowane; 

 przyjęcia i rejestracji kancelaryjnej dokumentów płatniczych, 

 kontroli formalnej dokumentów płatniczych zgodnie z zakresem właściwych kart kontrolnych, 

 przyjęcia do realizacji przez DF dokumentów płatniczych. 

 tworzenia Arkusza Zleceń Płatności. 

 obsługi niezrealizowanych dokumentów płatniczych, które zostały wstrzymane na wniosek 

właściwej jednostki lub w wyniku kontroli przeprowadzanej przez system IT  

 

DK przekazuje do DF indywidualne zlecenia płatności, w tym zlecenia płatności (zaliczka) zatwierdzone 

do wypłaty przez jednostkę autoryzacji w formie papierowej w przypadku, gdy zlecenia płatności nie są 

wstrzymane przez DK z tytułu rejestracji beneficjenta w Księdze Dłużników, lub z tytułu innego niż w/w 

wymieniony. Zlecenia płatności w formie elektronicznej nie posiadające w systemie IT aktywnych 

wstrzymań z tytułu innego niż rejestracji beneficjenta w Księdze Dłużników przekazywane są z Modułu 

Zleceń Płatności (aplikacji, którą zarządza DK)do Modułu Zobowiązań, gdzie są księgowane przez DK, 

a następnie odbierane i procedowane przez DF. Zlecenia płatności wstrzymane przez DK w Module 

Zobowiązań z tytułu rejestracji beneficjenta w Księdze Dłużników nie są przekazywane do DF w formie 

papierowej jak również nie są procedowane przez DF w systemie IT. Zlecenia płatności wstrzymane 

przez DK z tytułu rejestracji beneficjenta w Księdze Dłużników przekazywane są przez DK do DZN. 

Za prowadzenie Księgi Dłużników oraz aktualizację danych zawartych w Księdze Dłużników 

odpowiedzialny jest DZN. 

 

Procedura weryfikacji danych z umów zawieranych przez Instytucje Pośredniczące inne niż 

ARiMR z danymi zawartymi w Centralnym Rejestrze Umów. 

Przedmiot procedury 

Procedura dotyczy weryfikacji formalnej i rachunkowej danych zawartych w Centralnym 

Rejestrze Umów z wersją papierową umów/decyzji zawartych w ramach Osi IV i V  

PO „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa...” w zakresie środków wdrażanych przez 

Instytucje Pośredniczące inne niż ARiMR. 

Obszar procedury  

Weryfikacja poprawności umów podpisanych z beneficjentami przez Instytucje Pośredniczące 

inne niż ARiMR. 

Funkcja 
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Funkcją procedury jest określenie zasad oraz trybu postępowania pracowników DF przy 

weryfikacji zgodności danych zawartych w elektronicznym rejestrze umów z danymi 

pochodzącymi z wersji papierowej umów/decyzji zawartych z beneficjentami w zakresie 

środków wdrażanych przez Instytucje Pośredniczące inne niż ARiMR, w tym Samorządy 

Województw i FAPA.  

Umowy podpisane z beneficjentami przez Instytucje Pośredniczące inne niż ARiMR 

przekazywane są do DF w 1 egzemplarzu. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy 

danymi w rejestrze umów a wersją papierową umowy rozbieżności są wyjaśniane z Instytucją 

Pośredniczącą. W przypadku błędów zidentyfikowanych w wersji papierowej umowy zostaje 

ona zwrócona do Instytucji Pośredniczącej. 

Każdorazowo w korespondencji i dokumentacji, występującej w formie papierowej i 

elektronicznej, której wzory stanowią załączniki do niniejszej procedury jak również  

w dokumentacji dołączonej do sprawy, należy wpisać znak sprawy zgodnie z obowiązującymi 

Zarządzeniami Prezesa ARiMR. 

Zakres danych Centralnego Rejestru Umów: 

 numer umowy/decyzji, 

 data zawarcia umowy/decyzji, 

 nazwa środka, 

 kod EFR, 

 nazwa beneficjenta, 

 dane identyfikacyjne beneficjenta, 

 dane finansowe zawarte w umowie/decyzji w zakresie kwoty zobowiązania oraz 

wysokości transz i źródeł finansowania pomocy, 

 termin złożenia wniosku o płatność, 

 termin planowanej płatności, 

 identyfikator Instytucji Pośredniczącej, który jest stroną umowy . 

Procedura postępowania w przypadku rozwiązania umowy z beneficjentem lub odstąpienia 

od umowy. 

Przedmiot procedury 

Procedura dotyczy przypadku, kiedy beneficjent rezygnuje z pomocy po podpisaniu umowy 

z Instytucją Pośredniczącą przez Instytucję Pośredniczącą w ramach PO „Zrównoważony Rozwój 

Sektora Rybołówstwa...” lub następuje odstąpienie Instytucji Pośredniczącej od udzielenia 

pomocy. 

Obszar procedury  

Aktualizacja danych o umowach zawartych w Centralnym Rejestrze Umów w oparciu  

o dokumenty w wersji papierowej dotyczące rozwiązania umowy z beneficjentem. 

Funkcja 

Funkcją procedury jest określenie zasad i trybu postępowania przez pracowników DF w zakresie 

anulowania umowy Instytucji Pośredniczącej zawartej w Centralnym Rejestrze Umów  

w przypadku wpłynięcia informacji w formie papierowej o rezygnacji beneficjenta z pomocy  

w ramach PO „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa...” lub odstąpienia Instytucji 

Pośredniczącej od udzielenia pomocy dla beneficjenta. 

W ww. przypadku umowie w Centralnym Rejestrze Umów zostaje nadany status „anulowana”. 

W przypadku negatywnej ścieżki anulowania umowy, status „anulowana” zostaje w systemie IT 

zdjęty i umowie zostaje w systemie IT przywrócony status „oczekująca”. Oznacza to, że umowa 

taka planowana jest do realizacji. 

W systemie IT istnieje rozdział uprawnień użytkowników systemu. Stanowisko I nadaje status 

„anulowana” a stanowisko II ma możliwość odwieszenia statusu „anulowana”. Taki podział 

uprawnień umożliwia zachowanie kontroli według zasady „dwóch par oczu”. 

Każdorazowo w korespondencji i dokumentacji, występującej w formie papierowej i 

elektronicznej, której wzory stanowią załączniki do niniejszej procedury jak również  

w dokumentacji dołączonej do sprawy, należy wpisać znak sprawy zgodnie z obowiązującymi 

Zarządzeniami Prezesa ARiMR. 
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Procedury dokonywania płatności w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

Przedmiot procedury 

Procedura dotyczy przygotowywania i kontroli zapotrzebowania na środki współfinansowania 

krajowego w ramach PO „Zrównoważony rozwój … 2007-2013” oraz dokonywania płatności na 

rzecz beneficjentów pomocy. 

Obszar procedury  

Obsługa dokonywania płatności w ramach PO „Zrównoważony rozwój … 2007-2013”. 

Funkcja 

Funkcją procedury jest określenie zasad oraz trybu postępowania przez pracowników DF  

w zakresie: 

 przygotowywania zapotrzebowania i kontroli dostępności  środków pochodzących  

z budżetu państwa na  finansowanie/współfinansowanie na poziomie sporządzanego 

zapotrzebowania na środki w ramach PO „Zrównoważony rozwój … 2007-2013”oraz 

zatwierdzania i przekazywania do MRiRW zatwierdzonego zapotrzebowania na środki 

współfinansowania krajowego przeznaczonych na realizację płatności na rzecz 

beneficjentów PO „Zrównoważony rozwój … 2007-2013” 

 przygotowania płatności na rzecz beneficjentów w tym: 

 wystawiania w informatycznym systemie finansowo-księgowym  EBS UE poleceń 

przelewów na rzecz beneficjentów w ramach PO „Zrównoważony rozwój … 2007-2013” 

zgodnie z dokumentami płatniczymi zatwierdzonymi do wypłaty przez jednostkę 

autoryzacji  na kwotę środków współfinansowania krajowego, 

 wprowadzania lub importowania z informatycznego systemu finansowo-księgowego 

EBS UE zleceń płatności zatwierdzonych do wypłaty przez jednostkę autoryzacji  

na kwotę środków europejskich do portalu komunikacyjnego BGK-ZLECENIA. 

 realizacji płatności na rzecz beneficjentów w ramach PO „Zrównoważony rozwój … 2007-

2013” ze środków współfinansowania krajowego oraz przekazywania do BGK zleceń 

płatności ze środków europejskich, 

 obsługi niezrealizowanych dokumentów płatniczych tj. dokumentów płatniczych  

ze środków współfinansowania krajowego oraz zleceń płatności ze środków europejskich, 

które zostały wstrzymane na wniosek właściwej jednostki lub w wyniku kontroli 

przeprowadzanej przez informatyczny system finansowo-księgowy EBS UE  

 ścieżki postępowania w zakresie analizy i uzgodnienia wyciągu bankowego z rachunku 

bankowego ARiMR oraz prawidłowości zrealizowanych płatności. 

 ścieżki postępowania w zakresie informowania Samorządy Województw o zrealizowanych 

płatnościach w ramach wybranych środków PO „Zrównoważony rozwój … 2007-2013”  

 ścieżki postępowania w zakresie zwrotów bankowych w ramach PO „Zrównoważony rozwój 

… 2007-2013” ze środków współfinansowania krajowego oraz ze środków europejskich, 

 określenie zasad oraz trybu postępowania w zakresie uzgadniania wypłat na rzecz 

beneficjentów PO „Zrównoważony rozwój …  2007-2013” ze środków współfinansowania 

krajowego z zapisami w Księgach rachunkowych ARiMR. 

 ścieżki postępowania w zakresie środków odzyskanych lub zwróconych przez beneficjentów 

w ramach PO „Zrównoważony rozwój … 2007-2013”. 

 ścieżki postępowania w zakresie rozliczenia środków finansowych współfinansowania 

krajowego w ramach PO „Zrównoważony rozwój … 2007-2013” na zakończenie krajowego 

roku budżetowego. 

 przyjęcia, przechowywania i zwrotu gwarancji i innych papierów wartościowych 

stanowiących zabezpieczenia ustanowione przez beneficjentów dla realizacji umów  

w ramach PO „Zrównoważony rozwój … 2007-2013”, w przypadku, gdy umowa  

z beneficjentem zawierana jest przez Centralę ARiMR 
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3.1.2. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA OSI IV 

3.1.2.5. SCHEMAT ORGANIZACYJNY I WYSZCZEGÓLNIENIE FUNKCJI JEDNOSTEK 

(WŁĄCZNIE Z ORIENTACYJNĄ LICZBĄ PRZYDZIELONYCH STANOWISK) 

 

 

Na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa do jego zadań należy 

wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych ustawami  

na rzecz organów administracji rządowej. Administracja samorządowa województwa jest 

zespolona w jednym urzędzie i pod jednym zwierzchnikiem, którym jest Marszałek Województwa.  

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyodrębnionych jest 16 samorządów wojewódzkich, których 

organami wykonawczymi są urzędy marszałkowskie. W ramach struktury organizacyjnej urzędów 

marszałkowskich funkcjonują różne struktury i komórki organizacyjne, ustanawiane  

i powoływane zgodnie z potrzebami poszczególnych województw. Zasady funkcjonowania 

urzędów są zatwierdzane uchwałą zarządu województwa i określone w regulaminie 

organizacyjnym.  W celu płynnego wdrażania operacji struktura organizacyjna w 16 urzędach 

marszałkowskich została zunifikowana i dostosowana do procedur. Struktura organizacyjna  

w urzędach marszałkowski stanowi załącznik nr 1.  

W ramach wszystkich urzędów marszałkowskich wyodrębnione zostały komórki organizacyjne 

pełniące zadania w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego. Zważywszy na 

specyfikę osi priorytetowej 4 zakres zaangażowania, a co za tym liczba osób wykonujących 

zadania w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 jest zróżnicowana. W 2009 rok dla wszystkich 

urzędów marszałkowskich realizujących zadania instytucji pośredniczącej zostało wyodrębnionych 

8 osób do prowadzenia zadań z zakresu wdrażania osi priorytetowej 4. Jednakże liczba tych osób 

jest adekwatna w zależności od etapu wdrażania osi priorytetowej 4, część osób została 

oddelegowane do realizowania określonych zadań na podstawie dziennika zadań. Dwie osoby są 

zatrudnione w początkowym okresie wdrażania osi priorytetowej IV, tj. do końca 2009 r., gdyż 

zgodnie z harmonogramem realizacji osi priorytetowej IV, ogłoszony został pierwszy konkurs na 

wyłonienie LGR, główna rolą urzędów marszałkowskich były działania informacyjne i promocyjne, 

jak też współpraca z instytucją zarządzającą przy wyborze lokalnych grup rybackich (LGR) do 

realizacji lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). W kolejnym etapie wdrażania osi 

priorytetowej 4 Programu Operacyjnego liczba pracowników odpowiednich komórek  

w poszczególnych urzędach marszałkowskich została zwiększona dp 5 osób. Odnosi się to 

wyłącznie do tych województw na terenie których powstały i zaczeły funkcjonować LGR 

wyłonione w pierwszym konkursie. Powyższy harmonogram zatrudnienia zrealizowany został przez 

urzędy marszałkowskie, w których w ramach drugiego konkursu zostały wyłoniono LGR. 

Ostateczna struktura dla urzędów marszałkowskich stanowi  załącznik nr 1, natomiast  ilość etatów 

niezbędnych do właściwego wykonywania zadań instytucji pośredniczącej w SW wynosi minimum 

10 etatów. Ilość etatów może zostać zwiększony w związku z dużą ilością operacji wdrażanych i 

rozlicznych przez SW. 
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Schemat 1. Struktura organizacyjna obowiązująca dla wszystkich urzędów marszałkowskich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

*zatrudnienie pracownika na tym stanowisku wynikać będzie z rozwiązań przyjętych w danej jednostce Samorządu 

Województwa. W przypadku niezatrudnienia osoby, zakres obowiązków pracownika może zostać przypisany innym 

pracownikom, w zależności od przyjętych rozwiązań organizacyjnych. 

 

 

3.1.2.6. PROCEDURY PISEMNE OPRACOWANE NA POTRZEBY PRACOWNIKÓW 

INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ (DATY I ODESŁANIA) 

W zakresie osi priorytetowej IV instytucja zarządzająca przygotowuje w porozumieniu  

z instytucją pośredniczącą jednolite dla wszystkich 16 urzędów marszałkowskich procedury,  

w formie Książki Procedur. Procedury te są jednocześnie zgodne z regulaminami pracy oraz 

schematami organizacyjnymi poszczególnych urzędów marszałkowskich.  

Dla osi priorytetowej IV zostały opracowane procedury dotyczące oceny wniosków  

o dofinansowanie i wniosków o płatność, kontroli realizacji operacji, w tym kontroli na miejscu 

oraz procedury ogólne dotyczące sprawozdawczości, jak również innych niezbędnych 

procedur, wymaganych dla prawidłowego wdrażania osi priorytetowej IV. Wszystkie 

procedury opracowuje się w oparciu o ustawą o wspieraniu zrównoważonego rozwoju... oraz 

akty wykonawcze do tej ustawy, jak również w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego.  

 

I. Dyrektor komórki 

wdrożeniowej 
Oś 4 PO RYBY 2007-2013 

III. 

Kierownik komórki 

obsługującej Oś 4  

PO RYBY 2007-2013 

-weryfikacja 

wniosków 

- monitoring 

sprawozdawczość 

VI. 

2 Wieloosobowe 

stanowiska ds. rozliczania 

projektów 

-weryfikacja 

wniosków 

-promocja  

-informacja 

-weryfikacja 

wniosków 

-monitoring -

sprawozdawczość 

  -pomoc techniczna 

-weryfikacja 

wniosków 

-promocja, 

informacja 

-pomoc techniczna 

 

IV. 

Koordynator 

kontroli* 

VII. 

1 stanowisko  

do spraw kontroli 

- kontrola na 

miejscu 

-weryfikacja 

zamówień 

publicznych 

II.1 stanowisko do spraw  

kancelaryjno biurowych* 

V. 

2 wieloosobowe 

stanowiska  

ds. wdrażania projektów 

Możliwość rotacji obowiązków dla 

stanowisk  

V, VI i VII 

- kontrola na miejscu 

Możliwość rotacji obowiązków dla 

stanowisk V  i VI 

- weryfikacja wniosku o dofinansowanie 

- podpisywanie umów  

- weryfikacja wniosku o płatność 

-monitoring, sprawozdawczość, promocja, 

etc. 
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W celu sprawnego komunikowania się pomiędzy Instytucją Zarządzającą a poszczególnymi 

Instytucjami Pośredniczącymi dla osi priorytetowej IV, Instytucja zarządzająca wprowadza 

następujące specjalne zasady dotyczące:  

1) ustalenia adresów pocztowych, w tym poczty elektronicznej osób zaangażowanych 

we wdrażanie osi priorytetowej IV; 

2) sposobu przekazywania zapytań do IZ;  

3) udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania w zakresie wydawania opinii 

dotyczących wdrażania osi 4 lub kwalifikowalności wydatków; 

4) udostępniania przy pomocy strony internetowej interpretacji oraz innych informacji 

koniecznych do prawidłowego wdrażania osi priorytetowej IV; 

5) trybu zmiany książek procedur dla osi priorytetowej IV; 

6) opiniowania uzupelanień lub zmian dotyczących umowy o warunkach i sposobie 

realizacji LSROR.  

  

Jednostką koordynującą gromadzenie, udostępnianie i przekazywanie informacji 

dotyczących warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej wdrażania osi 

4 PO RYBY 2007-2013. 

a) wynikających z kompetencji IZ PO RYBY 2007-2013 jest RYB, 

b) wynikających z powierzonych zadań przez IZ dla IP jest SW. 

 

Ustalenie adresów pocztowych, w tym poczty elektronicznej, osób z DRYB i SW.  

Odpowiednie komórki SW na bieżąco aktualizują dane teleadresowe i mailowe do osób 

zajmujących się wdrażaniem osi 4 PO RYBY 2007-2013. Wszelkie zmiany w powyższych 

danych przekazywane są do RYB bez zbędnej zwłoki. 

 

 Przekazywanie zapytań 

Na wszelkie zapytania napływające od beneficjentów osi 4, a w szczególności dotyczące 

możliwości ponoszenia kosztów kwalifikowalnych dla indywidualnych operacji lub 

projektów operacji, rodzajów oraz formy prawnej beneficjentów ubiegających się o 

pomoc odpowiada IP, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

29 września 2009 roku w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań IZ przez 

samorząd województwa. Spraw tego rodzaju oraz zapytań w sprawach  interpretacji 

dotyczących indywidualnych operacji nie należy przekazywać do IZ, bez uprzedniej 

konsultacji i wydania opinii/stanowiska przez odpowiednie komórki SW.  

W kompetencji IP leży decyzja dotycząca udzielenia pomocy finansowej oraz  

kwalifikowalności wydatków dla konkretnej operacji jak również rozwiązywania kwestii 

napływających od beneficjentów dotyczących indywidualnych operacji. W powyższych 

zagadnieniach SW analizuje problem i udziela odpowiedzi we własnym zakresie, biorąc 

pod uwagę: 

 przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 

2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i 

zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią 

priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, 

zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013";  

 uzyskane dotychczas informacje z MRiRW, w tym: pisma i interpretacje mające 

już zastosowanie w pozostałych osiach PO RYBY 2007-2013 (dostępne na 

stronie internetowej www.minrol.gov.pl, zakładka: PO RYBY 2007-2013, 

podzakładka: Obowiązująca wykładnia przepisów), pisma i interpretacje 

wysyłane wg rozdzielnika do IP  oraz informacje uzyskane podczas spotkań i 

szkoleń przeprowadzanych we własnym zakresie lub przez IZ; 

 opinie innych komórek organizacyjnych SW właściwych ze względu na 

poruszaną tematykę, w szczególności komórek do spraw prawnych i 

finansowych. 

W przypadku, gdy zdaniem IP niezbędne jest zasięgnięcie opinii IZ należy przesłać 

zapytanie wraz z własnym stanowiskiem  w sprawie, o której rozstrzygnięcie IP zwraca się 

do IZ. Ukazanie kontekstu problemu, rozważanych rozwiązań i przepisów prawnych, które 

mogą znaleźć zastosowanie znacząco przyspieszy i ułatwi opracowanie spójnego i 

http://www.minrol.gov.pl/
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dobrego stanowiska IZ. Zapytania dotyczące wdrażania osi 4 PO RYBY 2007-2013, SW 

przekazuje do DR w następującej formie: 

a) wersja papierowa sprawy (podpisana przez upoważnioną osobę w SW) kierowana 

jest do Dyrektora DR lub IZ. Zapytania w wersji papierowej powinny dotyczyć spraw: 

 ogólnych i systemowych i wynikających z tego interpretacji przepisów prawa 

krajowego lub wspólnotowego, zasad systemu wdrażania,  

 oficjalnych zaproszeń na spotkania, szkolenia itp.,  

b) wersja elektroniczna sprawy przekazywana jest do DR na wskazany w rozdz. III pkt. 3 

adres poczty elektronicznej. Zapytania w tej formie dotyczą: 

 problemów o których mowa w lit. a), w celu usprawnienia przepływu 

informacji,  

 organizacji spotkań, szkoleń, roboczego opiniowania dokumentów, poza 

opisanymi w przedmiotowej wytycznej itp., 

 spraw organizacyjnych oraz roboczych ustaleń dotyczących spraw ogólnych 

związanych ze szczegółowymi zasadami trybu i warunków udzielania pomocy 

w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013.  

DR zobowiązana jest do przekazywania wydanych przez IZ interpretacji dotyczących 

wdrażania osi 4 do wszystkich SW.   

 

Udzielanie odpowiedzi 

DR udziela odpowiedzi w następujących formach:  

a) wersja papierowa, podpisana przez Dyrektora DR (lub osobę upoważnioną), 

kierowana jest do nadawcy pisma, a także według rozdzielnika (w wersji 

elektronicznej) do wszystkich SW jeśli przyjęte rozwiązania mają zastosowanie,  

w podobnych sprawach, we wszystkich SW; 

b) wersja elektroniczna przekazywana jest na adres elektroniczny wskazany przez SW, 

a także według rozdzielnika do wszystkich SW jeśli przyjęte rozwiązania mają 

zastosowanie, w podobnych sprawach, we wszystkich samorządach województw. 

Odpowiedź jest udzielana w terminie 14 dni od dnia otrzymania zapytania.  

W przypadku spraw trudnych i nietypowych powyższy termin ulega wydłużeniu o 

czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii innego podmiotu, o czym DR 

informuje SW. 

 

Udostępnienie zapytań i odpowiedzi na stronie internetowej 

W przypadku, gdy decyzję w sprawie podejmuje IZ  zapytanie wraz z odpowiedzią 

umieszczane jest na ogólnie dostępnej stronie internetowej: www.rybactwo.info. 

 

Rozpowszechnianie/przekazywanie informacji 

SW przekazuje wszelkie informacje i interpretacje w zakresie warunków i trybu 

przyznawania pomocy, kosztów kwalifikowanych, form prawnych beneficjentów oraz 

wszelkich informacji mogących mieć wpływ na realizację operacji przez 

beneficjentów do LGR zgodnie z właściwością miejscową LGR-ów. Powyższe 

informacje, w terminie 7 dni od dnia otrzymania oficjalnego stanowiska, przesyłane są 

do LGR w szczególności w formie elektronicznej, o ile jest to stanowisko przesłane przez 

IZ lub inną instytucję zaangażowaną we wdrażanie osi 4 PO RYBY 2007-2013 

 

Zmiana książek procedur w ramach osi IV PO RYBY 2007-2013 

Za zmiany dotyczące aktualizacji procedur w zakresie osi priorytetowej 4 PO RYBY 

2007-2013 odpowiedzialna jest i dokonuje Grupa SW. W przypadku propozycji zmiany 

procedury na wniosek SW: 

a) uwagi, zgłaszane są do Grupy SW zgodnie z wzorem dokumentu  KZ01 (zał. 1); 

b) Grupa SW analizuje uwagi zgłoszone przez SW i w przypadku pozytywnego 

zaopiniowania wszystkich lub części zgłoszonych uwag, kieruje pismo zawierające 

pozytywnie rozpatrzone uwagi wraz z ich uzasadnieniem oraz 2 egzemplarzami 

proponowanej wersji procedury do DR (Wersja elektroniczna przekazywana jest 

na wskazany w rozdz. III pkt. 3 adres poczty elektronicznej); 

c) DR opiniuje proponowane zmiany i w przypadku pozytywnego ich rozpatrzenia 

rozpoczyna proces aktualizacji KP. W przypadku zastrzeżeń do proponowanych 
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zmian DR kieruje KP do ponownych uzgodnień z Grupą SW, w celu wyjaśnienia 

celowości i zgodność z prawem proponowanych zmian.  

 

W przypadku propozycji aktualizacji procedur na wniosek MRiRW: 

a) DR poddaje uwagi ocenie merytorycznej Grupie SW zgodnie z wzorem dokumentu  

KZ01(zamieszczonym poniżej) ; 

b) zaopiniowane uwagi Grupa SW drogą elektroniczną niezwłocznie przekazuje do 

DR. 

c) DR analizuje stanowisko Grupy SW i w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia 

rozpoczyna proces aktualizacji KP. W przypadku zastrzeżeń do proponowanych zmian 

DR kieruje KP do ponownych uzgodnień z Grupą SW, w celu wyjaśnienia celowości i 

zgodność z prawem proponowanych zmian.  

 

KZ01 

KARTA ZMIAN 

 

Lp. Podmiot 

zgłaszający 

zmiany 

Przyczyna 

zmiany 

Miejsce 

proponowanej 

zmiany 

Opis 

proponowanej 

zmiany 

Wyjaśnienia  

      

      

      

      

 

Opiniowanie uzupełnenień lub zmian dotyczących umowy o warunkach i sposobie realizacji 

LSROR 

a) DR przekazuje właściwemu SW, ze względu na siedzibę  LGR, otrzymane od 

LGR, zgodnie z zapisami § 7 umowy ramowej, kopie wszelkich uzupełnień lub 

zmian LSROR, umowy, załącznika nr 2 lub 3, regulaminu organizacyjnego 

komitetu lub wzorów dokumentów stosowanych podczas oceny zgodności 

operacji z LSROR i wyboru operacji do zaopiniowania. 

b) SW opiniuje przekazane od DR dokumenty. W terminie 14 dni od dnia ich 

otrzymania SW przekazuje swoje stanowisko w sprawie zmian w ww. zakresie 

do DR 

c) W celu usprawnienia przekazywania zmian do LSROR proponuje się 

powiadomienie LGR przez SW o tym, że LGR może przekazywać propozycje 

zmian do LSROR bezpośrednio do SW i dopiero po weryfikacji tych zmian przez 

SW wraz z ich akceptacją przesyłać zmian do IZ w celu zaakceptowania zmian 

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Do nie uregulowanych kwestii powyższymi zasadami, komunikacja pomiędzy instytucją 

zarządzającą a instytucja pośredniczącą są odbywać się będzie zgodnie z przepisami 

Kodeksu Postępowania Administracyjnego w szczególności terminy w nim wskazane oraz 

zarządzenia nr 74 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie 

wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i 

zakresie działania archiwum zakładowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto 

Instytucja zarządzająca zgodnie z artykułem 23 pkt 2 i 3 ustawy z dnia z dnia 3 kwietnia 2009 r. 

o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) może w stosunku do instytucji 

pośredniczących wydawać wytyczne i polecenia  oraz żądać informacji i przedstawienia 

dokumentów w zakresie zgodności wykonywania przez te instytucje powierzonych im zadań 

instytucji zarządzającej z przepisami prawa i programami operacyjnymi oraz w celu 

zapewnienia efektywności wdrażania środków PO RYBY 2007-2013.  
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PROCEDURA WYBORU I ZATWIERDZANIA OPERACJI DLA OSI IV 

Podobnie jak to jest w przypadku ARiMR, wyznaczone komórki urzędów marszałkowskich  

są odpowiedzialne za przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o dofinansowanie i wniosków  

o płatność, oraz dokonanie oceny tych wniosków zgodnie z kryteriami wyboru operacji 

przyjętymi przez komitet monitorujący. Wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, 

są oceniane w zakresie poprawności sporządzenia, złożenia w określonym terminie oraz 

zgodności z prawem krajowym i wspólnotowym. Wnioski o dofinansowanie składane są przez 

beneficjentów za pośrednictwem LGR, natomiast wnioski o płatność składane  

są bezpośrednio do instytucji pośredniczącej.  

Określone komórki organizacyjne urzędów marszałkowskich weryfikują poszczególne projekty 

zgodnie z zatwierdzonymi przez instytucję zarządzającą Książkami Procedur.  

Po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie następuje jego zatwierdzenie na podstawie 

podpisanej umowy o dofinansowanie operacji. Pozytywnie rozpatrzony wniosek o płatność 

stanowi podstawę do sporządzenia zestawień poniesionych wydatków zwanego zleceniem 

płatności, które musi być zgodne z podpisaną umową o dofinansowanie i przekazane  

do wypłaty do ARiMR. 

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub zwracania pomocy finansowej, w 

ramach osi priorytetowej 4 określił Minister właściwy do spraw rybołówstwa w rozporządzeniu 

„w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania  pomocy 

finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój 

obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Na podstawie ww. 

rozporządzenia IZ w celu obsługi Osi IV przygotowuje następujące procedury 

 

Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie obejmującej realizację niektórych operacji  

w zakresie środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" w ramach PO 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-

2013"(zakres §1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia)  

 

Przedmiot procedury. 

Przyznawanie pomocy finansowej w ramach niektórych operacji w zakresie środka 4.1. 

„Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, określone w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizacje 

środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Przedmiotowa procedura służy  

do weryfikacji operacji polegających na: 

 wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych  

od rybactwa, 

 restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji 

zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze 

tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, 

 podnoszeniu wartości produktów rybactwa. Rozwoju usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne od rybactwa, 

 ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach  zależnych od 

rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału 

produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski 

żywiołowej. 

Obszar 

Obsługa wniosków o dofinansowanie w ramach, których będą realizowane następujące 

operacje: 

wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, 
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restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób 

mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc 

pracy poza tym sektorem, 

podnoszeniu wartości produktów rybactwa. Rozwoju usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne od rybactwa, 

ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach  zależnych od rybactwa  

w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. 

Funkcja 

Funkcją procedury jest opis trybu postępowania pracowników SW w procesie obsługi 

wniosków o dofinansowanie dla niektórych operacji w zakresie środka 4.1. „Rozwój 

obszarów zależnych od rybactwa”, określone w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków  

i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizacje środków 

objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa 

zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.  

 

Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie obejmującej realizację niektórych operacji  

w zakresie środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" oraz środka 4.2. „Wsparcie 

na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” w ramach PO „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (zakres §1 pkt 1 

lit. e oraz pkt 2 rozporządzenia)  

 

Przedmiot procedury 

Przyznawanie pomocy finansowej w ramach niektórych operacji w zakresie środka 4.1. 

„Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” oraz środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy 

międzyregionalnej i międzynarodowej” , określone w § 1 pkt 1 lit. e oraz pkt 2 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej 

na realizacje środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Przedmiotowa procedura 

służy do weryfikacji operacji polegających na: 

 funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej, zwanej dalej „LGR” oraz nabywaniu 

umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, 

 wsparciu na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach 

którego mogą być realizowane operacje polegające na promowaniu współpracy 

międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR.   

Obszar 

Obsługa wniosków o dofinansowanie w ramach, których będą realizowane następujące 

operacje: 

 Pomoc na realizację operacji polegającej na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu 

umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, 

 Pomoc na realizację operacji polegającej na promowaniu współpracy 

międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR.   

Funkcja 

Funkcją procedury jest opis trybu postępowania pracowników SW w procesie obsługi 

wniosków o dofinansowanie dla niektórych operacji w zakresie środka 4.1. „Rozwój 

obszarów zależnych od rybactwa” oraz środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy 

międzyregionalnej i międzynarodowej”, określone w § 1 pkt 1 lit. e oraz pkt 2 rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizacje 

środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.  
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Procedura przekazywania sprawozdań oraz tryb i terminy w zakresie osi priorytetowej 4 

Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach PO „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  

Przedmiot procedury 

Przedmiotem procedury jest przygotowywanie i przekazywanie sprawozdań w zakresie  

Osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa ramach 

Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013”. 

Obszar procedury 

Procedura dotyczy Osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa, w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

Reguły dotyczące procedury 

Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku 

postępowania o dofinansowanie dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego 

dotyczącymi terminów. 

 

Procedura oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Osi 4  

Przedmiot procedury 

Przedmiotem procedury jest: 

 sporządzanie i wysyłanie pism,  

 ocena postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

Obszar 

Procedura dotyczy osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

Reguły dotyczące procedury 

Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następuje w Karcie oceny 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (K-1), która jest narzędziem 

pozwalającym na sprawdzenie zachowania przez beneficjentów zasad konkurencyjności w 

wyłanianiu wykonawców oraz zgodności postępowania z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Programem 

Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”, stosownymi ustawami i rozporządzeniem w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania  pomocy finansowej na realizację 

środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz Umową o dofinansowanie. Karta 

oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (K-1) wypełniana jest zgodnie  

z Instrukcją do Karty oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (IK-1). 

Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku 

postępowania w sprawie przyznania pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu 

cywilnego dotyczącymi terminów. 

Termin wykonania określonych czynności w toku postępowania o przyznanie pomocy 

uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce 

pocztowej operatora publicznego lub przesyłką kurierską. 

Pracownik SW podlega wyłączeniu z udziału w postępowaniu, na wniosek lub z urzędu, 

jeżeli wyniki postępowania mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lub 

obowiązków jego małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, 

krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych z nim z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia pracownika trwają mimo ustania 

małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli Pracownik  

SW podlega wyłączeniu również w razie zaistnienia w toku postępowania okoliczności 

mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. Wyłączenia od 

udziału w postępowaniu dokonuje dyrektor komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za 

wdrażanie PO RYBY 2007-2013 lub osoba upoważniona.  
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Pracownik weryfikujący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi 

elektroniczny rejestr zamówień publicznych. Rejestr zawiera co najmniej: 

 numer umowy, 

 nazwę beneficjenta, 

 numer zamówienia, 

 tryb zamówienia, 

 datę zgłoszenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, dalej zwanej dokumentacją zp, 

 datę oceny postępowania, 

 datę zgłoszenia uzupełnienia, 

 datę zgłoszenia wniosku o ponowną ocenę, 

 wynik oceny postępowania. 

 

Procedura obsługi wniosku o płatność obejmującej realizacje operacji w zakresie osi 

priorytetowej IV Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach PO 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

 

Przedmiot procedury 

Procedura obsługi wniosku o płatność składanego w ramach operacji w zakresie środka 

4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, określonej w § 1 rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizacje środków 

objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa 

zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”(Dz. U. Nr 177, poz. 1371). Przedmiotowa 

procedura służy do weryfikacji wniosku o płatność.   

Obszar 

Obsługa wniosków o płatność w ramach, których będą realizowane następujące 

operacje: 

 wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od 

rybactwa, 

 restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji 

zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze 

tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, 

 podnoszeniu wartości produktów rybactwa. Rozwoju usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne od rybactwa, 

 ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach  zależnych od 

rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału 

produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski 

żywiołowej.  

 funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i 

aktywizacji lokalnych społeczności, 

 wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach 

którego mogą być realizowane operacje polegające na promowaniu współpracy 

międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR.   

Funkcja 

Funkcją procedury jest opis trybu postępowania pracowników SW w procesie obsługi 

wniosków o płatność dla operacji w zakresie środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa”, określone w § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 

października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i 

zwracania pomocy finansowej na realizacje środków objętych osią priorytetową 4 – 

Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartą w programie 

operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”.  



 104 

Procedura zwrotu beneficjentowi dokumentu związanego z prawnym zabezpieczeniem 

wykonania zobowiązań przez beneficjenta w zakresie osi priorytetowej 4 Zrównoważony 

rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"; 

 

Reguły związane z przebiegiem procedury 

Sposób i zasady przechowywania weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi oraz 

oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 

Weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi oraz oświadczenia o dobrowolnym 

poddaniu się egzekucji powinny być przechowywane w szafach pancernych 

zlokalizowanych w pomieszczeniach komórek dedykowanych do obsługi Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013” lub innych komórkach organizacyjnych Urzędu 

Marszałkowskiego/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej albo w skrytkach 

bankowych.  

Ponadto zaleca się przechowywanie i zabezpieczanie weksli in blanco oraz oświadczenia o 

dobrowolnym poddaniu się egzekucji w następujący sposób:  

Dokument uważa się za zabezpieczony, jeżeli – w sposób ciągły – są spełnione łącznie 

następujące warunki: 

 jest zapewniona jego dostępność wyłącznie dla osób uprawnionych, 

 jest chroniony przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem, 

 są zastosowane metody i środki ochrony dokumentu, których skuteczność w czasie 

ich zastosowania jest powszechnie uznawana. 

Zabezpieczenie dokumentów wymaga w szczególności: 

 systematycznego dokonywania analizy zagrożeń, 

 opracowania i stosowania procedur zabezpieczania dokumentów i systemów ich 

przetwarzania, w tym procedur dostępu, 

 stosowania środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń, 

 bieżącego kontrolowania funkcjonowania wszystkich organizacyjnych  

i technologiczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia, a także okresowego 

dokonywania oceny skuteczności tych sposobów. 

 

Procedura rozwiązywania umowy o dofinansowanie na wniosek beneficjenta  

Obszar 

Procedura rozwiązania umowy na wniosek Beneficjenta dotyczy działań: 

 Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa 

 Środka 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 

Funkcja 

Procedura przedstawia przebieg procesu rozwiązania umowy o dofinansowanie na 

wniosek Beneficjenta, pracowników zaangażowanych w proces oraz wykorzystywane 

wzory dokumentów. 
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Procedura rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w zakresie osi 

priorytetowej 4 -Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013"  

Przedmiot procedury 

Procedura ma zastosowanie do obsługi środków w ramach których pomoc jest 

przyznawana zgodnie z art. 9 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Rybackiego z dnia 3 kwietnia 2009 r. (Dz. U. Nr 72 poz. 619, z późn. zm.) na podstawie 

umowy o dofinansowanie tj: 

 Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa 

 Środek 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 

Obszar procedury 

Procedura określa sposób postępowania w komórce wdrożeniowej w SW, i samodzielnym 

stanowisku pracy ds. kontroli w SW w przypadku, gdy od wnioskodawcy, któremu SW 

odmówił przyznania pomocy, wpływa zgodnie z art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn.. 

zm.) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, poprzedzające wniesienie do sądu 

administracyjnego skargi na odmowę przyznania pomocy, na zasadach i w trybie 

określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt. 4 ww. ustawy.  

Funkcja 

Funkcją procedury jest opis trybu postępowania pracowników SW w procesie 

rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa pracowników zaangażowanych 

w proces oraz wykorzystywane w procesie wzory dokumentów. 
 
Procedura dochodzenia należności z tytułu kwot wypłaconych w zakresie osi priorytetowej 4 

-Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa ramach PO „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  

Przedmiot procedury 

Tryb dochodzenia należności z tytułu kwot wypłaconych w zakresie osi priorytetowej 4  

w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

Obszar 

 Weryfikacja akt sprawy pod względem formalno – merytorycznym 

 Postępowanie przedegzekucyjne 

 Dochodzenie należności w oparciu o prawne zabezpieczenia wykonania 

warunków umowy 

 Postępowanie egzekucyjne 

 Postępowanie upadłościowe 

 Rozliczanie wpłat 

 Odraczanie lub rozkładanie na raty spłat należności – zawieranie ugod 

 Raportowanie 

Funkcja 

Opis procesu i czynności dotyczących postępowania windykacyjnego. 
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Procedura poprawy Zlecenia Płatności dla środków w ramach PO „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  

 

Przedmiot procedury 

Przedmiotem procedury jest sporządzenie Zlecenia Korygującego i Noty Korygującej do 

błędnie wystawionego Zlecenia Płatności lub Zlecenia Płatności z Listy Zleceń Płatności 

oraz Dokumentu inicjującego dochodzenie należności z tytułu płatności dokonanych dla 

beneficjentów pomocy w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

Obszar 

Procedura poprawy Zlecenia Płatności przeznaczona jest do obsługi Środków 4.1, 4.2  

Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013”. 

Funkcja  

Funkcją procedury jest opis ścieżki postępowania, w przypadku stwierdzenia błędów  

w sporządzonym przez pracownika merytorycznego jednostki autoryzującej Zleceniu 

Płatności/Zleceniu Płatności z Listy Zleceń Płatności, po przekazaniu go do Departamentu 

Księgowości w Centrali ARiMR lub po otrzymaniu informacji z Departamentu Księgowości / 

Departamentu Finansowego o nieprawidłowościach w przekazanym do realizacji Zleceniu 

Płatności / Zleceniu Płatności z Listy Zleceń Płatności, jak również w przypadku rozwiązania 

umowy o dofinansowanie lub zmiany decyzji w sprawie przyznanie pomocy/umowy  

o dofinansowanie skutkującej zmniejszeniem / zwiększeniem kwoty umowy  

o dofinansowanie oraz zaangażowanych w proces pracowników i wykorzystywane wzory 

dokumentów. Wyrażenie nieprawidłowości w Zleceniu Płatności / Zleceniu Płatności  

z Listy Zleceń Płatności określa zgodnie z procedurami finansowo-księgowymi ARiMR, błędy i 

pomyłki formalne, merytoryczne oraz rachunkowe zidentyfikowane w w/w dokumencie.  

 

Procedura wykrywania, wyjaśniania oraz raportowania nieprawidłowości w zakresie osi 

priorytetowej 4 -Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa I nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013"  

Przedmiot procedury 

Przedmiotem procedury jest wykrywanie, wyjaśnienia oraz raportowanie nieprawidłowości  

w ramach działania Osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”. 

Obszar procedury 

Procedura dotyczy Osi priorytetowej 4, w ramach Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–

2013”. 

Reguły dotyczące procedury 

Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku 

postępowania o dofinansowanie dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego 

dotyczącymi terminów. 

 

Procedura kontroli w miejscu realizacji operacji  

Przedmiot procedury 

Przeprowadzanie kontroli na miejscu na etapie obsługi wniosku o dofinansowanie. 

Procedura określa również sposób monitorowania realizacji kontroli na miejscu. 

Obszar 

Przeprowadzanie kontroli na miejscu u wnioskodawców Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013” w zakresie Osi Priorytetowej IV 

Funkcja 

Opis procesu przygotowania i wykonania kontroli na miejscu. 
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3.1.3. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA OSI V 

3.1.3.1. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA I JEJ GŁÓWNE FUNKCJE 

Instytucją Pośredniczącą dla osi V jest Fundacja Programów Pomocowych dla Rolnictwa - FAPA  

na podstawie art. 58 ust. 2  rozporządzenia nr 1198/2006, art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 

2009 r. oraz umowy między MRiRW a FAPA z dnia 9 października 2009 r.  

3.1.3.2. WYSZCZEGÓLNIENIE GŁÓWNYCH FUNKCJI I ZADAŃ INSTYTUCJI 

POŚREDNICZĄCEJ 

Fundacja Programów Pomocowych dla Rolnictwa FAPA: 

 przyjmowanie i weryfikacja wniosków o płatność, w tym kontrola prawidłowości  

i kwalifikowalności kosztów poniesionych przez beneficjenta oraz poświadczanie  

wydatków kwalifikowanych, weryfikacja beneficjenta pomocy w rejestrze podmiotów 

wykluczonych oraz ustalanie i zatwierdzanie wysokości środków finansowych do wypłaty dla 

danego beneficjenta; 

 przygotowanie procedur w zakresie wdrażania osi priorytetowej V Pomoc techniczna; 

 zatwierdzanie sprawozdań końcowych z realizacji operacji; 

 przygotowywanie prognoz wydatków w ramach wdrażanej osi priorytetowej 5 Pomoc 

techniczna; 

 przeprowadzanie kontroli operacji zgodnie z art. 24 ustawy o wspieraniu zrównoważonego 

rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego; 

 monitorowanie realizacji środków oraz operacji i sporządzanie sprawozdań z realizacji osi 

priorytetowej 5 Pomoc techniczna; 

 przeciwdziałanie nieprawidłowościom w realizacji operacji, wykrywanie tych nieprawidłowości 

 i informowanie właściwych instytucji o ich wystąpieniu;  

 rozpatrywanie odwołań beneficjentów;  

 przechowywanie pozyskanych, zgromadzonych i opracowanych informacji i danych 

dotyczących realizacji środków oraz operacji, w ramach systemu monitorowania i oceny 

Programu; 

 przechowywanie dokumentów związanych z wykonywaniem zadań instytucji zarządzającej;  

 przekazywanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumentów w formie 

papierowej i elektronicznej niezbędnych do wypłaty środków finansowych dla danego 

beneficjenta (zlecenie płatności, zlecenie korygujące, karta wzorów podpisów osób 

upoważnionych do autoryzacji kwoty płatności), w celu dokonania płatności; 

 przekazywanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pisemnych informacji  

o pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, o której mowa 

w art. 27 ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Rybackiego; 

 monitorowanie wykorzystania środków finansowych w ramach osi priorytetowej 5 Pomoc 

techniczna; 

 prowadzenie audytu wewnętrznego; 

 informowanie beneficjentów o procedurach i zasadach przyznawania pomocy technicznej; 

 opiniowanie aktów prawnych i innych dokumentów wdrożeniowych przygotowywanych przez 

instytucję zarządzającą. 

3.1.3.3. SCHEMAT ORGANIZACYJNY I WYSZCZEGÓLNIENIE FUNKCJI JEDNOSTEK  

Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA realizuje zadania związane z pełnieniem 

funkcji instytucji pośredniczącej w zakresie osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna PO 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. 

Podstawowymi zadaniami FAPA jest obsługa wdrażanie, przygotowania do płatności, 

sprawozdawczość, monitoring, kontrola  oraz audyt  osi priorytetowej V. Regulamin  Fundacji 

Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA oraz uchwała nr 7/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. 

Zarządu Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA stanowi załącznik nr 3 

 

Do ww. prac w FAPA zaangażowane zostały następujące zespoły: 
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Zespół Rozwoju Wsi, którego zadaniem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 

poprzez realizację programów i projektów krajowych i zagranicznych skierowanych do 

sektora wiejskiego. Zespół wspiera Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i inne instytucje we 

wdrażaniu programów Unii Europejskiej.  

Kierownik zespołu koordynuje prace związane z ww. zadaniami, natomiast pracownicy 

merytoryczni przygotowują i opracowują dokumenty robocze. 

 

Sekcja Finansów, która prowadzi obsługę finansowo-księgową, prowadzi sprawy kadrowe, 

odpowiada za podpisywanie, rozliczanie oraz prowadzenie sprawozdawczości wszystkich 

zawartych umów w Fundacji.  

Główny księgowy oraz Zastępca Głównego księgowego zaangażowani są w opiniowanie 

aktów wykonawczych, szczególnie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy 

finansowej w ramach osi priorytetowej 5 oraz w przygotowanie umowy z MRiRW i struktury 

wdrożeniowej FAPA. 

 

Zespół Kontroli i Monitoringu, który prowadzi kontrole prawidłowości realizowanych umów i 

porozumień przez podmioty współpracujące z Fundacją w zakresie zgodności działań z 

przepisami prawa i przyjętymi procedurami oraz umowami i porozumieniami. Zespół 

monitoruje realizowane zadania poprzez zbieranie i przetwarzanie danych rzeczowych i 

finansowych oraz sporządza sprawozdania okresowe i zarządcze. 

Kierownik zespołu bierze udział w opiniowaniu aktów wykonawczych, szczególnie 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu 

przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji 

pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego. 

Przygotowuje również uwagi i propozycje do umowy z MRiRW oraz struktury wdrożeniowej 

FAPA. 

 

Doradca Prawny, którego zadaniem jest świadczenie pomocy prawnej, a w szczególności 

udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie umów i aktów prawnych. Zajmuje się 

opiniowaniem aktów wykonawczych, przygotowaniami umowy z MRiRW i przeprowadzeniem 

procesu zmiany procedur i struktury Fundacji w celu dopasowania do wymagań jakie musi 

spełniać instytucja pośrednicząca osi priorytetowej 5. 

 

Doradcy, udzielanie wsparcia zespołom oraz dyrekcji FAPA w zakresie programów i strategii 

rozwojowych. 

 

Biuro Administracyjne, które zapewnia obsługę techniczną zespołów merytorycznych. 

 

Całość prac nadzorowana jest przez Zastępcę Dyrektora oraz przez Dyrektora Fundacji. 
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA  

Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 
 

 
 

 

 

3.1.3.4. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH WYBORU I ZATWIERDZANIA OPERACJI 

(JEŚLI NIE OPISANO W PKT 2.2.3) 

Instytucja zarządzająca nie wprowadziła specjalnych zasad dotyczących udzielania 

odpowiedzi na ewentualne pytania od instytucji pośredniczących w zakresie wdrażania 

Programu operacyjnego z uwagi, iż jako organ państwowy działa zgodnie z przepisami 

Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a w szczególności zgodnie z terminami w nim 

wskazanymi. Ponadto pracownicy odpowiedzialni za wykonywanie zadań związanych  

z obsługą IZ udzielają odpowiedzi zgodnie z zasadami ujętymi w zarządzeniu nr 74 Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji 

kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania 

archiwum zakładowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi . W związku z powyższym IZ 

nie widzi konieczności tworzenia dodatkowych regulacji w zakresie udzielenia odpowiedzi na 

ewentualne pytania od instytucji pośredniczących. Instytucja zarządzająca zgodnie  

z artykułem 23 pkt 2 i 3 ustawy z dnia z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego 

rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 

619 i Nr 157, poz. 1241) może w stosunku do instytucji pośredniczących wydawać wytyczne  

i polecenia  oraz żądać informacji i przedstawienia dokumentów w zakresie zgodności 

wykonywania przez te instytucje powierzonych im zadań instytucji zarządzającej z przepisami 

prawa i programami operacyjnymi oraz w celu zapewnienia efektywności wdrażania 

środków PO RYBY 2007-2013.  

 

1. Książka procedur „Obsługa wniosku o dofinansowanie i zawieranie umów” 

 

Przedmiot procedury 

Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie w ramach środka 5.1 Pomoc techniczna  

w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013” dla wszystkich Wnioskodawców poza Fundacją Programów Pomocy 

dla Rolnictwa FAPA. 
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Pomoc techniczna przewidziana jest jako wsparcie określonych Wnioskodawców, 

udzielane w zależności od istniejących i zgłoszonych potrzeb, na zasadzie zwrotu 

poniesionych kosztów (refundacji kosztów). Operacje mogą być realizowanie w kilku 

etapach.  

Poziom pomocy udzielanej Wnioskodawcy może wynosić maksymalnie 100% kosztów 

kwalifikowalnych (stawka wkładu EFR-75%).  

Obszar 

Obsługa wniosków o dofinansowanie w ramach środka 5.1 Pomoc techniczna oraz 

zawieranie umów o dofinansowanie z wnioskodawcami osi priorytetowej 5. 

Funkcja 

Funkcją procedury jest opis trybu postępowania pracowników FAPA w procesie obsługi 

wniosków o dofinansowanie w ramach środka 5.1 Pomoc techniczna 

 

2. Książka procedur „Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

Przedmiot procedury 

Przedmiotem procedury jest: 

 sporządzanie i wysyłanie pism,  

 ocena postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

Obszar 

Procedura dotyczy osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej w programie 

operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”. 

Reguły dotyczące procedury 

Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następuje w Karcie oceny 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (K-1), która jest narzędziem 

pozwalającym na sprawdzenie zachowania przez beneficjentów zasad konkurencyjności  

w wyłanianiu wykonawców oraz zgodności postępowania z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Programem 

Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”, stosownymi ustawami i rozporządzeniem w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w  ramach osi 

priorytetowej 5 „Pomoc techniczna”, zawartej w Programie Operacyjnym „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" oraz Umową  

o przyznanie pomocy technicznej. Karta oceny postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (K-1) wypełniana jest zgodnie z Instrukcją do Karty oceny postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego (IK-1). 

Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku 

postępowania w sprawie przyznania pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu 

cywilnego dotyczącymi terminów. 

Termin wykonania określonych czynności w toku postępowania o przyznanie pomocy 

uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce 

pocztowej operatora publicznego lub przesyłką kurierską. 

Pracownik Fundacji podlega wyłączeniu z udziału w postępowaniu, na wniosek lub  

z urzędu, jeżeli wyniki postępowania mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw 

lub obowiązków jego małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym 

pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych z nim  

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia pracownika trwają mimo 

ustania małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli Pracownik 

Fundacji podlega wyłączeniu również w razie zaistnienia w toku postępowania okoliczności 

mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. Wyłączenia od 

udziału w postępowaniu dokonuje dyrektor Fundacji lub osoba upoważniona.  

Pracownik weryfikujący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi 

elektroniczny rejestr zamówień publicznych. Rejestr zawiera co najmniej: 

 numer umowy, 

 nazwę beneficjenta, 

 numer zamówienia, 
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 tryb zamówienia, 

 datę zgłoszenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, dalej zwanej dokumentacją zp, 

 datę oceny postępowania, 

 datę zgłoszenia uzupełnienia, 

 datę zgłoszenia wniosku o ponowną ocenę, 

 wynik oceny postępowania. 

 

3. Książka procedur „Zakres, tryb i terminy przekazywania sprawozdań”  

Przedmiot procedury 

Przedmiotem procedury jest przygotowywanie i przekazywanie sprawozdań w ramach 

działania  

Osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

Obszar procedury 

Procedura dotyczy Osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna, w ramach programu 

operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”. 

Reguły dotyczące procedury 

Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku 

postępowania o dofinansowanie dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego 

dotyczącymi terminów. 

 

4. Książka procedur „Wykrywanie, wyjaśnianie oraz raportowanie nieprawidłowości”  

 

Przedmiot procedury 

Przedmiotem procedury jest wykrywanie, wyjaśnienia oraz raportowanie nieprawidłowości  

w ramach działania Osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  

2007–2013”. 

Obszar procedury 

Procedura dotyczy Osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna, w ramach programu 

operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007–2013”. 

Reguły dotyczące procedury 

Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku 

postępowania o dofinansowanie dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego 

dotyczącymi terminów. 

 

5. Książka procedur „Przeprowadzanie czynności kontrolnych”  

Przedmiot procedury 

przeprowadzanie czynności kontrolnych. 

Obszar 

Procedura dotyczy osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej w programie 

operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”. 

Reguły dotyczące procedury 

 Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku 

postępowania w sprawie przyznania pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami 

Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów. 

 Termin wykonania określonych czynności w toku postępowania o przyznanie 

pomocy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo  

w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub przesyłką kurierską. 
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 Pracownik Fundacji podlega wyłączeniu z udziału w postępowaniu, na wniosek lub 

z urzędu, jeżeli wyniki postępowania mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków 

albo praw lub obowiązków jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego 

stopnia albo osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Powody wyłączenia pracownika trwają mimo ustania małżeństwa, 

przysposobienia, opieki lub kurateli Pracownik Fundacji podlega wyłączeniu 

również w razie zaistnienia w toku postępowania okoliczności mogących wywołać 

uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. Wyłączenia od udziału  

w postępowaniu dokonuje dyrektor Fundacji lub osoba upoważniona.  

 
 

6. Książka procedur „Obsługa wniosku o płatność”  

 

Przedmiot procedury 

Przedmiotem procedury jest obsługa wniosku opłatność w ramach środka 5.1 Pomoc 

techniczna w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013”, zwanego dalej wnioskiem. 

Obszar 

Autoryzacja wniosku o płatność w ramach środka 5.1 Pomoc techniczna. 

Funkcja 

Funkcją procedury jest opis trybu postępowania pracowników FAPA w procesie obsługi 

wniosków o płatność w ramach środka 5.1 Pomoc techniczna dla wszystkich beneficjentów 

z wyjątkiem Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 
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4. INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA 

4.1. INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA I JEJ GŁÓWNE FUNKCJE 

4.1.1. DATA I FORMA OFICJALNEGO WYZNACZENIA INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCEJ 

UPOWAŻNIAJĄCEGO JĄ DO PEŁNIENIA FUNKCJI 

Instytucja Certyfikująca została upoważniona do wykonywania swoich zadań na mocy 

ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Rybackiego (EFR) z dnia 3 kwietnia 2009 r. Zgodnie z art. 6 ust. 1. Minister właściwy 

do spraw finansów publicznych wykonuje zadania instytucji certyfikującej, o której mowa  

w art. 58 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1198/2006. Minister Finansów realizuje swoje zadania 

przy pomocy obsługującego go urzędu – Ministerstwa Finansów. Zadania IC zostały 

uregulowane w porozumieniu z dnia 8 października 2009 r. w sprawie szczegółowych 

warunków współpracy między instytucją certyfikującą a instytucją zarządzającą w zakresie 

zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rybackiego. 

Formalnie Instytucja Certyfikująca jest umiejscowiona w Departamencie Instytucji Płatniczej. 

Strukturę Ministerstwa Finansów określa Zarządzenia Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia  

24 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów, a obowiązki 

Departamentu reguluje Zarządzenie Nr 25/IP/2010 Dyrektora Generalnego Ministerstwa 

Finansów z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzania wewnętrznego regulaminu 

organizacyjnego Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów. Schemat 

organizacyjny Ministerstwa Finansów i umiejscowienie Departamentu Instytucji Płatniczej  

w jego strukturze przedstawia załącznik nr 1 do opisu systemu. 

4.1.2. WYSZCZEGÓLNIENIE FUNCKJI PEŁNIONYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ CERTYFIKUJĄCĄ 

Do zadań IC należy w szczególności: 

a) Poświadczanie wydatków, 

b) Opracowanie i przedłożenie Komisji Europejskiej poświadczonych deklaracji wydatków  

i wniosków o płatność, 

c) Utrzymywanie w formie elektronicznej zapisów księgowych dotyczących wydatków 

zadeklarowanych Komisji, 

d) Prowadzenie ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot 

wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji, 

e) Aplikowanie i otrzymywanie płatności z EFR, 

f) Przekazywanie środków EFR na rachunek dochodów budżetu państwa 

W ramach Departamentu Instytucji Płatniczej zadania dotyczące poświadczania wydatków 

realizuje Wydział ds. Certyfikacji Programów Europejskich (IP1 – 7 etatów ogółem) ). Wydział 

ten odpowiada również za zadanie dotyczące aplikowania o płatność. Za dyspozycje 

dotyczące przelewów środków pomiędzy określonymi rachunkami odpowiada Wydział 

Przepływów Finansowych i Księgowości (dalej: IP-7 – 13 etatów ogółem), do którego 

właściwości należą także kwestie dotyczące systemu księgowego Instytucji Płatniczej. 

4.1.3. FUNKCJE OFICJALNIE ODDELEGOWANE PRZEZ INSTYTUCJĘ CERTYFIKUJĄCĄ (FUNKCJE, 

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE, FORMA DELEGACJI) 

Instytucja Certyfikująca nie oddelegowała formalnie swoich funkcji. 

 



4.2. ORGANIZACJA INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCEJ 

4.2.1. SCHEMAT ORGANIZACYJNY I WYSZCZEGÓLNIENIE FUNKCJI JEDNOSTEK (WŁĄCZNIE  

Z ORIENTACYJNĄ LICZBĄ PRZYDZIELONYCH STANOWISK) 

Zamieszczony poniżej schemat organizacyjny Departamentu Instytucji Płatniczej,  

w której umiejscowiona jest Instytucja Certyfikująca i funkcje szczegółowo reguluje 

wewnętrzny regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 25/IP/2010 

Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie 

zatwierdzenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu Instytucji 

Płatniczej Ministerstwa Finansów. 
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4.2.2. PROCEDURY PISEMNE OPRACOWANE NA POTRZEBY PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI 

CERTYFIKUJĄCEJ (DATY I ODESŁANIE) 

Zatwierdzona została Instrukcja wykonawcza Instytucji Certyfikującej dla programu 

operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”. 

4.3. POŚWIADCZANIE DEKLARACJI WYDATKÓW 

4.3.1. OPIS PROCEDURY, ZGODNIE Z KTÓRĄ DEKLARACJE SĄ SPORZĄDZANE, 

POŚWIADCZANE  

I PRZEDKŁADANE KOMISJI  

Instytucja Certyfikująca w Ministerstwie Finansów dokonuje poświadczenia wydatków  

w ramach deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność dla programu operacyjnego 

przedkładanych do Komisji Europejskiej, jeśli zostały spełnione przez Instytucję Zarządzającą 

oraz podległe jej instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programu warunki określone 

w regulacjach Unii Europejskiej, w szczególności w Rozporządzeniu Rady nr 1198/2006, 

Rozporządzeniu Komisji nr 498/2007 oraz w przepisach krajowych, w szczególności jeśli sposób 

wydatkowania środków na program jest zgodny z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ustawą z dnia 3 kwietnia 2009 

r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Rybackiego wraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.  

Zgodnie z powyższym oraz działając na podstawie art. 60 Rozporządzenia nr 1198/2006 

Instytucja Certyfikująca dokonuje poświadczenia wydatków poniesionych na program  

w szczególności po spełnieniu następujących warunków: 

1. Komisja Europejska zaakceptowała dokumenty programowe przedłożone przez Instytucję 

Zarządzającą (Program Operacyjny). Instytucja Certyfikująca otrzymała od Instytucji 

Zarządzającej, informację o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programu 

operacyjnego, jak również wszelkie zmiany decyzji Komisji w sprawie wkładu funduszy 

w dany program operacyjny. 

2. Instytucja Zarządzająca przedłożyła do Komisji Europejskiej opis systemu zarządzania  

i kontroli dla programu operacyjnego obejmujący w szczególności organizację 

i procedury Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących, Instytucji Certyfikującej 

oraz Instytucji Audytowej, na podstawie art.71 ust.1 Rozporządzenia Rady nr 1198/2006. 

Instytucja Certyfikująca sporządziła wkład do opisu systemu w zakresie zawartych w nim 

informacji dotyczących zadań Instytucji Certyfikującej oraz otrzymała opis systemu  

do konsultacji, a następnie informację od Instytucji Zarządzającej o wysłaniu ww. opisu  

do Komisji Europejskiej, wraz z ostateczną wersją dokumentu. Jednym z warunków 

poświadczenia wydatków i wysłania przez Instytucję Certyfikującą pierwszego wniosku  

o płatność okresową dla programu operacyjnego jest przedłożenie przez Instytucję 

Zarządzającą do Komisji Europejskiej opisu systemu dla programu operacyjnego  

na podstawie art.71 ust.1 Rozporządzenia Rady nr 1198/2006. 

3. Komisja Europejska zaakceptowała sprawozdanie zawierające wyniki oceny utworzenia 

systemów zarządzania i kontroli oraz opinię na temat ich zgodności z art. 57-61 

Rozporządzenia Rady nr 1198/2006. Sprawozdanie i opinię przygotowuje Instytucja 

Audytowa na podstawie raportu z audytu zgodności przeprowadzonego przez nią 

zgodnie z art.71 Rozporządzenia Rady nr 1198/2006. 

4. Instytucja Certyfikująca otrzymała od Instytucji Zarządzającej, do wiadomości, wyżej 

opisane sprawozdanie i pozytywną opinię, wysłane do Komisji Europejskiej. W przypadku, 

jeżeli opinia przekazana do Komisji Europejskiej zawiera zastrzeżenia, Instytucja 

Certyfikująca otrzymuje do wiadomości, od Instytucji Zarządzającej, wysyłane do Komisji 

Europejskiej informacje o wdrożeniu środków naprawczych, dotyczących kluczowych 

elementów systemu, oraz informację o wycofaniu zastrzeżeń. Jednym z warunków 
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poświadczenia wydatków i wysłania przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej 

pierwszego wniosku o płatność okresową dla programu operacyjnego jest przekazanie 

do Komisji Europejskiej sprawozdania zawierającego wyniki oceny utworzenia systemów 

zarządzania i kontroli oraz opinii na temat ich zgodności z art. 57-61 Rozporządzenia Rady 

nr 1198/2006. Instytucja Zarządzająca informuje Instytucję Certyfikującą o dacie 

akceptacji ww. dokumentów przez Komisję Europejską. W przypadku zastrzeżeń Komisji 

Europejskiej do przedmiotowej opinii, Instytucja Zarządzająca przekazuje do wiadomości 

Instytucji Certyfikującej wysyłane do Komisji Europejskiej informacje o wdrożeniu środków 

naprawczych, dotyczących kluczowych elementów systemu, oraz informację 

o wycofaniu zastrzeżeń. 

5. Instytucja Zarządzająca odpowiada za zarządzanie programem operacyjnym i jego 

realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, a w szczególności 

zapewnia wypełnienie zadań określonych w art. 59 Rozporządzenia Rady nr 1198/2006. 

Instytucja Zarządzająca zapewnia spójność pomiędzy zapisami księgowymi dla każdej 

operacji w ramach programu operacyjnego, z danymi wykazanymi w Poświadczeniach 

i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność od Instytucji Zarządzającej do Instytucji 

Certyfikującej. Instytucja Certyfikująca weryfikuje wypełnienie wymagań określonych 

w niniejszym punkcie m.in. poprzez przeprowadzanie wizyt sprawdzających w Instytucji 

Zarządzającej. 

6. W Instytucji Zarządzającej oraz w innych instytucjach, zaangażowanych w proces 

realizacji programu operacyjnego, jest ustanowiony system zarządzania i kontroli 

spełniający wymogi określone w Rozporządzeniu Rady nr 1198/2006 (w szczególności 

określone w art. 57-61) oraz w Rozporządzeniu KE nr 498/2007. System zarządzania i kontroli 

funkcjonuje w sposób skuteczny, tj. procedury wewnętrzne w tym zakresie, zawarte 

w podręcznikach procedur lub innych dokumentach poszczególnych instytucji, są 

wdrożone i przestrzegane. System zarządzania i kontroli funkcjonujący w każdej instytucji 

zaangażowanej w realizację programu powinien, w szczególności, spełniać następujące 

kryteria:  

a) funkcje i zadania wykonywane przez daną instytucję są dokładnie określone, jak 

również dokonany jest podział zadań w obrębie instytucji (określony jest zakres czynności i 

odpowiedzialności na stanowiskach związanych z wykonywaniem poszczególnych zadań 

oraz procedury nadzoru),  

b) w obrębie instytucji oraz jej poszczególnych komórek spełniona jest zasada rozdziału 

funkcji (w szczególności rozdzielone są funkcje wyboru projektów do dofinansowania  

z funduszy UE oraz wypłacania środków beneficjentom i kontroli realizacji projektów),  

c) w instytucji są ustalone i ujęte w formie książek procedur lub innych dokumentów 

odpowiednie procedury dla zapewnienia weryfikacji zasadności i prawidłowości 

wydatków ujętych w deklaracjach wydatków w ramach realizowanych programów 

operacyjnych,  

d) w instytucji funkcjonują wiarygodne systemy monitorowania i sprawozdawczości 

finansowej oraz wiarygodne i skomputeryzowane systemy księgowości i rachunkowości,  

e) w przypadku powierzenia części swoich zadań innemu podmiotowi, w instytucji istnieje 

system raportowania i monitorowania postępu i prawidłowości realizacji powierzonych 

zadań,  

f) w instytucji są ustalone oraz ujęte w książkach procedur lub innych dokumentach 

procedury, w celu zapewnienia właściwej ścieżki audytu,  

g) w instytucji są ustalone i ujęte w formie pisemnej procedury sprawozdawczości, 

monitorowania i rejestrowania kwot nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot, do zwrotu 

których zobowiązany jest beneficjent,  

h) procedury zawierają opis czynności związanych z wykonywaniem wszystkich zadań 

danej jednostki w programie, określający niezbędne czynności, komórki i stanowiska 

odpowiedzialne za ich wykonanie oraz terminy, listy kontrolne określające szczegółowy 

tryb weryfikacji stanu faktycznego z pożądanym, instrukcje obiegu dokumentów 

programowych oraz finansowych, instrukcje prowadzenia baz danych i sporządzania 

sprawozdań.  

7. Instrukcja wykonawcza Instytucji Zarządzającej zawiera wewnętrzne procedury, które 

zostały w niej wdrożone i są przestrzegane. Instrukcja wykonawcza przed jej ostatecznym 

zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą została pozytywnie zaopiniowana przez 

Instytucję Certyfikującą. Uwagi zgłoszone przez Instytucję Certyfikującą, po ich 

uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą, zostały uwzględnione w Instrukcji wykonawczej 
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Instytucji Zarządzającej. Instytucja Certyfikująca jest informowana przez Instytucję 

Zarządzającą o wszelkich zmianach instrukcji. Instytucja Certyfikująca opiniuje procedury 

Instytucji Zarządzającej, w szczególności w zakresie zarządzania finansowego i kontroli 

realizacji programu operacyjnego. 

Jednocześnie, zgodnie z przyjętym systemem wdrażania programu oraz jego strukturą 

instytucjonalną, Instytucja Zarządzająca otrzymała do akceptacji Książki procedur 

Instytucji Pośredniczących. Instytucja Certyfikująca, jeżeli wystąpiła z takim wnioskiem, 

otrzymała od Instytucji Zarządzającej zweryfikowane i zatwierdzone przez właściwą 

instytucję Książki procedur Instytucji Pośredniczących. 

8. Instytucja Certyfikująca, dzięki udziałowi jej przedstawiciela w Komitecie Monitorującym 

dla PO RYBY 2007-2013, otrzymuje od Instytucji Zarządzającej sprawozdania roczne oraz 

sprawozdanie końcowe, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący, które Instytucja 

Zarządzająca przekazuje do Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 67 Rozporządzenia Rady  

nr 1198/2006. Instytucja Certyfikująca otrzymuje niezwłocznie od Instytucji Zarządzającej,  

do wiadomości, wydaną przez Komisję Europejską informację o zakwalifikowaniu  

do przyjęcia sprawozdania rocznego. Informacje zawarte w tych sprawozdaniach, 

dotyczące procesu realizacji programu operacyjnego, są uwzględniane przez Instytucję 

Certyfikującą w procesie certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej.  

9. Instytucja Certyfikująca otrzymuje od Instytucji Audytowej:  

a) wyniki wszystkich audytów przeprowadzonych przez Instytucję Audytową lub na jej 

odpowiedzialność (art. 61 lit. d Rozporządzenia Rady nr 1198/2006), w szczególności 

roczne sprawozdanie audytowe przekazywane do Komisji Europejskiej, dotyczące 

wyników audytów za dany rok (art. 61 ust. 1 lit. e (i) Rozporządzenia Rady nr 1198/2006) 

oraz wyniki audytów prowadzonych na podstawie art. 61 ust. 1 lit. a) i  

b) opinie, o których mowa w art. 61 ust. 1 lit. e (ii) Rozporządzenia Rady nr 1198/2006, 

wydane przez Instytucję Audytową na podstawie kontroli i audytów przeprowadzonych 

na jej odpowiedzialność, w kwestii tego, czy system zarządzania i kontroli funkcjonuje 

skutecznie, w celu uzyskania racjonalnego zapewnienia, że deklaracje wydatków 

przedstawione Komisji Europejskiej są prawidłowe, oraz aby dawać tym samym 

racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem;  

c) wyniki audytów przeprowadzonych przez Komisję Europejską.  

10. Zatwierdzony roczny plan kontroli przekazywany jest przez Instytucję Zarządzającą  

do wiadomości Instytucji Certyfikującej w terminie do końca roku poprzedzającego rok, 

którego plan kontroli dotyczy. Po zakończeniu przez Instytucję Zarządzającą kontroli, 

Instytucja Certyfikująca otrzymuje od Instytucji Zarządzającej ostateczną wersję informacji 

pokontrolnej oraz zalecenia pokontrolne. 

11. W przypadku stwierdzenia rażącego zaniedbania zasad systemu zarządzania i kontroli, 

albo rażącego naruszenia warunków certyfikacji, Instytucja Zarządzająca zobowiązana 

jest do niezwłocznego przekazania, drogą pisemną, do Instytucji Certyfikującej, 

wyprzedzającej informacji o ustaleniach kontroli, bez oczekiwania na ostateczny termin 

jej zakończenia. Na podstawie powyższej informacji Instytucja Certyfikująca może podjąć 

decyzję o przeprowadzeniu wizyty sprawdzającej doraźnej lub może zażądać 

dodatkowych wyjaśnień od Instytucji Zarządzającej.  

12. Instytucja Zarządzająca informuje Instytucję Certyfikującą o kontrolach i audytach 

rozpoczętych w Instytucji Zarządzającej przez NIK, jak również inne uprawnione do tego 

służby kontrolne i audytowe. Instytucja Certyfikująca otrzymuje od Instytucji 

Zarządzającej, do wiadomości, wyniki powyższych kontroli i audytów. Instytucja 

Zarządzająca jest zobowiązana do zapewnienia systemu gromadzenia w Instytucji 

Zarządzającej wyników kontroli i audytów przeprowadzonych przez NIK oraz inne 

uprawnione służby kontrolne i audytowe, w szczególności w instytucjach, do których 

Instytucja Zarządzająca delegowała swoje zadania. W odniesieniu do kontroli 

przeprowadzanych u beneficjentów, Instytucja Zarządzająca zobowiązana jest  

do gromadzenia wyników kontroli i audytów, o których mowa w niniejszym punkcie, 

zawierających ustalenia o stwierdzeniu wystąpienia nieprawidłowości związanych 

z realizacją programu operacyjnego. Instytucja Zarządzająca przekazuje ww. wyniki 

kontroli i audytów, do wiadomości, do Instytucji Certyfikującej.  

13. Instytucja Certyfikująca w procesie certyfikacji uwzględnia wyniki własnych wizyt 

sprawdzających. Instytucja Certyfikująca przeprowadza wizyty sprawdzające w Instytucji 

Zarządzającej lub w innych instytucjach zaangażowanych we wdrażanie programu 

operacyjnego lub ewentualnie u beneficjenta.  
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Wizyty sprawdzające mogą mieć charakter systemowy lub mogą dotyczyć kontroli 

wydatków przedstawionych w Poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz 

wnioskach o płatność. Obydwa typy wizyt sprawdzających mogą mieć charakter 

planowy lub doraźny.  

Wizyty sprawdzające dotyczące kontroli wydatków, są przeprowadzane ex-post,  

tj. dotyczą wydatków ujętych w Poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz 

wnioskach o płatność.  

Planowe wizyty sprawdzające systemowe przeprowadzane są przez Instytucję 

Certyfikującą w Instytucji Zarządzającej przynajmniej raz w roku. Z analogiczną 

częstotliwością przeprowadzane są w Instytucji Zarządzającej planowe wizyty 

sprawdzające wydatki przedstawione w deklaracji wydatków. Częstotliwość wizyt 

sprawdzających planowych, w tym wizyt sprawdzających przeprowadzanych w innych 

instytucjach niż Instytucja Zarządzająca, ustala Instytucja Certyfikująca.  

Wizyty sprawdzające systemowe polegają na sprawdzeniu funkcjonowania systemu 

zarządzania i kontroli w danej instytucji oraz stosowania procedur. Celem systemowych 

wizyt sprawdzających jest w szczególności uzyskanie przez Instytucję Certyfikującą 

uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 60 lit. b) (ii) 

Rozporządzenia Rady nr 1198/2006.  

Celem wizyt sprawdzających wydatki zawarte w deklaracji wydatków jest  

w szczególności uzyskanie przez Instytucję Certyfikującą uzasadnionej pewności, że  

są spełnione warunki zawarte w art. 60 lit. b) (i) Rozporządzenia Rady nr 1198/2006.  

14. Instytucja Certyfikująca otrzymuje na bieżąco, od Instytucji Zarządzającej, raporty  

i zestawienia o nieprawidłowościach wykrytych w ramach programu operacyjnego. 

Instytucja Certyfikująca gromadzi informacje o nieprawidłowościach otrzymywane  

od Instytucji Zarządzającej danym programem operacyjnym oraz kontaktuje się z Komisją 

Europejską w przypadku stwierdzenia kwoty niemożliwej do odzyskania, zgodnie z art. 57 

ust 2 Rozporządzenia KE nr 498/2007.  

15. Instytucja Certyfikująca w procesie certyfikacji uwzględnia nieprawidłowości wykryte 

podczas kontroli lub audytów przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucje 

Pośredniczące, Instytucję Audytową oraz podczas kontroli przeprowadzonych przez NIK, 

jak również inne służby kontrolne, a także informacje o nieprawidłowościach, uzyskane  

na podstawie danych zawartych w raportach. Instytucja Certyfikująca w procesie 

certyfikacji uwzględnia także wyniki własnych wizyt sprawdzających. Jeżeli wyniki  

ww. kontroli, audytów i wizyt sprawdzających zawierają informację  

o nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli 

programu operacyjnego lub poniesionych w programie wydatków, Instytucja 

Certyfikująca może wstrzymać certyfikację. Instytucja Certyfikująca przed przekazaniem 

do Komisji Europejskiej Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność 

okresową upewnia się, że wykryte nieprawidłowości nie dotyczą wydatków 

kwalifikowalnych poniesionych w programie operacyjnym, zawartych w Poświadczeniach i 

deklaracjach wydatków oraz wnioskach o płatność przedłożonych do Instytucji 

Certyfikującej. W przypadku gdy Instytucja Certyfikująca posiada informacje, że wykryte 

nieprawidłowości dotyczą wydatków zawartych w przedłożonym dokumencie, może 

zwrócić się do Instytucji Zarządzającej o dokonanie pomniejszenia kwoty wydatków 

kwalifikowalnych ujętych w Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność 

o kwoty wydatków, których nieprawidłowości mogą dotyczyć, jeżeli kwota tych 

wydatków nie została odjęta na wcześniejszych etapach sporządzania Poświadczenia i 

deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność.  

16. Instytucja Certyfikująca w procesie certyfikacji upewnia się co do skuteczności, jakości 

oraz prawidłowości realizacji programu operacyjnego na podstawie ustaleń oraz 

wniosków podjętych podczas posiedzeń Komitetu Monitorującego, o którym mowa  

w art. 63 Rozporządzenia Rady nr 1198/2006, ustanowionego dla danego programu 

operacyjnego. Przedstawiciel Instytucji Certyfikującej wchodzi w skład Komitetu 

Monitorującego program operacyjny. 

17. Instytucja Zarządzająca zapewnia system dokonywania korekt finansowych, o których 

mowa w art. 96 Rozporządzenia Rady nr 1198/2006. Instytucja Zarządzająca na bieżąco 

prowadzi rejestr kwot podlegających procedurze odzyskiwania oraz kwot wycofanych  

po anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji z wyodrębnieniem wspólnotowego 

wkładu publicznego dla programu operacyjnego.  
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Instytucja Zarządzająca przekazuje do Instytucji Certyfikującej informacje na temat kwot 

podlegających procedurze odzyskiwania oraz kwot wycofanych razem  

z Poświadczeniem i deklaracją wydatków oraz wnioskiem o płatność także w trybie 

określonym w Porozumieniu między IC a IZ zawartym 8 października 2009r..  

Zgodnie z art. 46 ust.2 Rozporządzenia Komisji nr 498/2007 co roku, w terminie do dnia  

31 marca, począwszy od 2008 r., Instytucja Certyfikująca przedkłada Komisji deklarację 

zgodną ze wzorem zawartym w Załączniku X do tego Rozporządzenia, określającą dla 

każdej osi priorytetowej danego programu operacyjnego: 

 kwoty wycofane z deklaracji wydatków przedłożonych w poprzednim roku  

po anulowaniu całości lub części wkładu publicznego dla danej operacji; 

 odzyskane kwoty, które zostały odliczone od tych deklaracji wydatków; 

 deklarację kwot, które mają być odzyskane na dzień 31 grudnia poprzedniego 

roku, kwalifikowane według roku, w którym został wystawiony nakaz odzyskania 

środków. 

Deklaracja sporządzana jest na podstawie danych dotyczących środków odzyskanych 

zawartych we wnioskach poświadczonych przez IC w danym roku kalendarzowym oraz 

danych przekazywanych przez IZ w trybie określonym w Porozumieniu między IC a IZ 

zawartym 8 października 2009 r.  

Instytucja Zarządzająca odpowiada za umieszczenie w umowach z beneficjentami, 

uzgodnionych z Instytucją Certyfikującą odpowiednich zapisów dotyczących 

odzyskiwania kwot, do zwrotu których zobowiązany jest beneficjent.  

18. Instytucja Zarządzająca poświadcza Instytucji Certyfikującej, w dokumencie 

Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji 

Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej, iż zadeklarowane wydatki spełniają kryteria 

odnoszące się do kwalifikowalności, ustanowione w art. 55 Rozporządzenia Rady  

nr 1198/2006, i że zostały poniesione przez beneficjentów w procesie realizacji operacji 

wybranych w ramach programu operacyjnego, zgodnie z warunkami przyznawania 

wkładu publicznego, zawartymi w art. 78 Rozporządzenia Rady nr 1198/2006. Instytucja 

Zarządzająca poświadcza również Instytucji Certyfikującej, iż realizacja operacji postępuje 

zgodnie z celami ustanowionymi w decyzji o przyjęciu programu operacyjnego oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady nr 1198/2006, z Rozporządzeniem KE nr 498/2007,  

a w szczególności, że:  

a) zadeklarowane wydatki są zgodne z mającymi zastosowanie zasadami 

wspólnotowymi i krajowymi oraz zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do 

finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego  

i obowiązującymi zasadami wspólnotowymi i krajowymi, w szczególności:  

• zasadami odnoszącymi się do pomocy publicznej,  

• zasadami odnoszącymi się do zamówień publicznych,  

b) deklaracja wydatków jest dokładna, wynika z wiarygodnych systemów księgowych  

i jest poparta dającymi się zweryfikować dowodami,  

c) transakcje będące podstawą wydatków są zgodne z prawem i przepisami,  

a procedury były przestrzegane w zadowalającym stopniu,  

d) deklaracja wydatków i wniosek o płatność uwzględniają, w stosownych przypadkach, 

wszystkie odzyskane kwoty, otrzymane odsetki i dochody pochodzące z operacji 

finansowanych w ramach programu operacyjnego,  

e) procedury zarządzania i kontroli w stosunku do programu, zostały wdrożone  

w instytucjach biorących udział w realizacji programu oraz zatwierdzone przez 

odpowiednie instytucje.  

19. Instytucja Zarządzająca weryfikuje oraz poświadcza Instytucji Certyfikującej,  

w dokumencie Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową 

od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej, że współfinansowane towary 

i usługi są dostarczone. Instytucja Zarządzająca lub Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

i na odpowiedzialność Instytucji Zarządzającej, przeprowadza weryfikacje na miejscu 

poszczególnych operacji. Weryfikacje mogą być dokonywane na podstawie badania 

próby operacji lub dokumentów, zgodnie ze szczegółowymi zasadami, które zostały 

przyjęte przez Komisję Europejską. 

20. Instytucja Zarządzająca poświadcza Instytucji Certyfikującej, w dokumencie 

Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji 

Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej, że Instytucja Zarządzająca przekazała do 

Instytucji Certyfikującej niezbędne informacje na temat procedur i weryfikacji, 
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prowadzonych w związku z wydatkami zawartymi w Poświadczeniu i deklaracji wydatków 

oraz wniosku o płatność (art. 59 lit. g Rozporządzenia Rady nr 1198/2006).  

21. Instytucja Zarządzająca zobowiązana jest do zapewnienia spójności danych zawartych  

w systemach księgowych Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących  

z dokumentami źródłowymi. Instytucja Certyfikująca dokonuje weryfikacji spójności 

danych zawartych w systemie księgowym Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji 

Pośredniczących z dokumentami źródłowymi, w ramach wizyt sprawdzających wydatki, 

w tym również w zakresie ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot 

wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla danej operacji.  

22. Instytucja Certyfikująca, w szczególności na podstawie informacji otrzymanych  

od Instytucji Zarządzającej oraz jej Poświadczenia, poświadcza Komisji Europejskiej,  

że deklaracja wydatków jest dokładna, wynika z wiarygodnych systemów księgowych i 

jest oparta na weryfikowalnej dokumentacji uzupełniającej (zgodnie z art. 60 lit. b (i) 

Rozporządzenia Rady nr 1198/2006), jak również, że zadeklarowane wydatki są zgodne  

z mającymi zastosowanie zasadami wspólnotowymi i krajowymi oraz zostały poniesione  

w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi 

zastosowanie do programu i spełniają zasady wspólnotowe i krajowe (zgodnie z art. 60 lit. 

b (ii) Rozporządzenia Rady nr 1198/2006).  

23. Instytucja Certyfikująca upewnia się, na podstawie Poświadczenia i deklaracji wydatków 

oraz wniosku o płatność okresową otrzymanego od Instytucji Zarządzającej, że w całym 

okresie, dla każdej osi priorytetowej Komisja Europejska nie wypłaciła kwoty wyższej niż 

maksymalna kwota pomocy z EFR, określona w aktualnym planie finansowym (zgodnie  

z art.83 Rozporządzenia Rady nr 1198/2006).  

24. Instytucja Certyfikująca upewnia się, na podstawie Poświadczenia i deklaracji wydatków 

oraz wniosku o płatność okresową otrzymanego od Instytucji Zarządzającej, że nie została 

wydana uzasadniona opinia Komisji Europejskiej, na mocy art. 226 Traktatu, w sprawie 

uchybienia obowiązkom traktatowym przez Państwo Członkowskie i że nie odnosi się ona  

do jednej lub kilku operacji, dla których zadeklarowano wydatki w otrzymanej deklaracji 

wydatków i wniosku o płatność okresową (art. 83 Rozporządzenia Rady nr 1198/2006). 

25. Zgodnie z art. 46 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 w celu dokonania 

częściowego zamknięcia programu Instytucja Certyfikująca przedkłada KE Deklarację 

wydatków do celów częściowego zamknięcia, stanowiącą załącznik nr XI  

do wspomnianego Rozporządzenia. Częściowe zamknięcie programu dokonywane jest  

z inicjatywy IZ, która przygotowuje wniosek o płatność w ramach częściowego 

zamknięcia pomocy i przekazuje go do IC. 

 

Środki finansowe z EFR przekazane przez Komisję, instytucja certyfikująca gromadzi na 

wyodrębnionym w tym celu rachunku bankowym, prowadzonym przez NBP. Po 

przewalutowaniu środki te są przekazywane na rachunek dochodów budżetu środków 

europejskich a następnie, na podstawie złożonych przez agencję zleceń płatności w 

terminach określonych w Terminarzu płatności budżetu środków europejskich sporządzonym 

przez Ministerstwo Finansów, są przekazywane na rachunek bankowy do obsługi płatności 

środków europejskich prowadzony przez BGK. 

Instytucja Certyfikująca zawarła 8 października 2009 r., porozumienie z Instytucją 

Zarządzającą dla Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w sprawie określenia zasad współpracy 

w zakresie zarządzania i kontroli oraz aneks do porozumienia zawarty w dniu 20 października 

2011 r. 

Załącznikiem do porozumienia jest m.in. wzór wniosku o refundację, na podstawie którego 

Instytucja Zarządzająca wnioskuje o refundację wydatkowanych środków, opracowany przez 

Instytucję Certyfikującą (§ 11 ust. 5 pkt 2 i 3). We wniosku tym instytucja sporządzająca 

poświadcza, że dotrzymane zostały wszystkie warunki określone w Rozporządzeniu Rady  

nr 1198/2006 i Rozporządzeniu KE nr 498/2007.  
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4.3.2. OPIS KROKÓW PODEJMOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ CERTYFIKUJĄCĄ W CELU 

ZAPEWNIENIA, ŻE WYMOGI OKREŚLONE W ART. 60 ROZPORZĄDZENIA (WE)  

NR 1198/2006 SĄ SPEŁNIONE 

Zgodnie z przepisami wspólnotowymi Państwo Członkowskie biorąc odpowiedzialność  

za finansową kontrolę pomocy poświadcza, że przedstawiane Komisji Europejskiej deklaracje 

wydatków są właściwe oraz gwarantuje, że wynikają one z systemów księgowości opartych 

na weryfikowalnych dokumentach poświadczających.  

Instytucja Certyfikująca otrzymuje Poświadczenia i deklaracje wydatków oraz wnioski  

o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej, nie rzadziej niż raz na kwartał.  

Instytucja Certyfikująca, po otrzymaniu od Instytucji Zarządzającej Poświadczenia i deklaracji 

wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji 

Certyfikującej, w PLN, dokonuje weryfikacji dokumentu według listy sprawdzającej, zgodnie  

z pisemnymi procedurami określonymi w tym zakresie w Instytucji Certyfikującej. Lista 

sprawdzająca do Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową 

od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej służy weryfikacji formalnej oraz 

merytorycznej dokumentów przedłożonych przez Instytucję Zarządzającą. Lista sprawdzająca 

zawiera także pytania pozwalające na weryfikację, czy zostały spełnione warunki certyfikacji, 

opisane w pkt.4.3.1. Jeżeli w wyniku weryfikacji przez Instytucję Certyfikującą Poświadczenia  

i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej  

do Instytucji Certyfikującej pojawią się wątpliwości co do prawidłowości poniesienia 

konkretnego wydatku, zawartego w ww. dokumencie, Instytucja Certyfikująca ma prawo 

zwrócić się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o jego korektę, tj. wyłączenie danego 

wydatku z Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność do czasu 

wyjaśnienia wątpliwości. Instytucja Zarządzająca przekazuje poprawiony dokument  

z wyłączeniem ww. wydatku, który będzie mógł być ujęty w kolejnym Poświadczeniu  

i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, jeżeli Instytucja Zarządzająca przekaże  

do Instytucji Certyfikującej wystarczające wyjaśnienia i otrzyma informację o wycofaniu 

zastrzeżeń w odniesieniu do wydatku. Kwestie dostępu Instytucji Certyfikującej do dokumentacji 

źródłowej są uregulowane w Porozumieniu między IC a IZ z 8 października 2009 r. 

W przypadku rażącego niewypełniania przez Instytucję Zarządzającą bądź inną instytucję 

zaangażowaną we wdrażanie programu operacyjnego nałożonych na nią obowiązków lub 

w przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w realizacji programu operacyjnego 

(w szczególności w przypadku rażącego zaniedbania zasad systemu zarządzania i kontroli, 

albo rażącego naruszenia warunków certyfikacji określonych w niniejszym rozdziale,  

na przykład takich jak: nierozliczanie kwot nieprawidłowo wydatkowanych, 

nieprzeprowadzanie kontroli systemowych lub kontroli projektów, brak procedur lub ich 

niestosowanie w zakresie zgodności danych w Poświadczeniach i deklaracjach wydatków 

oraz wnioskach o płatność, Instytucja Certyfikująca ma prawo wstrzymania procesu 

certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej dla danego programu operacyjnego lub osi 

priorytetowej do czasu usunięcia przez daną instytucję stwierdzonych nieprawidłowości. 

Instytucja Certyfikująca niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą o stwierdzeniu 

okoliczności mogących być przyczyną wstrzymania certyfikacji wydatków dla programu  

do Komisji Europejskiej. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Certyfikującą powyżej 

opisanych okoliczności, Instytucja Certyfikująca ma prawo wstrzymania dla danego 

programu operacyjnego lub osi priorytetowej procesu certyfikacji wydatków do Komisji 

Europejskiej, do czasu usunięcia przez daną instytucję stwierdzonych nieprawidłowości.  

W przypadku prawidłowego sporządzenia Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku 

o płatność okresową przez Instytucję Zarządzającą oraz spełnienia przez Instytucję 

Zarządzającą warunków certyfikacji niniejszych wytycznych, Instytucja Certyfikująca 

poświadcza wydatki i dokonuje przewalutowania poniesionych i poświadczonych przez 

Instytucję Zarządzającą wydatków, z PLN, za dany okres sprawozdawczy, na EUR, oraz 

sporządza Poświadczenie i deklarację wydatków oraz wniosek o płatność okresową  

od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej dla programu operacyjnego. Dokument jest 

przygotowywany zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, oraz przekazywany  

do Komisji Europejskiej za pomocą systemu informatycznego SFC 2007. 

W przypadku gdy w wyniku weryfikacji przez Instytucję Certyfikującą dokumentu 

Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji 
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Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej zostaną w nim wykryte błędy, Instytucja 

Certyfikująca może zwrócić się do Instytucji Zarządzającej o poprawienie dokumentu lub 

przekazanie do niego wyjaśnień.  

Instytucja Certyfikująca przekazuje Instytucji Zarządzającej w trybie kwartalnym informację o 

wnioskach przekazanych do Komisji Europejskiej, refundacjach otrzymanych z Komisji 

Europejskiej oraz odsetkach narosłych na rachunku bankowym prowadzonym dla środków 

pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego. 
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4.3.3. UZGODNIENIA DOTYCZĄCE DOSTĘPU INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCEJ DO 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTÓW, WERYFIKACJI I AUDYTU 

BĘDĄCYCH W POSIADANIU INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ, INSTYTUCJI 

POŚREDNICZĄCYCH ORAZ INSTYTUCJI AUDYTOWEJ 

W porozumieniu zawartym pomiędzy IC a IZ w dniu 8 października 2009 r. znajdują się 

postanowienia, w myśl których Instytucja Zarządzająca zapewnia Instytucji Certyfikującej 

dostęp do wszelkich dokumentów odnoszących się do wydatków i płatności zrealizowanych 

w ramach pomocy i wymaganych dla odpowiedniej ścieżki audytu. W ww. Porozumieniu jest 

określony także tryb postępowania w przypadku wystąpienia przez KE z żądaniem 

przekazania danych określonych w załączniku nr III do Rozporządzenia Komisji (WE)  

nr 498/2007. 

Instytucja Zarządzająca i instytucje pośredniczące tworzy Instrukcje wykonawcze,, 

zawierające szczegółowy opis stosowanych procedur. Instrukcja wykonawcza Instytucji 

Zarządzającej zatwierdzana jest przez Instytucję Certyfikującą, dzięki czemu ma ona dostęp 

do informacji na temat funkcjonowania tej instytucji w zakresie działań związanych  

z wdrażaniem programu, a także może upewnić się co do istnienia w Instytucji Zarządzającej 

odpowiednich procedur dotyczących obsługi środków pochodzących z EFR.  

Instytucja Certyfikująca otrzymuje od Instytucji Zarządzającej  sprawozdania (roczne oraz 

końcowe), w których zawarte są informacje na temat realizacji poszczególnych priorytetów i 

środków. Informacje zawarte w sprawozdaniach mają różnorodny charakter i dotyczą 

zarówno postępów prac, osiągniętych rezultatów, jak i wielkości wypłaconych kwot (nie  

w odniesieniu do pojedynczych projektów), a także planów dotyczących wydatkowania 

środków w następnych okresach, realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych oraz 

wywiązania się z przestrzegania polityk Wspólnoty, podjętych działaniach kontrolnych, 

stwierdzonych nieprawidłowościach. Dzięki analizie informacji zawartych w tych sprawozdaniach 

Instytucja Certyfikująca może zidentyfikować ewentualne zagrożenia dla realizacji danego 

środka i zwrócić się do odpowiedniej instytucji z prośbą o wyjaśnienie danej kwestii.  

W przypadku, gdy informacje przekazane przez instytucję zarządzającą nie dają pewności, 

co do spełnienia odpowiednich warunków, wymienionych w Rozporządzeniu 1198/2006, 

Instytucja Certyfikująca może zwrócić się do instytucji, która sprawozdanie przekazała  

z prośbą o podjęcie działań naprawczych. 

4.4. SYSTEM KSIĘGOWY 

4.4.1. OPIS SYSTEMU KSIĘGOWEGO, KTÓRY NALEŻY WPROWADZIĆ I STOSOWAĆ JAKO 

PODSTAWĘ SŁUŻĄCĄ W POŚWIADCZANIU WYDATKÓW PRZED KOMISJĄ 

System księgowy, przy pomocy którego prowadzona jest ewidencja środków z funduszy 

Strukturalnych oraz pochodzących z UE, jest systemem zdecentralizowanym. Podstawowym 

dowodem, na podstawie którego dokonywane są zapisy w systemie finansowo-księgowym 

jest wyciąg bankowy, dokumentujący realizację rozliczeń finansowych.  

Agregowanie danych odbywa się na podstawie wyciągów bankowych, które dokumentują 

przebieg każdej operacji finansowej oraz wyciągów z rachunków bankowych  

w zestawieniach miesięcznych potwierdzeniach sald i rocznych w celu inwentaryzacji 

danych.  

Poszczególne instytucje uczestniczące w procesie wdrażania funduszy europejskich mają 

odrębne systemy finansowo-księgowe, ale muszą one umożliwiać ustalenie stanu i przebiegu 

rozliczeń z podziałem na poszczególne programy i projekty/operacje.  

4.4.2. POZIOM SZCZEGÓŁOWOŚCI SYSTEMU KSIĘGOWEGO 

W systemie finansowo-księgowym Instytucji Certyfikującej ewidencja środków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rybackiego i Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój 

Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich prowadzona jest na 
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wyodrębnionych kontach księgowych. System ten pozwala na weryfikację alokacji środków 

wspólnotowych. 

4.5. KWOTY ODZYSKANE  

4.5.1. OPIS SYSTEMU SŁUŻĄCEGO ZAPEWNIANIU SZYBKIEGO ODZYSKANIA POMOCY 

WSPÓLNOTOWEJ 

Zgodnie z art. 27 ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego  

z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

polegającej na nienależnym pobraniu lub wykorzystaniu przez beneficjenta /odbiorcę 

pomocy/ środków finansowych UE niezgodnie z przeznaczeniem, beneficjent zobowiązany 

jest niezwłocznie zwrócić tę część środków finansowych, która została wykorzystana 

niezgodnie z ich przeznaczeniem wraz z odsetkami. W myśl art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w przypadku 

wykorzystania środków finansowych UE niezgodnie z przeznaczeniem lub bez zachowania 

procedur, względnie pobrania ich w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości 

podlegają one zwrotowi przez beneficjenta pomocy wraz z odsetkami. 

W porozumieniu zawartym między IC a IZ dnia 8 października 2009 r. określone  

są szczegółowe warunki współpracy w zakresie zarządzania środkami finansowymi 

pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Strony ustalają w szczególności,  

że w przypadku dokonania nienależnych wypłat Instytucja Zarządzająca podejmuje 

niezwłocznie działania zmierzające do odzyskania od właściwego beneficjenta, nienależnie 

wypłaconych kwot. Zgodnie z tym porozumieniem Instytucja Zarządzająca zapewnia,  

że w umowach zawieranych z beneficjentami znajdą się odpowiednie postanowienia 

zapewniające skuteczną możliwość dochodzenia od nich kwot wypłaconych nienależnie. 

Informacje o podjętych działaniach w celu odzyskania nienależnie wypłaconych kwot 

Instytucja Certyfikująca uzyskuje od Instytucji Zarządzającej w ramach kwartalnych raportów 

o nieprawidłowościach. 

4.5.2. UZGODNIENIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA REJESTRU OBCIĄŻEŃ NA PROJEKCIE 

ORAZ ODPISYWANIA WYCOFANYCH KWOT OD WYDATKÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ 

ZADEKLAROWANE  

Rejestr Dłużników prowadzi właściwa Instytucja Zarządzająca. W porozumieniu pomiędzy 

Instytucją Certyfikująca i Instytucją Zarządzającą zawartym 8 października 2009 r., ustala się w 

szczególności, że Instytucja Zarządzająca odzyskuje środki wraz z odsetkami. Zwrot następuje 

poprzez: 

- pomniejszenie kolejnego deklaracji wydatków o środki odzyskane.  

- poprzez ich bezpośredni zwrot na wskazany rachunek. 

Instytucja Zarządzająca ma możliwość delegowania funkcji w zakresie prowadzenia rejestru 

dłużników.  
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5. INSTYTUCJA AUDYTOWA I ORGANY AUDYTOWE 

IA umiejscowiona w pionie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w Ministerstwie 

Finansów, prowadzi niezależne audyty systemu zarządzania i kontroli stosowanego przy 

wdrażaniu każdego z programów operacyjnych. IA prowadzi, za pomocą Urzędów Kontroli 

Skarbowej (UKS), audyty wyrywkowe operacji na poziomie beneficjentów. Ponadto, UKS 

prowadzą również kontrole systemowe. 

Zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c rozporządzenia 1198/2006 powołano IA, która umiejscowiona 

została w Ministerstwie Finansów w Departamencie Ochrony Interesów Finansowych Unii 

Europejskiej.  

 

5.1. OPIS GŁÓWNYCH ZADAŃ I WZAJEMNE POWIĄZANIA INSTYTUCJI AUDYTOWEJ  

I ORGANÓW AUDYTOWYCH PODLEGAJĄCYCH INSTYTUCJI AUDYTOWEJ 

Główne zadania instytucji Audytowej określone w art. 61 oraz art. 71 ust. 2 rozporządzenia 

Rady nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego to: 

a) zapewnienie prowadzenia audytów w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania 

systemu zarządzania i kontroli programu operacyjnego; 

b) zapewnienie prowadzenia audytów operacji na podstawie stosownej próby w celu 

weryfikacji zadeklarowanych wydatków; 

c) przedstawianie Komisji, w terminie dziewięciu miesięcy od zatwierdzenia programu 

operacyjnego, strategii audytu obejmującej podmioty, które będą przeprowadzać audyty, 

o których mowa w lit. a) i b), metodologię, która zostanie zastosowana, metody doboru 

próbek danych dla potrzeb audytu operacji oraz indykatywne rozplanowanie audytów 

w celu zapewnienia przeprowadzenia audytu głównych podmiotów oraz równomiernego 

rozkładu audytów w całym okresie programowania; 

d) zapewnienie otrzymania przez instytucję zarządzającą i instytucję certyfikującą wszystkich 

niezbędnych informacji o przeprowadzonych audytach i kontrolach; 

e) do dnia 31 grudnia każdego roku w latach 2008–2015: 

(i) przedłożenie Komisji rocznego sprawozdania audytowego, przedstawiającego wyniki 

audytów przeprowadzonych w okresie poprzednich 12 miesięcy, zakończonym dnia  

30 czerwca danego roku, zgodnie ze strategią audytu dla programu operacyjnego oraz 

informującego o wszelkich brakach wykrytych w systemach zarządzania i kontroli programu. 

Informacje dotyczące audytów przeprowadzonych po dniu 1 lipca 2015 r. zostają włączone 

do końcowego sprawozdania audytowego, stanowiącego uzupełnienie deklaracji 

zamknięcia, o której mowa w lit. f); 

(ii) wydawanie opinii, na podstawie kontroli i audytów przeprowadzonych na jej 

odpowiedzialność, w kwestii tego, czy system zarządzania i kontroli funkcjonuje skutecznie, 

tak aby dawać racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków przedstawione Komisji są 

prawidłowe, oraz aby dawać tym samym racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich 

podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe; 
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(iii) przedkładanie, w stosownych przypadkach zgodnie z art. 85, deklaracji częściowego 

zamknięcia zawierającej ocenę zgodności z prawem i prawidłowości danych wydatków. 

f) przedłożenie Komisji, nie później niż dnia 31 marca 2017 r., deklaracji zamknięcia, 

zawierającej ocenę zasadności wniosku o wypłatę salda końcowego oraz zgodności 

z prawem i prawidłowości transakcji będących podstawą wydatków objętych końcową 

deklaracją wydatków, do której dołącza się końcowe sprawozdanie audytowe; 

g) przedłożenie sprawozdania zawierającego wyniki oceny utworzenia systemów i opinię  

na temat ich zgodności z art. 57–61.  

Zadania te wykonuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, którego funkcje pełni sekretarz 

lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Zadania te są realizowane  

za pośrednictwem jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej podległych Generalnemu 

Inspektorowi Kontroli Skarbowej, tj. wyodrębnionej komórki organizacyjnej w Ministerstwie 

Finansów (Departamentu Ochrony Interesów Finansowych UE) oraz 16 urzędów kontroli 

skarbowej umiejscowionych na poziomie województwa. W każdym z urzędów kontroli 

skarbowej zostały utworzone wyodrębnione komórki organizacyjne odpowiedzialne  

za kontrolę środków pochodzących z Unii Europejskiej. 

Do zadań Departamentu Ochrony Interesów Finansowych UE należy również współpraca 

oraz wymiana informacji z instytucjami Unii Europejskiej i Polski w zakresie ochrony 

finansowych interesów Unii, w szczególności z Europejskim Biurem do Spraw Przeciwdziałania 

Oszustwom (OLAF), w tym raportowanie nieprawidłowości w wykorzystaniu środków UE  

do Komisji Europejskiej. 

 

5.3. ORGANIZACJA INSTYTUCJI AUDYTOWEJ I INSTYTUCJI JEJ PODPORZĄDKOWANYCH 

5.2.1. SCHEMATY ORGANIZACYJNE (W TYM LICZBA PRZYPISANYCH ETATÓW) 

 

STRUKTURA KONTROLI SKARBOWEJ 

(kontrola środków z Unii Europejskiej) 

 

 

 

Generalny Inspektor 

Kontroli Skarbowej 

 

Departament Ochrony 

Interesów Finansowych 

UE, Ministerstwo 
Finansów 

 

16 urzędów kontroli 

skarbowej 

(w każdym 

województwie) 



Schemat organizacyjny kontroli skarbowej w Polsce8 

 

                                                 
8 W nawiasach podano ilość pracowników zatrudnionych w komórce zajmującej się kontrolą środków pochodzących z Unii Europejskiej (stan na 1 marca 2011 r.). W przypadku urzędów kontroli 

skarbowej kontrolą środków z UE zajmują się pracownicy w wyodrębnionej w strukturze urzędu komórce organizacyjnej– wydziale, referacie lub sekcji. 
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5.2.2. ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ZAGWARANTOWANIA NIEZALEŻNOŚCI 

Instytucja Audytowa, umiejscowiona w Ministerstwie Finansów, jest funkcjonalnie 

i organizacyjnie niezależna od instytucji zarządzającej, instytucji certyfikującej i instytucji 

pośredniczących, których zadania są wykonywane przez odrębne urzędy administracji 

publicznej i inne podmioty. Również dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej, podlegli 

Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej – pełniącemu funkcję i zadania instytucji 

Audytowej, są funkcjonalnie i organizacyjnie niezależni od instytucji zarządzającej, instytucji 

certyfikującej oraz instytucji pośredniczących. 

5.2.3. WYMAGANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE 

W Departamencie Ochrony Interesów Finansowych UE zostały opracowane profile 

zawodowe audytorskie i księgowo-rachunkowe, zgodnie z którymi od kandydatów  

na audytorów oczekuje się następujących, ogólnych kwalifikacji: wyższego wykształcenia, 

znajomości języków obcych na poziomie minimum B2 (język angielski) lub B1 (język francuski, 

niemiecki), doświadczenia zawodowego w zakresie audytu lub kontroli (minimum 2 lata) oraz 

znajomości problematyki Unii Europejskiej w zakresie audytu i kontroli środków pochodzących 

z UE. Ponadto, do wymaganych szczegółowych kwalifikacji zalicza się: znajomość metod  

i technik audytu, standardów audytu IIA, INTOSAI i IFAC, wytycznych Komisji dotyczących 

przeprowadzania audytu, procedur przeprowadzania kontroli skarbowych oraz systemu 

wdrażania i korzystania z funduszy UE w Polsce i odpowiednich przepisów prawa 

wspólnotowego i krajowego. Zalecane jest posiadanie certyfikatów: CIA, CGAP, ACCA, FIDIC 

oraz uprawnień samodzielnego księgowego, biegłego rewidenta lub inspektora kontroli 

skarbowej. 

W urzędach kontroli skarbowej zatrudnieni są inspektorzy kontroli skarbowej, od których, 

zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej9, wymagane jest m.in. 

posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego, ekonomicznego lub innego wyższego 

o specjalności przydatnej do kontroli skarbowej, 5-letniego stażu pracy w organach 

administracji podatkowej lub 3-letniej praktyki w jednostkach organizacyjnych kontroli 

skarbowej oraz zdanego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora przed komisją 

powołaną przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Zakres tematyczny egzaminu 

obejmuje zagadnienia m.in. z następujących dziedzin: kontroli skarbowej, rachunkowości, 

finansów publicznych, postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej, 

materialnego prawa podatkowego, handlowego oraz prawa karnego skarbowego. 

5.2.4. OPIS PROCEDUR MONITOROWANIA WDRAŻANIA REKOMENDACJI/ZALECEŃ  

I ŚRODKÓW KORYGUJĄCYCH WYNIKAJĄCYCH Z RAPORTÓW AUDYTOWYCH/ 

INFORMACJI POKONTROLNYCH 

Departament Ochrony Interesów Finansowych UE prowadzi ewidencję ustaleń poczynionych 

w trakcie audytów. Na jej podstawie sporządzane są tabele monitorujące, które  

są przesyłane do urzędów kontroli skarbowej w celu uzupełnienia o informacje dotyczące 

stanu wdrożenia rekomendacji. Uzyskane informacje podlegają bieżącej analizie i są 

wykorzystywane w procesie sporządzania rocznej opinii i rocznego sprawozdania 

audytowego. 

Każdego roku w ramach audytu systemów przeprowadzana jest ocena stopnia wdrożenia 

rekomendacji z lat ubiegłych. W sytuacji niewdrożenia rekomendacji odpowiednia 

informacja przesyłana jest do właściwego organu na najwyższym stopniu zarządzania,  

tj. instytucji zarządzającej. 

5.2.5. OPIS PROCEDUR (JEŚLI DOTYCZY) DOTYCZĄCYCH NADZORU INSTYTUCJI 

AUDYTOWEJ NAD DZIAŁALNOŚCIĄ INSTYTUCJI AUDYTOWYCH JEJ 

PODPORZĄDKOWANYCH 

                                                 
9 Dz. U. z 2004 r., nr 8, poz. 65 z poźń. zm. 
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Instytucje wykonujące zadania z zakresu audytu środków z Unii Europejskiej, tj. Departament 

Ochrony Interesów Finansowych UE oraz urzędy kontroli skarbowej, funkcjonują w ramach 

jednej służby kontroli skarbowej. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, jako organ wyższego 

stopnia nad Dyrektorami Urzędów Kontroli Skarbowej, sprawuje nadzór funkcjonalny 

i merytoryczny nad nimi. Zadania Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej realizowane są 

przez właściwą komórkę organizacyjną w Ministerstwie Finansów, tj. Departament Ochrony 

Interesów Finansowych UE. 

5.3. ROCZNE SPRAWOZDANIE AUDYTOWE I DEKLARACJA ZAMKNIĘCIA 

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH PRZYGOTOWANIA ROCZNEGO RAPORTU  

O KONTROLI, ROCZNEJ OPINII I DEKLARACJI ZAMKNIĘCIA 

W celu zapewnienia wydania rocznej opinii oraz rocznego sprawozdania audytowego 

zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 61 ust. 1 lit. e rozporządzenia Rady nr 1198/2006,  

w roku, którego dotyczy opinia i sprawozdanie, realizowany jest następujący proces: 

1. Przeprowadzenie wstępnego przeglądu 

Wstępny przegląd oznacza zebranie i analizę informacji o badanej działalności jednostki 

audytowanej. Analizie poddane są m.in. procedury (wytyczne, instrukcje) jednostki, 

odpowiednie akty prawa wspólnotowego i krajowego, dane finansowe i inne dokumenty 

dotyczące danego programu operacyjnego.  

W ramach wstępnego przeglądu jest przeprowadzona ocena ryzyka rozumiana jako 

identyfikacja ryzyk, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie celów programu operacyjnego, 

oraz identyfikowane są spodziewane mechanizmy kontrolne ograniczające te ryzyka.  

Na podstawie wyników oceny ryzyka projektowane są testy mechanizmów kontrolnych.  

W celu prawidłowego zaprojektowania tych testów mogą być przeprowadzone tzw. testy 

walkthrough. 

Wstępny przegląd jest przeprowadzany przez Departament Ochrony Interesów Finansowych 

UE we współpracy z urzędami kontroli skarbowej. 

2. Wykonanie testów mechanizmów kontrolnych 

Testy mechanizmów kontrolnych mają na celu zbadanie na próbie dokumentacji, czy zostały 

ustanowione i funkcjonują mechanizmy kontrolne mające na celu ograniczenie ryzyk 

zidentyfikowanych podczas wstępnego przeglądu.  

W wyniku testów mechanizmów kontrolnych jest dokonywana ocena adekwatności systemu 

zarządzania i kontroli. 

Testy mechanizmów kontrolnych są wykonywane przez Departament Ochrony Interesów 

Finansowych UE i urzędy kontroli skarbowej. 

3. Opracowanie programu audytu operacji 

Program audytu operacji jest dokumentem określającym m.in. cel i zakres audytu, metodę 

wyboru próby, harmonogram przeprowadzenia audytu, sposób dokumentowania czynności, 

proces raportowania. Do programu załączana jest próba projektów do zbadania w celu 

weryfikacji zadeklarowanych wydatków. 

Ocena adekwatności systemu zarządzania i kontroli, dokonana na podstawie wyników 

testów mechanizmów kontrolnych, jest brana pod uwagę przy określaniu podstawowych 

parametrów do wyboru próby (poziom ufności, szacowany błąd, próg istotności). Szczegóły 

dotyczące wyboru próby są określone w Strategii audytu zgodnie z art. 61 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia Rady nr 1198/2006. 

W celu zapewnienia jednolitego podejścia do audytu projektów, program opracowywany 

jest przez Departament Ochrony Interesów Finansowych UE. 

4. Przeprowadzenie audytu operacji i dokumentowanie czynności 
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Audyty operacji przeprowadzane są przez Departament Ochrony Interesów Finansowych UE 

oraz urzędy kontroli skarbowej na podstawie programu audytu.  

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej i ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa, czynności audytowe są udokumentowane w protokołach 

sporządzanych na podstawie art. 172 Ordynacji podatkowej. Protokoły opisują stan faktyczny 

i przekazywane są kontrolowanemu. Po zakończeniu kontroli u beneficjenta przygotowywane 

jest Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do operacji. Podsumowanie ustaleń 

dokonanych w odniesieniu do operacji wydawane są dla instytucji, która podpisała umowy z 

beneficjentami, których operacje zostały wybrane do próby do audytu operacji. 

Podsumowanie ustaleń wydawane są zarówno w sytuacji, gdy stwierdzono ewentualne 

nieprawidłowości, jak i w sytuacji ich braku 

Protokoły na podstawie art. 172 Ordynacji podatkowej i Podsumowania ustaleń dokonanych 

w odniesieniu do operacji są przekazywane do Departamentu Ochrony Interesów 

Finansowych UE.  

5. Opracowanie rocznej opinii i rocznego sprawozdania audytowego 

Przed sporządzeniem rocznej opinii i rocznego sprawozdania audytowego otrzymane wyniki 

kontroli są poddawane analizie przez Departament Ochrony Interesów Finansowych UE  

w celu określenia, w szczególności: 

- czy zidentyfikowane problemy mają charakter systemowy, 

- czy zostały podjęte przez odpowiednie organy działania pokontrolne w celu wdrożenia 

rekomendacji (follow-up), 

- kwoty wydatków niekwalifikowanych i poziomu błędu wynikającego z próby wybranej  

w sposób losowy.  

Na podstawie informacji uzyskanych od instytucji zarządzającej programem operacyjnym,  

w sprawozdaniu zamieszczane są informacje dotyczące zmian w systemach zarządzania  

i kontroli. W przypadku zmiany Strategii audytu, opracowanej na podstawie art. 61 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia Rady nr 1198/2006, odpowiednia informacja zamieszczana jest w sprawozdaniu. 

Wersje wstępne rocznej opinii i rocznego sprawozdania audytowego są opracowywane 

przez Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej zgodnie z wymaganiami 

i w terminach określonych w art. 61 ust. 1 lit. e rozporządzenia Rady nr 1198/2006. Dokumenty 

te są przekazywane do instytucji zarządzającej i certyfikującej w danym programie 

operacyjnym w celu przeprowadzenia procedury kontradyktoryjnej. Po zakończeniu tej 

procedury, dokumenty przekazywane są Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej, który 

podpisuje roczną opinię z załączonym rocznym sprawozdaniem audytowym.  

W celu zapewnienia wydania deklaracji zamknięcia pomocy zgodnie z wymaganiami 

określonymi w art. 61 ust. 1 lit. f rozporządzenia Rady nr 1198/2006, Departament Ochrony 

Interesów Finansowych Unii Europejskiej wykonuje w szczególności następujące czynności: 

- przegląd i analizę rocznych opinii i rocznych sprawozdań audytowych oraz sprawozdań 

innych krajowych lub wspólnotowych organów audytowych w celu określenia, czy rekomendacje 

podjęte w trakcie audytów systemu i audytów projektów zostały wdrożone przez właściwe 

jednostki;  

- badanie rejestru dłużników, o którym mowa w art. 60 lit. f rozporządzenia Rady nr 1198/2006, 

w celu określenia, czy zostały odzyskane od beneficjentów środki uznane za niekwalifkowalne;  

- tzw. audyt zamknięcia pomocy w instytucji zarządzającej i/lub instytucjach 

pośredniczących oraz w instytucji certyfikującej w celu zbadania prawidłowości raportu 

końcowego z wdrażania i wniosku o płatność końcową. 

Projekt deklaracji zamknięcia i końcowego sprawozdania audytowego jest opracowywany 

przez Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej zgodnie z wymaganiami 

i w terminach określonych w art. 61 ust. 1 lit. f rozporządzenia Rady nr 1198/2006. Projekty obu 

dokumentów są przekazywane Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej, który 

podpisuje deklarację zamknięcia z załączonym końcowym sprawozdaniem audytowym. 
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5.3.1. WYZNACZENIE KOORDYNUJĄCEJ INSTYTUCJI AUDYTOWEJ 

5.3.2. OPIS ROLI KOORDYNUJĄCEJ INSTYTUCJI AUDYTOWEJ, JEŚLI DOTYCZY 

Nie dotyczy. 

 

6. SYSTEM INFORMATYCZNY (ART. 59 LIT. C) ROZPORZĄDZENIA RADY (WE)  

NR 1198/2006 

OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WRAZ Z WYKRESEM  

Zgodnie z zapisami art. 59 lit. c Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 oraz art. 40 

Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 498/2007 IZ dla PO RYBY 2007-2013 posiada informatyczny 

system rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdej operacji w ramach 

programu operacyjnego, tym samym zapewniła, że dane na temat realizacji, niezbędne do 

celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny są gromadzone. 

Ww. informacje gromadzone są w dwóch systemach Oracle EBS UE oraz systemie 

informatycznym PO RYBY 2007-2013. Obydwa systemy posiadają spójne dane w zakresie 

przekazanych środków finansowych beneficjentom w ramach realizacji operacji z PO RYBY 

2007-2013.  

6.1. SYSTEM KSIĘGOWY - ORACLE EBS UE 

Rejestracja i przechowywanie zapisów księgowych dla każdej operacji w ramach PO RYBY 

2007-2013 odbywa się w systemie finansowo – księgowym Oracle EBS UE.   

Do systemu Oracle EBS UE importowane są dane identyfikacyjne beneficjentów z bazy 

ewidencji producentów z systemu ZSZiK (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli). Każdy 

beneficjent ubiegający się o pomoc  w ramach ww. programu musi zostać zarejestrowany 

w systemie ZSZiK. Zarejestrowany beneficjent otrzymuje numer identyfikacyjny, który jest 

wykorzystywany w zakresie: 

 identyfikacji producentów, 

 wypłaty płatności, 

 postępowania w sprawie zwrotu nienależnie wypłaconych płatności. 

System finansowo – księgowy Oracle EBS UE jest zbudowany z następujących modułów: 

1)  Moduł „Zleceń Płatności”  

W module „Zleceń Płatności” obsługiwanym przez Departament Księgowości ARiMR  

w ramach PO RYBY 2007-2013 są rejestrowane dokumenty wystawione przez Oddziały 

Regionalne ARiMR i Centralę.  

W module „Zleceń Płatności” są rejestrowane następujące dokumenty źródłowe: 

 Zlecenie Płatności oraz Lista Zleceń Płatności nr … z dnia … dla Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich  2007-2013”; 

 Zlecenie Korygujące nr … z dnia … do Zlecenia Płatności nr … z dnia … dla Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”;  

 Zlecenie Korygujące nr … z dnia… do Zlecenia Płatności nr … z Listy Zleceń Płatności 

nr … z dnia … dla Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”; 

Po wykonaniu czynności sprawdzających, zgodnie z Książką Procedur KP-611-200-ARiMR 

dokumenty przesyłane są elektronicznie do modułu „Zobowiązań” systemu Oracle EBS UE. 
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2)   Moduł „Zobowiązania” 

W module „Zobowiązania” księgowaniu podlegają dokumenty źródłowe przesłane z modułu 

„Zleceń Płatności” związane z dokonywaniem płatności na rzecz beneficjentów w ramach 

omawianego programu tj.: 

 Zlecenie Płatności oraz Lista Zleceń Płatności nr … z dnia … dla Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”;  

 Zlecenie Korygujące nr … z dnia … do Zlecenia Płatności nr … z dnia … dla Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”;  

 Zlecenie Korygujące nr … z dnia… do Zlecenia Płatności nr … z Listy Zleceń Płatności 

nr … z dnia … dla Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, 

Na podstawie zaksięgowanych ww. dokumentów źródłowych tworzony jest w module 

„Zobowiązania” przez Departament Finansowy dokument „Zapotrzebowanie na środki na 

współfinansowanie realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Po otrzymaniu środków  

z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, realizowane  

są  polecenia przelewów na rzecz beneficjentów. 

Dokument zapotrzebowania na środki oraz polecenia przelewów sporządzane są zgodnie  

z Książką procedur dokonywania płatności KP-611-201-ARiMR. 

Po dokonaniu czynności związanych z księgowaniem zgodnie z Książką Procedur KP-611-200-ARiMR 

ww. dokumenty źródłowe przesyłane są elektronicznie do modułu „Księga Główna”. 

W module zobowiązań prowadzony jest Centralny rejestr umów w którym przechowywane  

są dane z umów o dofinansowanie nr … z dnia… dla Osi IV i V Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

 

3)  Moduł „Zarządzanie Środkami Pieniężnymi” 

Do modułu „Zarządzanie Środkami Pieniężnymi”, zwanego również modułem „Wyciągi 

bankowe” obsługiwanego przez Departament Finansowy ARiMR, eksportowane są 

interfejsem wyciągi bankowe przekazywane przez bank.  

Z modułu tego są przesyłane wyciągi bankowe do modułu „Zobowiązań” i do modułu 

„Należności”. Następuje uzgodnienie poszczególnych pozycji wyciągu bankowego  

z transakcjami zarejestrowanymi w tych modułach i powstają zapisy księgowe.  

Rejestr operacji bankowych prowadzony jest dla następujących rachunków bankowych:  

 Rachunku środków pieniężnych dla Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – środki 

współfinansowania Krajowego; 

 Rachunku rozliczeniowego z którego realizowane są płatności na rzecz beneficjentów 

Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013”;  

 Rachunku środków pieniężnych wydzielonego dla środków odzyskanych lub 

zwróconych przez beneficjentów z dotacji celowej Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013”; 

 Rachunku środków pieniężnych wydzielonego dla środków odzyskanych lub 

zwróconych przez beneficjentów z dotacji rozwojowej Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013”. 

4)  Moduł „Należności” 

Obsługę modułu „Należności” prowadzi Departament Zarządzania Należnościami ARiMR.  

W module tym rejestrowane są m.in. dokumenty źródłowe związane z prowadzeniem Księgi 

Dłużników, ewidencjonowane są należności od dnia ich powstania do dnia podjęcia decyzji 

o zakończeniu procesu windykacji. W module tym tworzone są dokumenty: 

 Oświadczenie odnośnie stanu należności na dzień …. z tytułu kwot wypłaconych  

w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”; 

 Zbiorcze oświadczenie odnośnie stanów należności na dzień …. z tytułu kwot 

wypłaconych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich2007-2013”; 
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 Zmiana salda należności; 

 Rozliczenie wpłaty nr … 

 

5)  Moduł „Księga Główna” 

Do modułu „Księga Główna” przekazywane są elektronicznie zapisy księgowe tworzone na 

podstawie dokumentów źródłowych z poszczególnych modułów systemu Oracle EBS UE. 

Obsługę modułu „Księga Główna” prowadzi Departament Księgowości ARiMR. 

Sprawozdawczość w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” prowadzona jest przez 

Departament Księgowości ARiMR w oparciu o system finansowo-księgowy Oracle EBS UE oraz 

system raportowy Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.  

System raportowy składa się z następujących modułów: 

 moduł Dashboards;  

 moduł Answers; 

 moduł Publisher (Advanced Reporting); 

 moduł Delivers;  

 moduł Mobile Analytics. 

Odbiorcami raportów są komórki organizacyjne ARiMR oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. Raporty przekazywane są w cyklu: 

 tygodniowym; 

 miesięcznym; 

 kwartalnym; 

 rocznym; 

 okresowym oraz ad hoc. 

Dane, w oparciu o które sporządzane są raporty z realizacji działań w ramach Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”, importowane są do systemu raportowego interfejsem z systemu 

finansowo-księgowego Oracle EBS UE oraz z systemem informatycznym PO RYBY 2007-2013. 

Raporty generowane są w walucie PLN. 

Uprawnienia do systemu Oracle EBS UE w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013” na dzień  

07.04.2011 posiada 27 pracowników Departamentu Księgowości ARiMR(22 pracowników 

Wydziału Ewidencji PROW Funduszy Strukturalnych i SAPARD i 5 pracowników Wydziału 

Raportowania PROW Funduszy Strukturalnych i SAPARD). Natomiast uprawnienia do systemu 

raportowego Oracle Business Intelligence Enterprise Edition  posiada 16 pracowników 

Departamentu Księgowości ARiMR (5 pracowników Wydziału Raportowania PROW Funduszy 

Strukturalnych i SAPARD  i 11 pracowników Wydziału Ewidencji PROW Funduszy Strukturalnych 

i SAPARD). 

6.2  SYSTEM INFORMATYCZNY PO RYBY 2007-2013 - ZAPEWNIAJĄCY GROMADZENIE  DANYCH NIEZBĘDNYCH DO 

CELÓW ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO, MONITOROWANIA, WERYFIKACJI, AUDYTU I OCENY PO RYBY 2007-2013 

 

Zakres aplikacji 

I. Zakres systemu informatycznego PO RYBY 2007-2013 

Podstawowym celem budowy systemu informatycznego PO RYBY 2007-2013 było 

wsparcie procesu pozyskiwania danych niezbędnych do monitorowania i 

sprawozdawczości rzeczowej i operacyjnej w ramach PO RYBY 2007-2013. System 

informatyczny dotyczy monitoringu i sprawozdawczości z realizacji wszystkich środków 

wdrażanych w ramach Programu. 

System informatyczny wspiera proces monitorowania i sprawozdawczości rzeczowej 

i operacyjnej w ramach PO RYBY 2007-2013 w odniesieniu do procesu zawierania 
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umów/porozumień, wydawania decyzji, składania i weryfikacji wniosków o płatność oraz 

wystawiania zleceń płatności. 

 Z systemu informatycznego PO RYBY 2007-2013 korzysta Instytucja Zarządzająca,  

Instytucja Certyfikująca, Instytucja Audytowa oraz Instytucje Pośredniczące: Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędy Marszałkowskie i Fundacja Programów 

Pomocy dla Rolnictwa FAPA.  

System informatyczny został wykonany i wdrożony do końca 2010 r. W lipcu 2011 r. 

zgodnie z ustaleniami IC, IA, IZ oraz ARiMR wprowadziła do systemu informatycznego  

PO RYBY 2007-2013 dodatkowe funkcjonalności umożliwiające poświadczenia wydatków 

za dany okres.  

 

II. Użytkownicy i uprawnienia 

 

System informatyczny PO RYBY 2007-2013 zasilany jest danymi wprowadzanymi przez 

pracowników rejestrujących i oceniających wnioski o dofinansowanie i płatność 

składanych przez beneficjentów PO RYBY 2007-2013: dla Osi 1-3 dane wprowadzane są 

przez pracowników kancelaryjnych i merytorycznych Oddziałów Regionalnych ARiMR, 

z wyjątkiem środka 2.5, dla którego dane z wniosku o dofinansowanie i płatność 

uzupełniane są przez pracowników merytorycznych Departamentu Wsparcia Rybactwa 

ARiMR, w odniesieniu do Osi 4 aplikacja zasilana jest przez pracowników merytorycznych 

Urzędów Marszałkowskich, natomiast w przypadku Osi 5 przez pracowników 

 merytorycznych FAPA. 

Pracownicy Instytucji Pośredniczących po pozytywnej weryfikacji wniosku mają możliwość 

wygenerowania, zatwierdzenia w systemie informatycznym PO RYBY 2007-2013 i 

udostępnienia dla systemu finansowo-księgowego ARiMR zleceń płatności. 

Pozostałe instytucje zaangażowane w realizację Programu mają możliwość uzyskania 

dostępu do systemu w trybie „do odczytu”. 

  

III. Zakres funkcjonalności  systemu informatycznego PO RYBY 2007-2013 

 

1. System informatyczny PO RYBY 2007-2013: 

 umożliwia rejestrację wniosków o dofinansowanie, danych z wniosków  

o dofinansowanie, podstawowych zdarzeń (etapów) zaistniałych w trakcie 

rozpatrywania wniosków.  

 umożliwia wprowadzenie danych z wniosków o płatność i wybranych załączników 

(np. składane przez beneficjenta sprawozdanie końcowe z realizacji operacji), 

wprowadzanie danych z umowy/decyzji, aneksu/zmiany decyzji, zlecenia płatności  

i dokumentów pochodnych.  

 generuje znak sprawy, numer umowy/decyzji i zlecenia płatności. 

 zawiera walidacje wspierające proces oceny wniosków dotyczące w szczególności 

przyznanej i wypłaconej kwoty pomocy, identyfikacji beneficjenta (NIP, Numer 

Identyfikacyjny w Ewidencji Producentów), formatu i sekwencji dat złożenia wniosków, 

zawarcia umowy/wydania decyzji, wygenerowania i zatwierdzenia zlecenia 

płatności. 

 umożliwia generowanie zleceń płatności i korekt zleceń płatności oraz wydruk 

wymienionych dokumentów. 

 udostępnia dane dla systemu finansowo-księgowego ARIMR (Oracle EBS UE) 

umożliwiając pobieranie danych zawartych w wygenerowanych przez nią zleceniach 

płatności i otrzymywaniem z tego systemu informacji zwrotnej, o zrealizowanych 

płatnościach.  

 umożliwia generowanie przez Instytucję Zarządzającą i Instytucje Pośredniczące 

raportów w zakresie informacji rzeczowej i operacyjnej, w szczególności raport 

przygotowany zgodnie z art. 40 rozporządzenia 498/2007. 

 udostępnia dane niezbędne na potrzeby kontroli krzyżowej i typowanie  

do kontroli na miejscu. 

 umożliwia wyświetlanie listy wniosków o płatność, wyszukiwanie poszczególnych 

umów/decyzji/porozumień, aneksów/zmian decyzji, wniosków o  płatność (po znaku 
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sprawy, po nazwie/nazwisku wnioskodawcy, beneficjenta, NIP-ie, regonie, dacie 

złożenia wniosku o płatność). 

 

IV. Bezpieczeństwo danych 

Zabezpieczenie dostępu do odpowiednich obszarów bazy danych realizowane jest 

za pomocą mechanizmu uprawnień w aplikacji. Dostęp do systemu informatycznego 

PO RYBY 2007-2013 użytkownik uzyskuje po otrzymaniu poprawnego loginu i hasła do 

aplikacji.  

Użytkownicy posiadają różne poziomy dostępu w zależności od nadanych  

im uprawnień (do edycji, do odczytu, do danych obejmujących określony zakres 

informacji). 

Rejestrowana jest historia zmian danych. System informatyczny rejestruje login 

użytkowników, datę i godzinę dokonywania poszczególnych czynności 

wykonywanych w systemie. 

V. Zakres odpowiedzialności 

Za budowę, utrzymanie i administrowanie systemem informatycznym PO RYBY 2007-2013, 

zgodnie z zapisem w ust. 1, par. 14 Umowy nr 01/IP-ARiMR 2009 zawartej  

w dn. 26.06.2009 pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a ARiMR oraz umową  

z dnia 8 września 2010 r. nr 02/IP-ARiMR PO RYBY 2007-2013/2010 zawartą pomiędzy 

MRiRW a ARiMR odpowiedzialna jest ARiMR. 

Właścicielem Zasobu zbioru danych w odniesieniu do systemu informatycznego  

PO RYBY 2007-2013 jest ARiMR - Departament Wsparcia Rybactwa. 

Szczegółowe zasady w zakresie udostępniania, obsługi, utrzymania i rozwoju systemu 

informatycznego PO RYBY 2007-2013 zostały określone w umowie z dnia 8 września 

2010 r. nr 02/IP-ARiMR PO RYBY 2007-2013/2010 zawartej pomiędzy MRiRW a ARiMR 

(Umowa + instrukcja określająca zasady użytkowania aplikacji PO RYBY 2007-2013 

stanowi załącznik nr 5). 
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7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO OSZiK 

Załącznik nr 1 
 

Struktura organizacyjna  jednostki/komórki organizacyjnej wdrażającej Oś 4 PO RYBY 2007-

2013 w Samorządach Województw 

 

Załącznik nr 2 
 

Instrukcja wykonawcza Instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

 

Załącznik nr 3 
 

Regulamin  Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA oraz uchwała nr 7/2009 z dnia 

3 grudnia 2009 r. Zarządu Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA  

 

 

Załącznik nr4 
 

Metody doboru prób w ARiMR, SW,  FAPA, MRiRW 

 

Załącznik nr 5 
Umowa z dnia 8 września 2010 r. nr 02/IP-ARiMR PO RYBY 2007-2013/2010 zawartą pomiędzy 

MRiRW a ARiMR oraz  instrukcja określająca zasady użytkowania aplikacji PO RYBY 2007-2013 

 

 

 

 


