ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
Dz.U. z 2008 r, nr 89, poz. 546

z dnia 7 maja 2008 r.
w sprawie akredytacji podmiotów Ğwiadczących usáugi doradcze w ramach dziaáania
„Korzystanie z usáug doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objĊtego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Na podstawie art. 36 ust. 9 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziaáem Ğrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) zarządza siĊ, co nastĊpuje:
§ 1. Rozporządzenie okreĞla szczegóáowe warunki i tryb udzielania oraz cofania
akredytacji podmiotom, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 marca
2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziaáem Ğrodków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej "ustawą".
§ 2. 1. O udzielenie akredytacji moĪe ubiegaü siĊ osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowoĞci prawnej, która speánia áącznie
nastĊpujące warunki:
1) co najmniej rok Ğwiadczy usáugi doradcze rolnikom lub posiadaczom lasów;
2) zatrudnia osoby, które uzyskaáy uprawnienia do doradzania na podstawie przepisów
w sprawie szkoleĔ dla podmiotów, których dotyczą dziaáania objĊte Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnoĞnie do
sporządzania dokumentacji niezbĊdnej do uzyskania pomocy finansowej lub - w
przypadku osoby fizycznej - takĪe jeĪeli osoba ta uzyskaáa takie uprawnienia;
3) posiada warunki lokalowe i techniczne, umoĪliwiające wykonywanie dziaáalnoĞci
w zakresie Ğwiadczenia usáug doradczych rolnikom lub posiadaczom lasów;
4) nie ma zalegáoĞci podatkowych z tytuáu podatków stanowiących dochód budĪetu
paĔstwa oraz zalegáoĞci w opáacaniu skáadek z tytuáu ubezpieczenia spoáecznego i
zdrowotnego;
5) nie wykonuje dziaáalnoĞci gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu
maszynami, urządzeniami, materiaáami lub Ğrodkami przeznaczonymi dla rolnictwa i
leĞnictwa;
6) zobowiąĪe siĊ do skáadania ministrowi wáaĞciwemu do spraw rozwoju wsi rocznego
sprawozdania ze Ğwiadczonych usáug doradczych rolnikom lub posiadaczom lasów, w

terminie do dnia 31 stycznia roku nastĊpującego po roku, którego dotyczy
sprawozdanie.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, powinno zawieraü nastĊpujące dane:
1) imiona i nazwiska rolników i posiadaczy lasów, którym Ğwiadczono usáugi
doradcze;
2) rodzaj Ğwiadczonych usáug doradczych;
3) wartoĞü Ğwiadczonych usáug doradczych.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, skáada siĊ zgodnie ze wzorem
zamieszczonym na stronie internetowej urzĊdu obsáugującego ministra wáaĞciwego do
spraw rozwoju wsi.
4. W przypadku gdy o Ğwiadczenie usáug doradczych Ğwiadczonych posiadaczom
lasów ubiega siĊ PaĔstwowe Gospodarstwo LeĞne Lasy PaĔstwowe, przepisu ust. 1
pkt 2 i 5 nie stosuje siĊ.
§ 3. 1. Wniosek o udzielenie akredytacji skáada siĊ osobiĞcie lub przez upowaĪnioną
osobĊ bezpoĞrednio w urzĊdzie obsáugującym ministra wáaĞciwego do spraw rozwoju
wsi albo nadaje przesyáką poleconą w polskiej placówce pocztowej operatora
publicznego.
2. Wniosek o udzielenie akredytacji skáada siĊ zgodnie ze wzorem wniosku
zamieszczonym na stronie internetowej urzĊdu obsáugującego ministra wáaĞciwego do
spraw rozwoju wsi.
§ 4. Dokumentami doáączanymi do wniosku o udzielenie akredytacji,
potwierdzającymi speánienie przez podmiot ubiegający siĊ o udzielenie akredytacji
warunków, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy, są:
1) oryginaáy lub kopie umów, faktur lub innych dokumentów potwierdzających
posiadane przez ten podmiot doĞwiadczenie w Ğwiadczeniu usáug doradczych
rolnikom lub posiadaczom lasów, poĞwiadczone za zgodnoĞü z oryginaáem przez
podmiot ubiegający siĊ o udzielenie akredytacji;
2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany nie wczeĞniej niĪ na 3 miesiące
przed dniem záoĪenia wniosku o udzielenie akredytacji, albo zaĞwiadczenie o wpisie
do ewidencji dziaáalnoĞci gospodarczej, wystawione nie wczeĞniej niĪ na 3 miesiące
przed dniem záoĪenia wniosku o udzielenie akredytacji, jeĪeli podmiot ubiegający siĊ
o udzielenie akredytacji podlega obowiązkowi wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) zaĞwiadczenie:

a) o braku zalegáoĞci podatkowych z tytuáu podatków stanowiących dochód budĪetu
paĔstwa,
b) o braku zalegáoĞci w opáacaniu skáadek z tytuáu ubezpieczenia spoáecznego i
zdrowotnego
- wystawione nie wczeĞniej niĪ na 3 miesiące przed dniem záoĪenia wniosku o
udzielenie akredytacji;
4) oĞwiadczenie podmiotu ubiegającego siĊ o udzielenie akredytacji o:
a) jego celach statutowych lub regulaminowych,
b) posiadanym doĞwiadczeniu w Ğwiadczeniu usáug doradczych rolnikom lub
posiadaczom lasów,
c) speánianiu przez osoby, które bĊdą Ğwiadczyü usáugi doradcze, warunków, o
których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2,
d) zapewnieniu warunków lokalowych i technicznych umoĪliwiających wykonywanie
dziaáalnoĞci w zakresie Ğwiadczenia usáug doradczych rolnikom lub posiadaczom
lasów,
e) nieprowadzeniu dziaáalnoĞci gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu
maszynami, urządzeniami, materiaáami lub Ğrodkami przeznaczonymi dla rolnictwa i
leĞnictwa;
5) pisemne zobowiązanie do skáadania rocznego sprawozdania ze Ğwiadczonych usáug
doradczych;
6) dokument, z którego wynika udzielenie upowaĪnienia do wystĊpowania w imieniu
podmiotu ubiegającego siĊ o udzielenie akredytacji, jeĪeli udzielono takiego
upowaĪnienia;
7) wykaz miejsc Ğwiadczenia usáug doradczych.
§ 5. 1. W sprawach oceny wniosków o udzielenie akredytacji minister wáaĞciwy do
spraw rozwoju wsi powoáuje zespóá, zwany dalej "zespoáem akredytacyjnym", do
którego zadaĔ naleĪy:
1) analiza wniosków o udzielenie akredytacji;
2) sporządzanie opinii w sprawie udzielenia bądĨ odmowy udzielenia akredytacji.
2. W skáad zespoáu akredytacyjnego wchodzi:

1) dwóch przedstawicieli ministra wáaĞciwego do spraw rozwoju wsi, z których jeden
zostaje wyznaczony na przewodniczącego zespoáu;
2) jeden przedstawiciel Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie.
3. Zespóá akredytacyjny dziaáa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez
ministra wáaĞciwego do spraw rozwoju wsi.
§ 6. 1. Akredytacja jest udzielana na okres do dnia 31 grudnia 2015 r.
2. Decyzja o udzieleniu akredytacji, oprócz skáadników okreĞlonych w art. 36 ust. 5
ustawy, zawiera:
1) wskazanie miejsc Ğwiadczenia usáug doradczych;
2) imiona i nazwiska osób, które bĊdą Ğwiadczyü usáugi doradcze.
§ 7. 1. Minister wáaĞciwy do spraw rozwoju wsi prowadzi wykaz podmiotów, którym
udzielono akredytacji, zawierający:
1) imiĊ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwĊ, siedzibĊ i adres
podmiotu doradczego, któremu udzielono akredytacji;
2) okreĞlenie rodzaju Ğwiadczonych usáug doradczych;
3) okreĞlenie miejsc Ğwiadczenia usáug doradczych;
4) imiona i nazwiska osób, które bĊdą Ğwiadczyü usáugi doradcze;
5) datĊ dokonania wpisu do wykazu podmiotów doradczych, którym udzielono
akredytacji.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, jest zamieszczany na stronie internetowej urzĊdu
obsáugującego ministra wáaĞciwego do spraw rozwoju wsi.
§ 8. 1. Minister wáaĞciwy do spraw rozwoju wsi cofa akredytacjĊ, oprócz przypadków
okreĞlonych w art. 36 ust. 7 ustawy, takĪe w przypadku:
1) gdy w wyniku kontroli, o której mowa w art. 37 ustawy, stwierdzono, Īe usáugi
doradcze Ğwiadczone przez podmiot, któremu udzielono akredytacji, naruszają
interesy prawne lub ekonomiczne rolników lub posiadaczy lasów;
2) gdy podmiot, któremu udzielono akredytacji, nie podjąá dziaáalnoĞci w terminie
roku od dnia udzielenia akredytacji;
3) likwidacji lub upadáoĞci podmiotu, któremu udzielono akredytacji.

2. Podmiot, któremu cofniĊto akredytacjĊ, skreĞla siĊ z wykazu, o którym mowa w § 7
ust. 1.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w Īycie po upáywie 14 dni od dnia ogáoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

