
ROZPORZ DZENIE  
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

Dz.U. z 2008 r, nr 89, poz. 546 

z dnia 7 maja 2008 r. 

w sprawie akredytacji podmiotów wiadcz cych us ugi doradcze w ramach dzia ania
„Korzystanie z us ug doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” obj tego

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 udzia em rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) zarz dza si , co nast puje:

§ 1. Rozporz dzenie okre la szczegó owe 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 udzia em rodków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej "ustaw ".

§ 2. 1. O udzielenie akredytacji mo e ubiega  si  osoba fizyczna, osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna nieposiadaj ca osobowo ci prawnej, która spe nia cznie 
nast puj ce warunki: 

1) co najmniej rok wiadczy us ugi doradcze rolnikom lub posiadaczom lasów; 

2) zatrudnia osoby, które uzyska y uprawnienia do doradzania na podstawie przepisów 
w sprawie szkole  dla podmiotów, których dotycz  dzia ania obj te Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odno nie do 
sporz dzania dokumentacji niezb dnej do uzyskania pomocy finansowej lub - w 
przypadku osoby fizycznej - tak e je eli osoba ta uzyska a takie uprawnienia; 

3) posiada warunki lokalowe i techniczne, umo liwiaj ce wykonywanie dzia alno ci
w zakresie wiadczenia us ug doradczych rolnikom lub posiadaczom lasów; 

4) nie ma zaleg o ci podatkowych z tytu u podatków stanowi cych dochód bud etu
pa stwa oraz zaleg o ci w op acaniu sk adek z tytu u ubezpieczenia spo ecznego i 
zdrowotnego; 

5) nie wykonuje dzia alno ci gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu 
maszynami, urz dzeniami, materia ami lub rodkami przeznaczonymi dla rolnictwa i 
le nictwa;

6) zobowi e si  do sk adania ministrowi w a ciwemu do spraw rozwoju wsi rocznego 
sprawozdania ze wiadczonych us ug doradczych rolnikom lub posiadaczom lasów, w 



terminie do dnia 31 stycznia roku nast puj cego po roku, którego dotyczy 
sprawozdanie.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, powinno zawiera  nast puj ce dane: 

1) imiona i nazwiska rolników i posiadaczy lasów, którym wiadczono us ugi 
doradcze;

2) rodzaj wiadczonych us ug doradczych; 

3) warto wiadczonych us ug doradczych. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, sk ada si  zgodnie ze wzorem 
zamieszczonym na stronie internetowej urz du obs uguj cego ministra w a ciwego do 
spraw rozwoju wsi. 

4. W przypadku gdy o wiadczenie us ug doradczych wiadczonych posiadaczom 
lasów ubiega si  Pa stwowe Gospodarstwo Le ne Lasy Pa stwowe, przepisu ust. 1 
pkt 2 i 5 nie stosuje si .

§ 3. 1. Wniosek o udzielenie akredytacji sk ada si  osobi cie lub przez upowa nion
osob  bezpo rednio w urz dzie obs uguj cym ministra w a ciwego do spraw rozwoju 
wsi albo nadaje przesy k  polecon  w polskiej placówce pocztowej operatora 
publicznego. 

2. Wniosek o udzielenie akredytacji sk ada si  zgodnie ze wzorem wniosku 
zamieszczonym na stronie internetowej urz du obs uguj cego ministra w a ciwego do 
spraw rozwoju wsi. 

§ 4. Dokumentami do czanymi do wniosku o udzielenie akredytacji, 
potwierdzaj cymi spe nienie przez podmiot ubiegaj cy si  o udzielenie akredytacji 
warunków, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy, s :

1) orygina y lub kopie umów, faktur lub innych dokumentów potwierdzaj cych 
posiadane przez ten podmiot do wiadczenie w wiadczeniu us ug doradczych 
rolnikom lub posiadaczom lasów, po wiadczone za zgodno  z orygina em przez 
podmiot ubiegaj cy si  o udzielenie akredytacji; 

2) odpis z Krajowego Rejestru S dowego, wydany nie wcze niej ni  na 3 miesi ce
przed dniem z o enia wniosku o udzielenie akredytacji, albo za wiadczenie o wpisie 
do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, wystawione nie wcze niej ni  na 3 miesi ce
przed dniem z o enia wniosku o udzielenie akredytacji, je eli podmiot ubiegaj cy si
o udzielenie akredytacji podlega obowi zkowi wpisu do rejestru lub ewidencji; 

3) za wiadczenie: 



a) o braku zaleg o ci podatkowych z tytu u podatków stanowi cych dochód bud etu 
pa stwa,

b) o braku zaleg o ci w op acaniu sk adek z tytu u ubezpieczenia spo ecznego i 
zdrowotnego 

- wystawione nie wcze niej ni  na 3 miesi ce przed dniem z o enia wniosku o 
udzielenie akredytacji; 

4) o wiadczenie podmiotu ubiegaj cego si  o udzielenie akredytacji o: 

a) jego celach statutowych lub regulaminowych, 

b) posiadanym do wiadczeniu w wiadczeniu us ug doradczych rolnikom lub 
posiadaczom lasów, 

c) spe nianiu przez osoby, które b d wiadczy  us ugi doradcze, warunków, o 
których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 

d) zapewnieniu warunków lokalowych i technicznych umo liwiaj cych wykonywanie 
dzia alno ci w zakresie wiadczenia us ug doradczych rolnikom lub posiadaczom 
lasów,

e) nieprowadzeniu dzia alno ci gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu 
maszynami, urz dzeniami, materia ami lub rodkami przeznaczonymi dla rolnictwa i 
le nictwa;

5) pisemne zobowi zanie do sk adania rocznego sprawozdania ze wiadczonych us ug
doradczych; 

6) dokument, z którego wynika udzielenie upowa nienia do wyst powania w imieniu 
podmiotu ubiegaj cego si  o udzielenie akredytacji, je eli udzielono takiego 
upowa nienia;

7) wykaz miejsc wiadczenia us ug doradczych. 

§ 5. 1. W sprawach oceny wniosków o udzielenie akredytacji minister w a ciwy do 
spraw rozwoju wsi powo uje zespó , zwany dalej "zespo em akredytacyjnym", do 
którego zada  nale y: 

1) analiza wniosków o udzielenie akredytacji; 

2) sporz dzanie opinii w sprawie udzielenia b d  odmowy udzielenia akredytacji. 

2. W sk ad zespo u akredytacyjnego wchodzi: 



1) dwóch przedstawicieli ministra w a ciwego do spraw rozwoju wsi, z których jeden 
zostaje wyznaczony na przewodnicz cego zespo u;

2) jeden przedstawiciel Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzib  w Brwinowie. 

3. Zespó  akredytacyjny dzia a na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez 
ministra w a ciwego do spraw rozwoju wsi. 

§ 6. 1. Akredytacja jest udzielana na okres do dnia 31 grudnia 2015 r. 

2. Decyzja o udzieleniu akredytacji, oprócz sk adników okre lonych w art. 36 ust. 5 
ustawy, zawiera: 

1) wskazanie miejsc wiadczenia us ug doradczych; 

2) imiona i nazwiska osób, które b d wiadczy  us ugi doradcze. 

§ 7. 1. Minister w a ciwy do spraw rozwoju wsi prowadzi wykaz podmiotów, którym 
udzielono akredytacji, zawieraj cy:

1) imi  i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazw , siedzib  i adres 
podmiotu doradczego, któremu udzielono akredytacji; 

2) okre lenie rodzaju wiadczonych us ug doradczych; 

3) okre lenie miejsc wiadczenia us ug doradczych; 

4) imiona i nazwiska osób, które b d wiadczy  us ugi doradcze; 

5) dat  dokonania wpisu do wykazu podmiotów doradczych, którym udzielono 
akredytacji. 

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, jest zamieszczany na stronie internetowej urz du
obs uguj cego ministra w a ciwego do spraw rozwoju wsi. 

§ 8. 1. Minister w a ciwy do spraw rozwoju wsi cofa akredytacj , oprócz przypadków 
okre lonych w art. 36 ust. 7 ustawy, tak e w przypadku: 

1) gdy w wyniku kontroli, o której mowa w art. 37 ustawy, stwierdzono, e us ugi
doradcze wiadczone przez podmiot, któremu udzielono akredytacji, naruszaj
interesy prawne lub ekonomiczne rolników lub posiadaczy lasów; 

2) gdy podmiot, któremu udzielono akredytacji, nie podj  dzia alno ci w terminie 
roku od dnia udzielenia akredytacji; 

3) likwidacji lub upad o ci podmiotu, któremu udzielono akredytacji. 



2. Podmiot, któremu cofni to akredytacj , skre la si  z wykazu, o którym mowa w § 7 
ust. 1. 

§ 9. Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki 


