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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 czerwca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji 

niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 
2007  r. o  wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, 
poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla pod-
miotów, których dotyczą działania objęte Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, oraz 
doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji 
niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (Dz. U. 
Nr 89, poz. 545 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 17) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 11 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  posiadają wiedzę i doświadczenie w rozpozna-
waniu gatunków ptaków lub siedlisk przyrodni-
czych, potwierdzone pisemną rekomendacją 
instytucji naukowej lub dyrektora parku naro-
dowego, lub regionalnego konserwatora przy-
rody, lub pozarządowej organizacji przyrodni-
czej, wydaną na podstawie udziału w sporzą-
dzaniu planów ochrony obszarów chronionych 
lub inwentaryzacji przyrodniczej, lub monitorin-
gu przyrodniczego, lub publikacji naukowych 
dotyczących gatunków ptaków lub siedlisk przy-
rodniczych, lub działań z zakresu czynnej ochro-
ny przyrody;”; 

2) w § 14a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Doradcy rolnośrodowiskowi są obowiązani za-
rejestrować w systemie teleinformatycznym 
administrowanym przez Centrum plan działal-
ności rolnośrodowiskowej oraz zmiany tego 
planu przed upływem 32 dni od dnia, w którym 
upływa termin do składania wniosków o przy-
znanie płatności bezpośredniej w rozumieniu 
przepisów o płatnościach w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego.”; 

3) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

„§ 15a. 1.  Osoba, która została skreślona z listy do-
radców rolniczych, listy doradców rolno-

środowiskowych lub listy ekspertów przy-
rodniczych z przyczyn, o których mowa 
odpowiednio w § 15 ust. 1 pkt 2 lit. b, 
pkt 3 lit. a oraz pkt 4 lit. a, może zostać 
ponownie wpisana na tę listę, jeżeli: 

1)  odbyła, w terminie 12 miesięcy od dnia 
skreślenia z listy doradców rolniczych, 
listy doradców rolnośrodowiskowych 
lub listy ekspertów przyrodniczych, 
szkolenie uzupełniające prowadzone 
przez Centrum, którego  przedmiotem 
jest zakres tematyczny określony od-
powiednio w § 9 ust. 3 pkt 2, § 10 ust. 2 
pkt 2 oraz § 11 ust. 2 pkt 2, i posiada 
zaświadczenie o ukończeniu tego szko-
lenia; 

2)  złożyła przed dyrektorem Centrum, 
z wynikiem pozytywnym, pisemny eg-
zamin sprawdzający wiedzę i umiejęt-
ności z zakresu zagadnień objętych 
szkoleniem uzupełniającym, o którym 
mowa w pkt 1. 

2.  Szkolenie uzupełniające, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 1, jest przeprowadzane na 
wniosek osoby, która została skreślona 
z listy doradców rolniczych, listy dorad-
ców rolnośrodowiskowych lub listy eks-
pertów przyrodniczych, złożony do dy-
rektora Centrum. 

3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawie-
ra imię i nazwisko osoby ubiegającej się 
o ponowny wpis, dotychczasowy numer 
na liście doradców rolniczych, liście do-
radców rolnośrodowiskowych lub liście 
ekspertów przyrodniczych oraz wskazanie 
dotychczasowego miejsca świadczenia 
przez nią usług doradczych. 

4.  Dyrektor Centrum ponownie wpisuje na 
listę doradców rolniczych, listę doradców 
rolnośrodowiskowych lub listę ekspertów 
przyrodniczych osobę, która spełnia wy-
magania określone w ust. 1, w terminie 
7 dni od dnia złożenia z wynikiem pozy-
tywnym egzaminu, o  którym mowa 
w ust. 1 pkt 2.”. 

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

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

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, 
z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, 
poz. 993. 




