
 

 

ZARZĄDZENIE NR 10 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym 

Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuję Pana Zbigniewa Babalskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 

Pełnomocnika do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej 

„Pełnomocnikiem”. 

§ 2. 1. Zakres zadań Pełnomocnika w ramach realizacji działania, o którym mowa 

w art. 49 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku 

Wsparcia Rolnictwa, zwanej dalej „ustawą”, obejmuje: 

1) sporządzenie wykazu obiektów, których Agencja Nieruchomości Rolnych lub Agencja Rynku Rolnego są 

właścicielami, a także obiektów lub pomieszczeń przez nie najmowanych, na podstawie danych 

i dokumentów uzyskanych z tych Agencji; 

2) przedstawienie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi propozycji siedzib oddziałów terenowych Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej „Krajowym Ośrodkiem”, i biura Krajowego Ośrodka. 

2. Realizując zadania, o których mowa w ust. 1, Pełnomocnik w szczególności: 

1) uwzględni możliwość wykorzystania obiektów lub pomieszczeń dotychczas zajmowanych przez Agencję 

Nieruchomości Rolnych oraz Agencję Rynku Rolnego, z tym że w pierwszej kolejności uwzględnia obiekty 

będące przedmiotem ich własności; 

2) może zwracać się do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych lub Prezesa Agencji Rynku Rolnego 

o rozwiązanie, zmianę lub zawarcie umów niezbędnych do zapewnienia potrzeb lokalowych Krajowego 

Ośrodka. 

§ 3. 1. Zakres zadań Pełnomocnika w ramach realizacji działania, o którym mowa 

w art. 49 ust. 2 pkt 2 ustawy, obejmuje: 

1) sporządzenie wykazu praw i obowiązków Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego na 

podstawie danych i dokumentów uzyskanych z tych Agencji; 

2) wykonanie czynności, o których mowa w art. 49 ust. 4 ustawy; 
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3) aktualizację na bieżąco wykazu praw i obowiązków, o których mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, oraz wykazu, 

o którym mowa w pkt 1, na podstawie danych i dokumentów uzyskanych z Agencji Nieruchomości 

Rolnych i Agencji Rynku Rolnego; 

4) przekazanie Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka niezwłocznie po jego powołaniu wykazu, 

o którym mowa w pkt 1, uwzględniającego stan na dzień 31 sierpnia 2017 r. 

2. Realizując zadania, o których mowa w ust. 1, Pełnomocnik w szczególności: 

1) kierować się będzie zakresem zadań nałożonych na Krajowy Ośrodek i Agencję Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa; 

2) może zwracać się do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych lub Prezesa Agencji Rynku Rolnego 

o rozwiązanie, zmianę lub zawarcie umów w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia działalności przez 

Krajowy Ośrodek. 

§ 4. 1. Zakres zadań Pełnomocnika w ramach realizacji działania, o którym mowa 

w art. 49 ust. 2 pkt 3 ustawy, obejmuje: 

1) informowanie o przepisach regulujących zasady zatrudnienia w Krajowym Ośrodku oraz Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

2) opracowanie wzoru propozycji zatrudnienia w Krajowym Ośrodku, zawierającego w szczególności 

pouczenie o prawach przysługujących pracownikom Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku 

Rolnego; 

3) wykonywanie czynności, o których mowa w art. 51 ustawy. 

2. Realizując zadania, o których mowa w ust. 1, Pełnomocnik w szczególności: 

1) uwzględnia kwalifikacje pracowników przydatne do pracy w Krajowym Ośrodku oraz Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

2) może zasięgać opinii zakładowych związków zawodowych działających w Agencji Nieruchomości 

Rolnych lub Agencji Rynku Rolnego. 

3. Propozycja zatrudnienia w Krajowym Ośrodku jest doręczana pracownikom Agencji Nieruchomości 

Rolnych i Agencji Rynku Rolnego bezpośrednio przez Pełnomocnika lub przez ustanowionego przez niego 

w tym celu pełnomocnika. W uzasadnionych przypadkach propozycję zatrudnienia można doręczyć w inny 

sposób, w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego. 

§ 5. Pełnomocnik sporządzając projekt planu finansowego Krajowego Ośrodka na okres od dnia 1 września 

do dnia 31 grudnia 2017 r.: 

1) opiera się na planach finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Rynku Rolnego; 

2) uwzględnia w szczególności: 

a) zakres zadań Krajowego Ośrodka, 

b) liczbę pracowników Krajowego Ośrodka, 

c) poniesienie niezbędnych wydatków inwestycyjnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie 

Krajowego Ośrodka. 

§ 6. Poza zadaniami określonymi w § 2–5, do zadań Pełnomocnika należy: 

1) prowadzenie działań informacyjnych dotyczących zmian organizacyjnych związanych ze zniesieniem 

Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego oraz utworzeniem Krajowego Ośrodka; 
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2) zapewnienie przygotowania projektów wewnętrznych aktów prawnych Krajowego Ośrodka niezbędnych 

do rozpoczęcia przez niego działalności, a w szczególności dotyczących procedur wykonywania zadań 

delegowanych; 

3) zapewnienie przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych i Agencję Rynku Rolnego akt spraw, 

o których mowa w art. 47 ustawy, oraz dokumentacji, w tym także nośników elektronicznych, związanej 

z prowadzeniem wskazanych w art. 52 ust. 1 ustawy rejestrów, spisów, wykazów, ewidencji i baz danych; 

4) dokonywanie faktycznego przekazania praw i obowiązków Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji 

Rynku Rolnego do Krajowego Ośrodka. 

§ 7. Pełnomocnik w celu realizacji swoich zadań może: 

1) udzielać pełnomocnictw lub upoważnień pracownikom Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rynku 

Rolnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dokonywania w jego imieniu określonych 

czynności, w tym czynności określonych w art. 51 ust. 3 ustawy; 

2) zwracać się do Prezesów Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wykonanie określonych czynności, w szczególności 

w zakresie uzyskania opinii lub ekspertyz, oraz ustalać harmonogramy ich realizacji; 

3) zwracać się do Prezesów Agencji, o których mowa w pkt 2, o przedstawienie informacji o stanie 

wykonania czynności, o których mowa w pkt 2. 

§ 8. Koszty funkcjonowania Pełnomocnika są pokrywane ze środków budżetowych z części 33 – rozwój 

wsi, dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów 

administracji rządowej. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1) 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 

1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906). 
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