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Art. 19. 1. Poboru składek na Fundusz dokonuje Za
kład Ubezpieczeń Społecznych w okresach miesięcznych, 
łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne, a kwoty 
pobrane tytułem składek przekazuje Funduszowi w terminie 
do 15 dnia następnego miesiąca. 

2. W zakresie poboru składek na Fundusz, egzekucji 
tych składek, wymierzania odsetek za zwłokę oraz dodat
kowej opłaty i grzywny z tytułu nieopłacenia składek w ter
minie stosuje się przepisy dotyczące składek na ubezpiecze
nie społeczne. 

Rozdział 4 

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy 
przejściowe i końcowe 

Art. 20. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 25 października 1934 r. - Prawo upadłościowe 
(Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

1) skreśla się art. 45; 

2) wart. 131 po § 1 dodaje się § 1 a w brzmieniu: 

,,§ 1 a. O nieudzieleniu zezwolenia przez radę wierzycieli 
na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa syndyk 
niezwłocznie zawiadamia kierownika wojewó
dzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na 
siedzibę przedsiębiorstwa, który, w terminie 14 
dni od daty otrzymania zawiadomienia, może 
zgłosić sądowi umotywowany sprzeciw. Do cza
su rozstrzygnięcia sprzeciwu syndyk jest obowią
zany nadal prowadzić przedsiębiorstwo."; 

3) wart. 204 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) koszty postępowania upadłościowego oraz koszty 
postępowania układowego poprzedzającego ogło

szenie upadłości; wydatki połączone z zarządem 
i likwidacją masy upadłości, nie wyłączając podat
ków i innych danin publicznych; należności za 
pracę i renty z tytułu odszkodowania za wywoła
nie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub 
śmierci; wsparcie dla upadłego i jego rodziny oraz 
ciążące na nim należności alimentacyjne, jak rów
nież koszty ostatniej choroby i zwykłego pogrzebu 
upadłego;". 

Art. 21. Do czasu określenia wysokości składki na 
Fundusz w trybie, o którym mowa wart. 18 ust. 2, składka 
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wynosi 0,5% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie 
społeczne. 

Art. 22. W ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. o szcze
gólnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosun
ków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 
10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 83, poz. 372, Nr 
106, poz. 457 i Nr 113, poz. 491 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 84) 
skreśla się art. 15. 

Art. 23. Przy wydawaniu aktów wykonawczych prze
widzianych w niniejszej ustawie nie stosuje się zasad współ
działania ze związkami zawodowymi i organizacjami praco
dawców, określonych w ustawie o związkach zawodowych 
i w ustawie o organizacjach pracodawców; nie dotyczy to 
aktu wykonawczego, o którym mowa wart. 11 . 

Art. 24. Po rocznym okresie obowiązywania ustawy 
Minister Pracy i Polityki Socjalnej przedstawi Sejmowi Rze
czypospolitej Polskiej informację o działalności Funduszu 
Gwarantowanych $wiadczeń Pracowniczych. 

Art. 25. Przepisy ustawy stosuje się do świadczeń 
pracowniczych określonych wart. 6, do których uprawnienie 
powstało po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy. 

Art. 26. 1. Minister Finansów udzieli, ze środków bu
dżetu państwa, Funduszowi Gwarantowanych $wiadczeń 
Pracowniczych zwrotnej, nie oprocentowanej pożyczki 

w wysokości przewidywanych, cżteromiesięcznych docho
dów Funduszu ze składki obowiązująeej na podstawie art. 
21. 

2. Pożyczka wymieniona w ust. 1 zostanie postawiona 
do dyspozycji Funduszu w terminie do dnia 25 marca 1994 r. 

3. Fundusz dokona zwrotu pożyczki w terminie do dnia 
30 czerwca 1994 r. 

4. Za okres od stycznia do kwietnia 1994 r. włącznie 
ustala się dodatkową składkę na Fundusz, która wynosi 0,5% 
podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne . 

Art. 27. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 stycznia 1994 r., z wyjątkiem art. 22, który 
wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1994 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 

USTAWA 

z dnia 29 grudnia 1993 r. 

o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Art. 1. 1.- '-:worzy się Agencję Restrukturyzacji i Mode
rnizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją". Agencja jest 
państwową osobą prawną· 

2. Agencja nie odpowiada za zobowiązania Skarbu 
Państwa, a Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania 
Agencji. 
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3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa. 

Art. 2. Nadzór ogólny nad Agencją sprawuje Minister 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a w zakresie gos
podarki finansowej Minister Finansów. 

Art. 3. 1. Do zadań Agencji należy wspieranie: 

1) inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożyw
czym oraz usługach dla rolnictwa, 

2) poprawy struktury agrarnej, 

3) przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy w rolnic
twie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach na 
rzecz rolnictwa, 

4) rozwoju infrastruktury techniczno-produkcyjnej rolnict
wa, 

5) przedsięwzięć w zakresie oświaty, doradztwa oraz infor
macji, 

6) realizacji innych zadań wynikających z polityki państwa 
w zakresie rolnictwa. 

2. Agencja realizuje swoje zadania w szczególności 

przez: 

1) dopłatę w pierwszej kolejności do oprocentowania 
kredytów bankowych, 

2) finansowanie lub udział w finansowaniu zadań, o któ
rych mowa w ust. 1, 

3) udzielanie gwarancji i poręczeń kredytowych, okreś
lonych w planie finansowym. 

3. Agencja realizuje zadania określone w ust. 2 pkt 
1 i 2 za pośrednictwem banków lub innych osób prawnych 
w oparciu o umowy zawierane przez Agencję z tymi pod
miotami. 

4. Do gwarancji, o których mowa w ust. 2 pkt 3, stosuje 
się odpowiednio przepisy dotyczące gwarancji kredytowych 
udzielanych przez banki. 

5. Szczegółowe kierunki działań w ramach zadań wy
szczególnionych w ust. 1 oraz sposoby ich realizacji określać 
będzie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. 

Art. 4. Agencja działa na podstawie niniejszej ustawy 
oraz statutu, nadanego przez Prezesa Rady Ministrów w dro
dze rozporządzenia, określającego organizację Agencji, 
szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz zasady 
działania Rady Agencji, o "której mowa wart. 6. 

Art. 5. 1. Organem Agencji jest Prezes powoływany 
i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek 
Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Fi
nansów. 

2. Agencją kieruje Prezes i reprezentuje ją na zewnątrz. 

3. Prezes Agencji składa półroczne sprawozdania 
z działalności Agencji Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ministrowi Finan
sów oraz Sejmowej Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnoś
ciowej . 

Art. 6. 1. Organem doradczym i opiniodawczym Pre
zesa Agencji jest Rada Agencji, w której skład wchodzi 15 
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<;:złonków, z których 6 jest przedstawicielami Ministra Rolnic
twa i Gospodarki Żywnościowej, Ministra Finansów, Minist
ra Ochrony $rodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Ministra-Kierownika 
Centralnego Urzędu Planowania, Prezesa Narodowego Ban
ku Polskiego, a pozostali są przedstawicielami związków 
zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników 
oraz rolniczych związków spółdzielczych o zasięgu krajo
wym. 

2. Członków Rady Agencji powołuje i odwołuje Prezes 
Rady Ministrów, na wniosek właściwego ministra lub preze
sa oraz na wniosek związków zawodowych lub organizacji, 
o których mowa w ust. 1. 

3. Przewodniczącego Rady wybiera spośród swoich 
członków i odwołuje Rada Agencji. 

Art. 7. 1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę 
finansową· 

2. Przychodami Agencji są: 

1) środki pochodzące z oprocentowania rezerw obowiąz
kowych odprowadzanych przez banki do Narodowego 
Banku Polskiego, 

2) środki budżetowe określone corocznie w ustawie bu
dżetowej, 

3) odsetki od lokat bankowych, 

4) środki uzyskane w ramach bezzwrotnej kredytowej 
pomocy zagranicznej, 

5) inne wpływy. 

3. Roczny plan finansowy Agencji ustala jej Prezes 
w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Gospodarki Żyw
nościowej oraz Finansów, po zasięgnięciu opinii Rady Agen
cji. 

4. Koszty działalności Agencji, w tym wynagrodzenia 
pracowników, pokrywane są z przychodów, o których mowa 
w ust. 2. 

5. Zasady wynagradzania pracowników Agencji, z wy
jątkiem Prezesa Agencji, określa zakładowy system wyna
grodzeń po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Agencji. 

6. Zasady prowadzenia rachunkowości przez Agencję 
określają odrębne przepisy. 

Art. 8. Zaciąganie przez Agencję kredytów długoter
minowych oraz emisja obligacji wymagają zgody Ministra 
Finansów. 

Art. 9. Dochody Agencji wolne są od podatku do
chodowego od osób prawnych. 

Art. 10. 1. Składniki majątkowe nabyte na cele funkc
jonowania Agencji tworzą fundusz statutowy Agencji. 

2. Majątek trwały Agencji podlega amortyzacji na ogól
nych zasadach. 

Art. 11. 1. Agencja tworzy fundusz statutowy, a inne 
fundusze może tworzyćpo uzyskaniu zgody Ministra Finan
sów. 


