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korzystania kwot ściągniętych z tytułu kar pieniężnych 
regulują przepisy ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o ób
szarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i admini
stracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, 
poz. 96 oraz z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243). 

Rozdział 8 

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy 
przejściowe i końcowe 

Art. 44. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obsza
rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131 , z 1994 r. Nr 27, poz. 96 
oraz z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243) wprowa
dza się następujące zmiany: 

1) art. 31 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 31 . 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, polskie osoby 
prawne i fizyczne mogą prowadzić bada
nia naukowe na polskich obszarach mor
skich bez zezwolenia. Osoby te są obowią
zane do informowania dyrektora właści
wego urzędu morskiego o rejonie i sposo
bie prowadzenia badań na 14 dni przed ich 
rozpoczęciem oraz o zakończeniu badań . 

2. Do połowów prowadzonych w ramach 
badań naukowych stosuje się przepisy 
o rybołówstwie morskim."; 

2) wart. 55 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

,,2a. Przepisu ust. 1 pkt 1, w części dotyczącej eks
ploatacji żywych zasobów morza, nie stosuje 
się w przypadkach określonych w przepisach 
o rybołówstwie morskim." 

Art. 45.1 . Traci moc ustawa z dnia 21 maja 1963 r. o ry
bołówstwie morskim (Dz. U. Nr 22, poz. 115, z 1970 r. 
Nr 3, poz. 14, z 1977 r. Nr 37, poz. 163 i z 1991 r. 
Nr 32, poz. 131). 

2. Do czasu wydania przepisów przewidzianych 
w ustawie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy, 
zachowują moc dotychczasowe przepisy wydane na 
podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, o ile nie są 
sprzeczne z niniejszą ustawą. 

Art. 46. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie
sięcy od dnia ogłoszenia , z wyjątkiem art. 15 i 16, któ
re wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1997 r. 
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USTAWA 

z dnia 2 lutego 1996 r. 

o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego oraz niektórych innych ustaw. 

Art. 1. W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utwo
rzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 39, poz. 223) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Agencja może tworzyć oddziały terenowe."; 

2) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 4. 1. Agencja realizuje interwencyjną politykę 
rolną państwa w celu stabilizacji rynku 
produktów rolnych i żywnościowych 
oraz ochrony dochodów uzyskiwanych 
z rolnictwa. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, Agen
cja wykonuje w szczególności przez: 

1) interwencyjny zakup i sprzedaż produk
tów rolnych oraz ich przetworów na ryn
ku krajowym i rynkach zagranicznych, 

2) gromadzenie i gospodarowanie pań
stwowymi rezerwami produktów rol
nych oraz produktów i półproduktów 
żywnościowych w ramach określo
nych zadań oraz przeznaczonych na 
ten cel środków finansowych, 

3) udzielanie poręczeń kredytów, z wyjąt
kiem kredytów inwestycyjnych, pod
miotom gospodarczym realizującym 
zadania zlecone przez Agencję. 

3. Do zadań Agencji należą także : 

1) analizowanie rynku produktów rol
nych i żywnościowych, 

2) przedstawianie Radzie Ministrów: 
a) propozycji regulacji organizacyjno

-prawnych w zakresie funkcjonowa
nia rynku podstawowych produk
tów rolnych i żywnościowych, 

b) w porozumieniu z Ministrem Współ
pracy Gospodarczej z Zagranicą, 
propozycji dotyczących regulacji 
handlu zagranicznego w zakresie 
produktów będących przedmiotem 
działalności interwencyjnej Agencji, 

3) inicjowanie i udział w działaniach organi
zacyjnych mających na celu rozwój ryn
ku produktów rolnych i żywnościowych. 

4. Prezes Agencji przedstawia Radzie Mini
strów do zatwierdzenia zaopiniowany 
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przez Ministrów Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej, Finansów oraz Radę 
Agencji roczny program działań inter
wencyjnych, który obejmuje: 

1) listę podstawowych produktów rol
nych oraz produktów i półproduktów 
żywnościowych będących przedmio
tem oddziaływania Agencji, 

2) prognozę poziomu cen, według któ
rych Agencja będzie prowadzić dzia
łalność interwencyjną i gospodarkę 
rezerwami państwowymi, 

3) środki niezbędne na działania inter
wencyjne."; 

3) dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

"Art. 4a. 1. Rada Ministrów może powierzyć Agen
cji realizację innych zadań niż określone 
wart. 4, związanych z organizowaniem 
i funkcjonowaniem rynku produktów 
rolnych i żywnościowych. 

4) w art. 6: 

2. Rada Ministrów powierzając zadania, 
o których mowa w ust. 1, zapewni 
Agencji na ten cel odpowiednie środki 
finansowe." ; 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Prezes Agencji jest powoływany i odwoły
wany przez Prezesa Rady Ministrów na wnio
sek Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywno
ściowej w porozumieniu z Ministrem Finan
sów.", 

b) skreśla się ust. 3, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Prezes Agencji składa półroczne i roczne 
sprawozdania z działalności Agencji Preze
sowi Rady Ministrów, Ministrowi Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej, Ministrowi Fi 
nansów, a także Sejmowej i Senackiej Komi
sji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej."; 

5) wart. 7: 

a) w ust.1 kropkę zastępuje się przecinkiem i doda
je się wyrazy "powoływani na okres 3 lat.", 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Członków Rady, będących przedstawicielami 
administracji państwowej, po jednym przed
stawicielu Ministra Finansów, Ministra Prze
mysłu i Handlu, Ministra Rolnictwa i Gospo
darki Żywnościowej oraz Ministra Współpra
cy Gospodarczej z Zagranicą, powołuje i od
wołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek 
zainteresowanych ministrów."; 

6) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 8. 1. Agencja działa na podstawie niniejszej 
ustawy oraz statutu nadanego, w drodze 

rozporządzenia, przez Prezesa Rady Mi
nistrów. 

2. Statut Agencji reguluje w szczególności: 

1) strukturę organizacyjną Agencji, 

2) zasady tworzenia oddziałów tereno
wych, 

3) zadania oraz zasady działania Rady 
Agencji, 

4) zasady udzielania pełnomocnictw, 

5) szczegółowe zasady gospodarki finan
sowej, 

6) system kontroli wewnętrznej, 

7) procedury działalności interwencyj
nej, 

8) procedury ustalania ceny minimalnej, 

9) zasady udziału Agencji w spółkach 
prawa handlowego."; 

7) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 9. 1. Agencja prowadzi samodzielną gospo
darkę finansową i ewidencję księgową, 
dotyczącą gospodarowania rezerwami 
państwowymi oraz działalności inter
wencyjnej na rynku produktów rolnych, 
zgodnie z przepisami obowiązującymi 
osoby prawne i niniejszą ustawą. 

2. Agencja działa zgodnie z planem finan
sowym obejmującym rok obrachunko
wy pokrywający się z rokiem kalendarzo
wym. Roczny plan finansowy Agencji 
ustala jej Prezes w porozumieniu z Mini
strami Rolnictwa i Gospodarki Żywno
ściowej oraz Finansów. 

3. Przychodami Agencji są dotacje budże
towe ustalane corocznie w ustawie bu
dżetowej, wpływy z działalności gospo
darczej, z kapitałów pieniężnych, daro
wizn oraz inne wpływy. 

4. Przychody określone w ust. 3 Agencja 
przeznacza na realizację zadań określo
nych wart. 4 oraz na funkcjonowanie 
Agencji. 

5. Zasady wynagradzania pracowników 
określa Prezes Agencji Rynku Rolnego 
w zakładowym regulaminie wynagra
dzania."; 

8) skreśla się art. 10 i 11; 

9) art. 12 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 12. Techniczno-organizacyjną obsługę Preze
sa Agencji sprawuje biuro Agencji, zwane 
«Centralą»·"; 

10) dodaje się art. 12a w brzmieniu: 

"Art. 12a. Nie pobiera się opłaty skarbowej od 
czynnoscl cywilnoprawnych, których 
stroną jest Agencja Rynku Rolnego." 



, 
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Art. 2. 1. Przedsiębiorstwa przemysłu zbożowo
-młynarskiego "Pll", które w drodze darowizny 
przekazały nieodpłatnie Agencji magazyny zbożowe , 

dokonają zmniejszenia funduszu założycielskiego na 
podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. 
o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwo
wych (Dz. U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27, z 1993 r. Nr 18, 
poz. 82, z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i z 1995 r. Nr 154, 
poz. 791). 

2. Wygasają zobowiązania przedsiębiorstw prze
mysłu zbożowo-młynarskiego " Pll" lub następców 
prawnych tych przedsiębiorstw wobec Skarbu Pań
stwa z tytułu spłat kredytów inwestycyjnych dokona
nych ze środków budżetu państwa na podstawie porę
czenia Ministra Finansów, jeżeli magazyny zbożowe 
tych przedsiębiorstw zostały przejęte przez Agencję 
Rynku Rolnego. 

Art. 3. W ustawie z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosz
tach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24, 
poz. 110, z 1982 r. Nr 31, poz. 215, z 1991 r. Nr 22, poz. 
93 i z 1994 r. Nr 79, poz. 362) wart. 8 dodaje się ust. 3 
w brzmieniu : 

,,3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do Agencji 
Rynku Rolnego." 

Art. 4. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 
106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, 
Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, 
poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, 
poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, 
poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704 oraz z 1996 r. 
Nr 25, poz. 113) wart. 6 w ust. 1 dodaje się pkt 9 
w brzmien iu: 

,,9) Agencję Rynku Rolnego." 

Art. 5. Prezes Rady Ministrów ogłosi tekst jednolity 
ustawy o utworzeniu Agencj i Rynku Rolnego, 
z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów 
wydanych przed dniem ogłoszenia tekstu jednolitego. 

Art. 6. Do czasu wydania rozporządzenia, o którym 
mowa wart. 1 pkt 6 niniejszej ustawy, obowiązują, nie dłu
żej niż przez 3 miesiące , dotychczasowe przepisy wydane 
na podstawie art. 8 ustawyzdnia 7 czerwca 1990 r. o utwo
rzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 39, poz. 223). 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po u pływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 
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USTAWA 

z dnia 2 lutego 1996 r. 

o powszechnym spisie rolnym 1996 roku . 

Rozdział 1 

Termin i zakres spisu 

Art. 1. Powszechny spis rolny 1996 roku, zwany da
lej "spisem" , będzie przeprowadzony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 13 do 25 czerw
ca 1996 r., według stanu w dniu 12 czerwca 1996 r. 
o godz. 2400

• 

Art. 2. Spis będzie przeprowadzony: 

1) w indywidualnych gospodarstwach rolnych, 

2) u osób fizycznych użytkujących działki rolne, 

3) u właścicieli zwierząt gospodarskich nie posiadają
cych użytków rolnych lub posiadających użytki rol 
ne o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha, 

4) u osób prawnych i w jednostkach organizacyjnych nie 
mających osobowości prawnej, których podstawo
wym rodzajem działalności jest prowadzenie upraw 
rolnych, warzywnictwa i ogrodnictwa, chów i ho
dowla zwierząt, działalność usługowa związana 
z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlą zwie-

rząt, z wyjątkiem działalności weterynaryjnej, gospo
darka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt 
łownych łącznie z pokrewną działalnością usługową, 

5) u osób prawnych i w jednostkach organizacyjnych nie 
mających osobowości prawnej, które niezależnie od 
rodzaju działalności podstawowej są użytkownikami 
użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha. 

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) gospodarstwie rolnym - oznacza to grunty rolne 
wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich czę
ściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stano
wią lub mogą stanowić zorganizowaną całość 
gospodarczą, oraz prawami i obowiązkami związa
nymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 

2) indywidualnym gospodarstwie rolnym - oznacza 
to gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rol
nych przekraczającej 1 ha, będące własnością lub 
znajdujące się w użytkowaniu osoby fizycznej lub 
grupy osób, 

3) działce rolnej - oznacza to gospodarstwo rolne 
o powi~rzchni użytków rolnych od 0,1 ha do 1 ha 
włączn i e, 


