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63 
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 stycznia 1998 r. 

Nr15 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 paź- ,,§ 5. Organami Agencji są: 
dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 1) Prezes, 
rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 2) Rada Nadzorcza."; 
i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, 
poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349 4) § 8 otrzymuje brzmienie: 
i Nr 79, poz. 484) zarządza się, co następuje: ,,§ 8.1. Prezes dokonuje czynności w sprawach 

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie nadania 
statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 
(Dz. U. Nr 24, poz. 104 i Nr 80, poz. 409 oraz z 1993 r. 
Nr 36, poz. 163) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 1. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, 

zwana dalej «Agencją», działa na podstawie 
ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospo
darowaniu nieruchomościami rolnymi Skar
bu Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 229 
i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268, 
Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. 
Nr 54, poz. 349 i Nr 79, poz. 484), zwanej dalej 
«ustawą», oraz niniejszego statutu."; 

2) V)I § 4 wyrazy "Minister Rolnictwa i Gospodarki 
Zywnościowej" zastępuje się wyrazami "Minister 
Skarbu Państwa."; 

3) § 5 otrzymuje brzmienie: 

z zakresu prawa pracy, powołuje i odwołu
je swoich zastępców, dyrektorów oddzia
łów terenowych, a na wniosek tych dyrek
torów - ich zastępców i głównych księgo
wych w oddziałach terenowych. 

2. Do dokonywania czynności w sprawach 
z zakresu prawa pracy Prezes może wyzna
czyć innego pracownika Agencji."; 

5) w § 10 skreśla się wyrazy "oraz zakres działania Ko
legium Agencji"; 

6) rozdział 4 otrzymuje brzmienie: 

"Rozdział 4 

Rada Nadzorcza 

§ 13. 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej «Radą», wy
konuje stały nadzór we wszystkich dziedzi
nach działalności Agencji. 

2. Do zakresu działania Rady należy: 
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1) sprawowanie nadzoru i dokonywanie 
ocen realizacji zadań Agencji, określo
nych wart. 6 ustawy, a w szczególności 
w zakresie: 
a) przejmowania mienia Skarbu Pań

stwa do Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa, zwanego dalej «Za
sobem», 

b) gospodarowania mieniem Zasobu 
w każdej z form określonych w usta
wie, 

c) tworzenia miejsc pracy w związku 
z restrukturyzacją państwowej go
spodarki rolnej, 

2) przedstawianie corocznie Ministrowi 
Skarbu Państwa oraz Ministrowi Rolnic
twa i Gospodarki Żywnościowej opinii 
w sprawie projektu planu finansowego 
Agencji ustalonego na dany rok, 

3) okresowa ocena wyników finansowej 
działalności Agencji, 

4) badanie rocznych sprawozdań finanso
wych Agencji oraz podejmowanie 
uchwał w sprawie zatwierdzenia tych 
sprawozdań i udzielenia pokwitowania 
Prezesowi Agencji z wykonania obo
wiązków w poprzednim roku obrachun
kowym, 

5) opiniowanie struktury organizacyjnej 
Agencji i regulaminu wynagradzania 
pracowników Biura Prezesa Agencji 
i oddziałów terenowych. 

3. Rada rozpatruje przedstawiane kwartalnie 
przez Prezesa Agencji raporty z działalno
ści Agencji, w tym informacje o wynikach 
finansowych tej działalności. 

4. Rada może delegować swego członka do 
wykonania oznaczonych czynności mają
cych na celu ustalenie stanu faktycznego, 
niezbędnego do zajęcia stanowiska w da
nej sprawie przez Radę. 

§ 14. 1. Rada Nadzorcza składa się z przewodniczą
cego i jedenastu członków. 

2. Rada podejmuje uchwały na posiedze
niach, zwykłą większością głosów, w gło
sowaniu jawnym, w obecności co najmniej 
siedmiu członków. W razie równego po
działu głosów rozstrzyga głos przewodni
czącego. 

3. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący. 
Zawiadomienia o terminie posiedzenia po
winny być wysyłane co najmniej na sie
dem dni przed wyznaczoną datą posiedze
nia. Posiedzenia Rady prowadzi przewod
niczący albo wyznaczony przez niego inny 
członek Rady. Rada może uchwalić regula
min swego działania. 

4. Obsługę techniczno-biurową Rady spra
wuje Biuro Agencji. 

§ 15. 1. Miesięczne wynagrodzenie członków Ra
dy, z wyjątkiem przewodniczącego, jest 
równe przeciętnemu wynagrodzeniu brut
to w sektorze przedsiębiorstw wraz z wy
płatami z zysku za ostatni miesiąc minione-

go kwartału, pomnożonemu przez współ
czynnik 1,5. 

2. Miesięczne wynagrodzenie przewodniczą
cego Rady Nadzorczej jest równe przecięt
nemu wynagrodzeniu brutto w sektorze 
przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku 
za ostatni miesiąc minionego kwartału, po
mnożonemu przez współczynnik 2,0. 

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje 
wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 
i 2, bez względu na częstotliwość zwoływa
nych posiedzeń. 

4. Wynagrodzenie nie przysługuje za mie
siąc, w którym członek Rady nie uczestni
czył bez usprawiedliwienia w żadnym ze 
zwołanych posiedzeń. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 
i 2, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każ
dego następnego miesiąca. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 
i 2, nie obejmuje kosztów podróży i zakwa
terowania, których zwrot przysługuje we
dług przepisów w sprawie zasad ustalania 
oraz wysokości należności przysługują
cych pracownikom z tytułu podróży służ
bowej na obszarze kraju. 

7. Osobom spoza składu Rady uczestniczą
cym w posiedzeniu Rady przysługuje zwrot 
kosztów podróży i zakwaterowania oraz 
diety według przepisów, o których mowa 
w ust. 6. 

8. Koszty działania Rady ponosi Agencja."; 

7) § 16 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 16. 1. Prezes Agencji tworzy i znosi oddziały te
renowe, a także określa terytorialny 
i przedmiotowy zakres ich działania. 

2. W sprawach nie objętych terytorialnym 
i przedmiotowym zakresem działania od
działów terenowych właściwy jest Prezes 
Agencji."; 

8) skreśla się § 18; 

9) § 21 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 21. Do zadań oddziałów terenowych, z zastrze
żeniem § 7 ust. 3, należą w szczególności na
stępujące sprawy: 
1) przejmowanie mienia do Zasobu, na za

sadach i w trybie określonym w ustawie, 

2) prowadzenie ewidencji mienia Zasobu, 
3) przygotowanie i realizacja programów re

strukturyzacji i prywatyzacji mienia Zaso
bu, w tym także zawieranie umów w spra
wie prowadzenia działalności gospodar
czej w imieniu i na rachunek Agencji, 
z wykorzystaniem wydzielonych części 
mienia Zasobu, 

4) sprawowanie nadzoru właścicielskiego 
nad mieniem Zasobu, 

5) windykacja należności Agencji, 

6) prowadzenie restrukturyzacji zadłużenia 
Agencji, 
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7) działanie na rzecz tworzenia miejsc pracy 
oraz aktywizacji zawodowej byłych pra
cowników państwowych przedsiębiorstw 
gospodarki rolnej."; 

10)w§23: 

a) w pkt 2 po wyrazach "wartość ewidencyjna" do
daje się wyraz "netto", 

b) w pkt 3 liczbę" 1500" zastępuje się liczbą ,,500"; 

11) w § 28 w ust. 2, w § 29 w ust. 1 i w § 30 wyrazy "za
dań określonych wart. 6 i art. 13 ust. 2 ustawy" zastę
puje się wyrazami "zadań określonych w ustawie."; 

12) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Zasady wynagradzania pracowników zatrud
nionych w Biurze Agencji i oddziałach tereno
wych określa regulamin wynagradzania. Wa
runki wynagradzania Prezesa Agencji ustala 
Prezes Rady Ministrów."; 

13) § 36 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 36. Prezes Agencji określa szczegółowe zasady 
rozrachunku gospodarczego oddziałów te
renowych oraz jednostek gospodarczych za
rządzanych lub administrowanych w imie
niu i na rachunek Agencji, z zachowaniem 
zasad gospodarki finansowej określonych 
w statucie."; 

14) w § 37: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "w trybie określonym 
wart. 24 ust. 1 ustawy", 
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b) w ust. 2 wyraz "budynki" zastępuje się wyraza
mi "obiekty budowlane", 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Fizyczna likwidacja obiektów budowlanych 
wymaga zgody Prezesa Agencji, jeżeli ich 
wartość ewidencyjna netto przewyższa rów
nowartość 2000 decyton żyta, ustaloną sto
sownie do przepisów o podatku rolnym.", 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Nie zagospodarowane mienie ruchome mo
że być użyczone lub nieodpłatnie przekazane 
na własność muzeum, a także innym jed
nostkom organizacyjnym na cele działalno
ści dydaktycznej, oświatowo-wychowaw
czej, opiekuńczej, charytatywnej albo, jeśli 
nie przedstawia wartości użytkowej - zlikwi
dowane.", 

e) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

,,6. Przepisy ust. 1-5 nie naruszają, przewidzia
nego w odrębnych przepisach, obowiązku 
uzyskania zezwoleń właściwych organów na 
dokonanie rozbiórki lub na fizyczną likwida
cję w inny sposób poszczególnych składni
ków mienia Zasobu." 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 22 stycznia 1998 r. 

w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego. 

Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, 
poz. 357) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Przepisom rozporządżenia podlegają nauczy
ciele'; wycnowawcy i inni pracownicy pedagogiczni za
trudnieni w przedszkolach, szkołach i innych placów
kach wymienionych" wart. 1 ust. 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. 
Nr 56, poz. 357), zwani dalej "nauczycielami", jeżeli by
li nauczycielami mianowanymi w chwili popełnienia 
czynu stanowiącego uchybienie godności zawodu na
uczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 
ustawy. 

§ 2. 1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych 
nauczycieli właściwe są komisje dyscyplinarne pierw
szej i drugiej instancji, zwane dalej "komisjami". 

2. Komisje rozpatrują również odwołania od decy
zji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków nauczyciela, 
wydanych na podstawie art. 83 ustawy z dnia 26 stycz
nia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, 
poz. 357), zwanej dalej "ustawą". 

§ 3. 1. Postępowanie dyscyplinarne za czyn podle
gający ukaraniu w postępowaniu karnym lub w spra
wach o wykroczenia może być prowadzone równocze
śnie ~ tym postępowaniem. Komisja może zawiesić po
stępowanie dyscyplinarne do czasu wydania prawo
mocnego orzeczenia w postępowaniu karnym lub 
vi/' sprawach o wykroczenia. Komisja może w każdej 
chwili podjąć i kontynuować zawieszone postępowa-
nie dyscyplinarne. . 

2. Orzeczenie wydane w postępowaniu karnym lub 
w sprawach o wykroczenia nie stanowi przeszkody do 
wszczęcia i prowadzenia postępowania dyscyplinarne
go oraz wymierzenia kary dyscyplinarnej. 

§ 4. 1. Nie wszczyna się postępowania dyscyplinar
nego, a wszczęte umarza, gdy: 


