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USTAWA

z dnia 16 lutego 2001 r.

o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy — Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaê-
nych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administro-

waniu obrotem z zagranicà towarami i us∏ugami.

Art. 1. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Inspek-
cji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 11, poz. 84) po art. 6 dodaje si´ art. 6a w brzmieniu:
„Art. 6a. 1. Do zadaƒ Inspekcji Sanitarnej nale˝y rów-

nie˝ wydawanie opinii co do zgodnoÊci
z warunkami sanitarnymi okreÊlonymi
przepisami Unii Europejskiej przedsi´-
wzi´ç i zrealizowanych inwestycji, których
realizacja jest wspomagana przez Agencj´
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ze Êrodków pochodzàcych z funduszy Unii
Europejskiej.

2. Opinie, o których mowa w ust. 1, sà wyda-
wane na wniosek podmiotu ubiegajàcego
si´ o pomoc finansowà.”

Art. 2. W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utwo-
rzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142,
poz. 951 i z 2000 r. Nr 48, poz. 550) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:
1) w art. 4:

a) w ust. 2 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) podejmowanie innych dzia∏aƒ okreÊlonych

w odr´bnych przepisach, w szczególnoÊci
w zakresie regulacji rynków rolnych.”,

b) skreÊla si´ ust. 4;
2) w art. 8 w ust. 2:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) procedury dzia∏alnoÊci interwencyjnej,

w tym dotyczàce organizowania i przepro-
wadzania przetargów,”
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b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) procedury wyboru przedsi´biorców w zakre-

sie tworzenia i gospodarowania rezerwami,”.

Art. 3. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utwo-
rzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98,
poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983 oraz z 2001 r. Nr 3,
poz. 19) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Nadzór nad Agencjà sprawuje minister
w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi, a w zakre-
sie gospodarki finansowej i gospodarowa-
nia Êrodkami, o których mowa w art. 3a
ust. 1 — minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych.”;

2) art. 3a otrzymuje brzmienie:
„Art. 3a. 1. Agencja wspomaga realizacj´ zadaƒ

wymienionych w art. 3 ust. 1 ze Êrod-
ków pochodzàcych z funduszy Unii Eu-
ropejskiej oraz z innych êróde∏ zagra-
nicznych, jeÊli umowy mi´dzynarodo-
we tak stanowià. 

2. Agencja mo˝e realizowaç równie˝ inne
zadania ze Êrodków pochodzàcych ze
êróde∏, o których mowa w ust. 1, jeÊli
umowy mi´dzynarodowe tak stanowià.

3. W ramach nadzoru, o którym mowa
w art. 2, minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych w szczególnoÊci: 
1) sprawdza stan przygotowania Agen-

cji do obs∏ugi i gospodarowania
Êrodkami pochodzàcymi z funduszy
Unii Europejskiej oraz krajowymi
Êrodkami publicznymi przeznaczo-
nymi na wspó∏finansowanie zadaƒ,
o których mowa w art. 3 ust. 1,

2) sprawdza przestrzeganie przez
Agencj´ szczegó∏owych zasad go-
spodarowania Êrodkami, o których
mowa w pkt 1,

3) kontroluje i weryfikuje plany finan-
sowe Agencji w zakresie gospodaro-
wania Êrodkami, o których mowa
w pkt 1, oraz zgodnoÊç tych planów
z zasadami udzielania pomocy z fun-
duszy Unii Europejskiej.

4. W razie stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
w przygotowaniu Agencji do obs∏ugi
i gospodarowania Êrodkami, o których
mowa w ust. 3 pkt 1, lub nieprawid∏owe-
go gospodarowania przez Agencj´ tymi
Êrodkami minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych mo˝e zawiesiç lub
wstrzymaç ich wydatkowanie.

5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia:
1) szczegó∏owy zakres i kierunki dzia-

∏aƒ oraz sposób realizacji zadaƒ
Agencji, o których mowa w ust. 1 i 2,
uwzgl´dniajàc zasady obowiàzujàce
w Unii Europejskiej lub postanowie-
nia w∏aÊciwych umów mi´dzynaro-
dowych,

2) szczegó∏owe zasady i tryb sprawo-
wania nadzoru, o którym mowa

w ust. 3, a w szczególnoÊci przepro-
wadzania kontroli finansowej Agen-
cji w zakresie gospodarowania Êrod-
kami pochodzàcymi z funduszy Unii
Europejskiej oraz krajowymi Êrodka-
mi publicznymi przeznaczonymi na
wspó∏finansowanie zadaƒ Agencji.”;

3) po art. 3a dodaje si´ art. 3b w brzmieniu: 
„Art. 3b. Agencja realizuje zadania okreÊlone w od-

r´bnych przepisach w szczególnoÊci doty-
czàce regulacji rynków rolnych oraz roz-
woju obszarów wiejskich.”

Art. 4. W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. — Ko-
deks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407,
Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063, z 1999 r.
Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802, z 2000 r. Nr 22,
poz. 269, Nr 119, poz. 1250 i Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001 r. Nr 12, poz. 92) w art. 14 wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:
a) w § 6 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecinkiem

i dodaje si´ wyrazy „z zastrze˝eniem § 6m.”,
b) po § 6j dodaje si´ § 6k—6n w brzmieniu:

„§ 6k. Rada Ministrów, ustanawiajàc kontyngent
taryfowy, mo˝e uzale˝niç wydanie pozwole-
nia, o którym mowa w § 6, od z∏o˝enia przez
wnioskodawc´ kaucji w okreÊlonej wysoko-
Êci, z tym ̋ e nie mo˝e ona przekraczaç 100%
wartoÊci celnej towaru.

§ 6l. W razie wykorzystania udzielonego pozwo-
lenia w wysokoÊci mniejszej ni˝ 95% ogól-
nej iloÊci lub wartoÊci  towaru obj´tego po-
zwoleniem kaucja ulega przepadkowi na
rzecz Skarbu Paƒstwa.

§ 6∏. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
z zastrze˝eniem § 8a, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb po-
bierania kaucji, majàc na wzgl´dzie obowià-
zujàce w tym zakresie przepisy Unii Euro-
pejskiej.

§ 6m. W zakresie towarów rolno-spo˝ywczych,
w rozumieniu przepisów o administrowa-
niu obrotem z zagranicà towarami i us∏uga-
mi oraz o obrocie specjalnym, pozwolenie,
o którym mowa w § 6, wydaje Prezes Agen-
cji Rynku Rolnego.

§ 6n. Od decyzji, o której mowa w § 6m, przys∏u-
guje odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do
spraw rynków rolnych.”,

c) w § 7 i 8 na koƒcu dodaje si´ wyrazy „ , z zastrze˝e-
niem § 8a”,

d) po § 8 dodaje si´ § 8a w brzmieniu: 
„§ 8a. W zakresie towarów rolno-spo˝ywczych,

w rozumieniu przepisów o administrowaniu
obrotem z zagranicà towarami i us∏ugami
oraz o obrocie specjalnym, rozporzàdzenia,
o których mowa w § 6∏, 7 i 8, minister w∏aÊci-
wy do spraw gospodarki wydaje w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
rynków rolnych.”

Art. 5. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwal-
czaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt
rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej
(Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752) w art. 35:
a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,
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b) dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Do zadaƒ Inspekcji Weterynaryjnej nale˝y rów-

nie˝ wydawanie opinii co do zgodnoÊci z wa-
runkami weterynaryjnymi okreÊlonymi przepi-
sami Unii Europejskiej przedsi´wzi´ç i zrealizo-
wanych inwestycji, których realizacja jest
wspomagana przez Agencj´ Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa ze Êrodków pochodzà-
cych z funduszy Unii Europejskiej.

3. Opinie, o których mowa w ust. 2, sà wydawane
na wniosek podmiotu ubiegajàcego si´ o po-
moc finansowà.”

Art. 6. W ustawie z dnia 11 grudnia 1997 r. o admi-
nistrowaniu obrotem z zagranicà towarami i us∏ugami
(Dz. U. Nr 157, poz. 1026, z 1999 r. Nr 55, poz. 587
i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 119, poz. 1250)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 8:

a) w ust. 2 po wyrazach „mo˝e ustanowiç” dodaje
si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem ust. 2a”, 

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W zakresie towarów rolno-spo˝ywczych

rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 2,
minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
wydaje równie˝ w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw rynków rol-
nych.”;

2) w art. 17:
a) w ust. 1 na koƒcu dodaje si´ wyrazy „ , z zastrze-

˝eniem ust. 1a”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W zakresie towarów rolno–spo˝ywczych
decyzj´, o której mowa w ust. 1, wydaje Pre-
zes Agencji Rynku Rolnego.

1b. Od decyzji, o której mowa w ust. 1a, przy-
s∏uguje odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego
do spraw rynków rolnych.”;

3) po art. 21 dodaje si´ art. 21a w brzmieniu:
„Art. 21a. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw rynków rolnych, w drodze roz-
porzàdzenia, okreÊli towary rolno-spo-
˝ywcze, o których mowa w art. 8
ust. 2a i art. 17 ust. 1a, majàc na wzgl´-

dzie zobowiàzania wynikajàce z umów
mi´dzynarodowych.”

Art. 7. Do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów dotyczà-
cych regulacji poszczególnych rynków rolnych Prezes
Agencji Rynku Rolnego przedstawia Radzie Ministrów
do zatwierdzenia zaopiniowany przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw rynków rolnych i ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych oraz Rad´ Agencji
Rynku Rolnego roczny program dzia∏aƒ interwencyj-
nych, który obejmuje w szczególnoÊci:
1) wykaz produktów rolnych i ˝ywnoÊciowych obj´-

tych dzia∏alnoÊcià Agencji oraz  ceny interwencyj-
ne zakupu tych produktów, 

2) kwoty dop∏at do cen skupu produktów, o których
mowa w pkt 1, stawki tych dop∏at, kwoty dop∏at do
wywozu produktów, o których mowa w pkt 1, i ter-
miny udzielania dop∏at,

3) Êrodki finansowe niezb´dne do wykonania roczne-
go programu,

4) kwot´ por´czeƒ kredytów udzielanych przez Agen-
cj´. 

Art. 8. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych:
1) przeprowadzi post´powanie majàce na celu po-

twierdzenie spe∏niania przez Agencj´ Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa funkcji agencji p∏at-
niczej i wdra˝ajàcej, w rozumieniu przepisów Unii
Europejskiej,

2) przeprowadzi do dnia przystàpienia Rzeczypospoli-
tej Polskiej do Unii Europejskiej post´powanie ma-
jàce na celu potwierdzenie spe∏niania przez Agen-
cj´ Rynku Rolnego oraz Agencj´ Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa funkcji agencji p∏atni-
czych, w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej,
w szczególnoÊci w zakresie wykonywania zadaƒ
dotyczàcych regulacji rynków rolnych oraz rozwo-
ju obszarów wiejskich.

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


