
2) w art. 6 w ust. 2 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) uznawanie za nadawc´ spo∏ecznego lub od-
bieranie tego przymiotu, na warunkach okreÊlo-
nych ustawà,”;

3) dodaje si´ art. 37a w brzmieniu:

„Art. 37a. Nadawca jest obowiàzany do coroczne-
go sk∏adania do Krajowej Rady sprawoz-
dania finansowego, w formie przewi-
dzianej w ustawie z dnia 29 wrzeÊnia
1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 121,
poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43,
poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118,
poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140,
poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60,
poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107,
poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9,
poz. 75 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r.
Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113,
poz. 1186).”;

4) w art. 38 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) osoba posiadajàca koncesj´ nie z∏o˝y sprawoz-
dania finansowego, o którym mowa w art. 37a.”;

5) dodaje si´ art. 39b w brzmieniu:

„Art. 39b. 1. O uznanie za nadawc´ spo∏ecznego
mo˝e do Krajowej Rady wystàpiç:

1) stowarzyszenie w ramach realizacji
celów statutowych,

2) fundacja w ramach realizacji celów
statutowych,

3) koÊcielna lub wyznaniowa osoba
prawna koÊcio∏a lub zwiàzku wy-
znaniowego o uregulowanej w
ustawie sytuacji prawnej.

2. Nadawca spo∏eczny jest zwolniony
z op∏at za udzielenie lub zmian´ kon-
cesji.

3. W przypadku naruszenia przez nadaw-
c´ spo∏ecznego wymogów okreÊlo-
nych w art. 4 pkt 1a, organ koncesyjny
wydaje decyzj´ o uchyleniu decyzji
o uznaniu za nadawc´ spo∏ecznego.
Stwierdza w niej obowiàzek uiszcze-
nia op∏at, o których mowa w ust. 2,
wraz z ustawowymi odsetkami liczo-
nymi od dnia udzielenia lub zmiany
koncesji.”;

6) w art. 43 w ust. 1 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) programy krajowych nadawców spo∏ecznych
dost´pne na danym obszarze,”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TAWA

z dnia 29 marca 2001 r.

o zasadach i formach uregulowania zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa wynikajàcych 
z orzeczeƒ Spo∏ecznej Komisji Rewindykacyjnej.

Art. 1. 1. Ustawa dotyczy uregulowania zobowià-
zaƒ Skarbu Paƒstwa wynikajàcych z orzeczeƒ Spo∏ecz-
nej Komisji Rewindykacyjnej, o której mowa w art. 5
ustawy z dnia 25 paêdziernika 1990 r. o zwrocie majàt-
ku utraconego przez zwiàzki zawodowe i organizacje
spo∏eczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego
(Dz. U. z 1996 r. Nr 143, poz. 661, z 1997 r. Nr 82, poz.
518 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1113), zwanej dalej „ustawà
rewindykacyjnà”.

2. Ilekroç w przepisach ustawy jest mowa o zobo-
wiàzaniach Skarbu Paƒstwa, nale˝y przez to rozumieç
kwoty takich zobowiàzaƒ ustalone w orzeczeniach
Spo∏ecznej Komisji Rewindykacyjnej wraz z odsetkami
ustawowymi naliczonymi na zasadach okreÊlonych
w art. 33 ustawy rewindykacyjnej.

3. W formie obligacji Skarbu Paƒstwa sà regulowa-
ne zobowiàzania Skarbu Paƒstwa, ustalone w orzecze-
niach wydanych na rzecz danego podmiotu uprawnio-

nego, je˝eli ich ∏àczna wartoÊç w dniu uregulowania
przekracza 10 000 z∏. Dotyczy to zobowiàzaƒ Skarbu
Paƒstwa wynikajàcych z prawomocnych orzeczeƒ Spo-
∏ecznej Komisji Rewindykacyjnej, które nie zosta∏y wy-
konane do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, a tak˝e tych zo-
bowiàzaƒ, które zostanà ustalone w orzeczeniach tej
Komisji wydanych do dnia 31 grudnia 2001 r.

4. W formie gotówkowej sà regulowane zobowià-
zania Skarbu Paƒstwa, ustalone w orzeczeniach wyda-
nych na rzecz danego podmiotu uprawnionego, je˝eli
ich ∏àczna wartoÊç w dniu zap∏aty nie przekracza 
10 000 z∏, a tak˝e zobowiàzania Skarbu Paƒstwa, które
zostanà ustalone w orzeczeniach Spo∏ecznej Komisji
Rewindykacyjnej wydanych po dniu 31 grudnia 2001 r.

Art. 2. 1. Podmiot uprawniony do uzyskania kom-
pensaty zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa, którym jest inny
podmiot ni˝ organizacja wymieniona w orzeczeniu
Spo∏ecznej Komisji Rewindykacyjnej, jest obowiàzany



wskazaç podstaw´ przej´cia wierzytelnoÊci wobec
Skarbu Paƒstwa, przedstawiajàc, na ˝àdanie wojewo-
dy, orygina∏ lub uwierzytelnionà notarialnie kopi´ ka˝-
dego dokumentu, który ma uzasadniaç przej´cie wie-
rzytelnoÊci; w∏aÊciwym wojewodà jest w tym przypad-
ku wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ organi-
zacji wymienionej w orzeczeniu Spo∏ecznej Komisji Re-
windykacyjnej.

2. Podmiot uprawniony do uzyskania kompensaty
zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa w formie obligacji Skarbu
Paƒstwa jest obowiàzany w∏aÊciwemu wojewodzie,
wyst´pujàcemu w imieniu Skarbu Paƒstwa na zasadzie
przepisu art. 31 ust. 6 ustawy rewindykacyjnej:

1) zg∏osiç kwoty zobowiàzaƒ podlegajàcych kompen-
sowaniu w tej formie:
a) w terminie 45 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie usta-

wy — w przypadku zobowiàzaƒ wynikajàcych
z orzeczeƒ wydanych do dnia 31 grudnia 2000 r.,

b) w terminie do dnia 15 lutego 2002 r. — w przy-
padku zobowiàzaƒ wynikajàcych z orzeczeƒ wy-
danych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia
31 grudnia 2001 r.,

2) wskazaç rachunek papierów wartoÊciowych otwar-
ty w ramach umowy o Êwiadczeniu us∏ug broker-
skich, na który majà zostaç przekazane obligacje
Skarbu Paƒstwa.

3. W przypadku niedope∏nienia obowiàzków, o któ-
rych mowa w ust. 2, stosuje si´ odpowiednio art. 37

ust. 2 ustawy rewindykacyjnej.

4. W∏aÊciwi wojewodowie, w terminie 14 dni od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, informujà organizacje wy-
mienione w orzeczeniach Spo∏ecznej Komisji Rewindy-
kacyjnej, a tak˝e inne znane im podmioty uprawnione,
o których mowa w ust. 1, o obowiàzkach okreÊlonych

w ust. 2, a tak˝e o skutkach niedope∏nienia tych obo-
wiàzków.

Art. 3. 1. Uregulowanie zobowiàzaƒ, o których mo-
wa w art. 1 ust. 3, nast´puje w formie obligacji asymi-
lowanych do zerokuponowych obligacji skarbowych,
sprzedawanych na przetargu poprzedzajàcym uregulo-
wanie przedmiotowych zobowiàzaƒ, w terminach:

1) trzech miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy —
w przypadku zobowiàzaƒ ustalonych w orzecze-
niach Spo∏ecznej Komisji Rewindykacyjnej, które
uprawomocni∏y si´ do dnia 31 grudnia 2000 r.,

2) do dnia 30 kwietnia 2002 r. — w przypadku zobo-
wiàzaƒ ustalonych w orzeczeniach Spo∏ecznej Ko-
misji Rewindykacyjnej, które uprawomocni∏y si´
w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia
31 grudnia 2001 r.

2. Pozosta∏e warunki emisji obligacji zostanà okre-
Êlone przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych w liÊcie emisyjnym.

3. Podmiotowi uprawnionemu na mocy ustawy do
otrzymania kompensaty w formie obligacji przys∏ugu-
jà obligacje w liczbie ustalonej w sposób okreÊlony
w liÊcie emisyjnym, zaokràglonej wy∏àcznie w gór´ do
pe∏nej liczby obligacji.

Art. 4. W sprawach kompensowania zobowiàzaƒ
Skarbu Paƒstwa w zakresie uregulowanym niniejszà
ustawà nie stosuje si´ przepisów ustawy rewindyka-
cyjnej, chyba ˝e przepisy niniejszej ustawy tak stano-
wià.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 30 marca 2001 r.

o rolniczych badaniach rynkowych.

Art. 1. Ustawa reguluje sposób prowadzenia rolni-
czych badaƒ rynkowych polegajàcych na zbieraniu
i opracowywaniu informacji o poziomie cen i wielkoÊci
obrotu artyku∏ami rolno-spo˝ywczymi niezale˝nie od
miejsca jego prowadzenia, zwiàzanych z danym przed-
si´biorcà.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) artyku∏y rolno-spo˝ywcze — produkty rolne w po-
staci surowców, pó∏produktów, wyrobów goto-
wych otrzymywanych z tych surowców i pó∏pro-
duktów, w tym Êrodki spo˝ywcze, u˝ywki, a tak˝e
zwierz´ta gospodarskie oraz ryby,

2) dane rynkowe — informacje o poziomie cen i wiel-
koÊci obrotu artyku∏ami rolno-spo˝ywczymi nieza-
le˝nie od miejsca jego prowadzenia, zwiàzanych
z przedsi´biorcà,

3) przedsi´biorca — przedsi´biorc´ w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏al-
noÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 oraz
z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193), a tak-
˝e osoby fizyczne lub prawne prowadzàce dzia∏al-
noÊç wytwórczà w rolnictwie w zakresie upraw rol-
nych oraz chowu, hodowli zwierzàt, ogrodnictwa,
warzywnictwa, leÊnictwa oraz rybactwa Êródlàdo-
wego.


