
Art. 1. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o por´cze-
niach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa
oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484
i Nr 80, poz. 511, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 60,
poz. 693 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 16, poz. 167
i Nr 81, poz. 876 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) po art. 42
dodaje si´ art. 42a w brzmieniu:
„Art. 42a. 1. Do dnia 31 grudnia 2002 r. Rada Mini-

strów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych, mo˝e udzie-
laç, w imieniu Skarbu Paƒstwa, kredyto-
dawcom por´czeƒ lub gwarancji sp∏aty
cz´Êci lub ca∏oÊci kredytów bankowych
wraz z odsetkami, zaciàganych przez
Agencj´ Rynku Rolnego, pod warunkiem
przeznaczenia ich na finansowanie nast´-
pujàcych zadaƒ Agencji Rynku Rolnego:
1) interwencyjnych na rynkach krajo-

wych pszenicy, ˝yta, mi´sa wieprzo-
wego, mi´sa wo∏owego, mleka i prze-
tworów mlecznych, tytoniu i skrobi
ziemniaczanej,

2) okreÊlonych w ustawie z dnia 11 stycz-
nia 2001 r. o regulacji rynku skrobi
ziemniaczanej (Dz. U. Nr 11, poz. 83)
oraz w ustawie z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o regulacji rynku mleka i prze-
tworów mlecznych (Dz. U. Nr 129,
poz. 1446 i Nr 154, poz. 1797 oraz
z 2002 r. Nr 107, poz. 937),

3) zwiàzanych z przygotowaniem do pe∏-
nienia funkcji agencji p∏atniczej, o któ-
rej mowa w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia
16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy
o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utwo-
rzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy
o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, ustawy —

Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt, badaniu
zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o In-
spekcji Weterynaryjnej i ustawy o ad-
ministrowaniu obrotem z zagranicà to-
warami i us∏ugami (Dz. U. Nr 29,
poz. 320), z wy∏àczeniem kosztów ad-
ministracyjnych i wynagrodzeƒ.

2. Por´czenia lub gwarancje, o których mo-
wa w ust. 1, mogà byç równie˝ udzielane
pod warunkiem przeznaczenia obj´tych
nimi kredytów na sp∏at´ kredytów wraz
z odsetkami zaciàgni´tych na finansowa-
nie zadaƒ wymienionych w ust. 1.

3. ¸àczna kwota por´czeƒ i gwarancji, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, nie mo˝e przekro-
czyç 2 000 000 000 z∏otych.

4. Por´czenia i gwarancje, o których mowa
w ust. 1 i 2, sà udzielane na wniosek kre-
dytobiorcy.

5. Od por´czeƒ i gwarancji, o których mowa
w ust. 1 i 2, nie wnosi si´ op∏aty prowizyj-
nej.

6. Do udzielania por´czeƒ i gwarancji, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, stosuje si´ art. 4,
art. 5, art. 8 oraz przepisy wydane na pod-
stawie art. 11 — w zakresie warunków
i trybu udzielania przez Skarb Paƒstwa
por´czeƒ i gwarancji sp∏aty kredytów.”

Art. 2. Przepis art. 42a ust. 2 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, sto-
suje si´ równie˝ do kredytów zaciàgni´tych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
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z dnia 5 lipca 2002 r.

zmieniajàca ustaw´ o zmianie ustawy — Kodeks karny wykonawczy.

Art. 1. W ustawie z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmia-
nie ustawy — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 60,
poz. 701 i Nr 122, poz. 1318 oraz z 2001 r. Nr 151,
poz. 1686) w art. 2 wyrazy „z wyjàtkiem art. 1 pkt 1, któ-
ry wchodzi w ˝ycie z dniem 1 sierpnia 2002 r.” zast´pu-

je si´ wyrazami „z wyjàtkiem art. 1 pkt 1, który wcho-
dzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2003 r.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 lip-
ca 2002 r.
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z dnia 4 lipca 2002 r.

o zmianie ustawy o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa 
oraz niektóre osoby prawne.


