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U S TAWA

z dnia 17 lipca 2002 r.

o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego.

Art. 1. W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utwo-
rzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142,
poz. 951, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 29,
poz. 320, Nr 81, poz. 875 i Nr 129, poz. 1446) po art.
4a dodaje si´ art. 4b w brzmieniu:

„Art. 4b. 1. Agencja, na podstawie przyj´tego
przez Rad´ Ministrów programu, mo˝e
przekazaç za cz´Êciowà  odp∏atnoÊcià
albo bezp∏atnie cz´Êç zapasów produk-
tów rolnych i ich przetworów oraz pro-
duktów i pó∏produktów ˝ywnoÊcio-
wych na potrzeby:

1) niektórych jednostek sektora finan-
sów publicznych, a w szczególnoÊci:
jednostek organizacyjnych pomocy
spo∏ecznej, szpitali, jednostek woj-
skowych, szkó∏ i placówek oÊwiato-
wo-wychowawczych oraz zak∏adów
karnych,

2) organizacji pozarzàdowych wyko-
nujàcych zadania z zakresu pomocy
spo∏ecznej lub udzielajàcych pomo-
cy humanitarnej.

2. Program, o którym mowa w ust. 1,
przyjmuje Rada Ministrów, uwzgl´d-
niajàc sytuacj´ na rynkach rolnych,
stan zapasów i rezerw Agencji Rynku
Rolnego, terminy przydatnoÊci do spo-
˝ycia produktów rolnych i spo˝yw-
czych oraz konieczny nadzór nad ich
rozdzia∏em, okreÊlajàc w szczególno-
Êci:

1) zaopiniowany przez Rad´ Agencji
Rynku Rolnego limit wartoÊciowy
i iloÊciowy artyku∏ów rolnych i spo-
˝ywczych mo˝liwych do przekazania
z zapasów Agencji w danym roku
bud˝etowym,

2) kryteria udzielania  pomocy w for-
mie bezp∏atnej,

3) kryteria udzielania pomocy za cz´-
Êciowà odp∏atnoÊcià,

4) zasady oceny przez w∏aÊciwych mi-
nistrów sk∏adanych wniosków.

3. Po przyj´ciu programu Prezes Agencji,
w uzgodnieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw rynków rolnych oraz
w∏aÊciwymi ministrami, ustala
w szczególnoÊci:

1) rodzaj i iloÊç produktów przekazy-
wanych poszczególnym podmio-
tom,

2) termin i sposób przekazania produk-
tów.

4. Prezes Agencji og∏asza corocznie, do
dnia 31 marca, w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Moni-
tor Polski” informacj´ o realizacji za-
daƒ Agencji wynikajàcych z programu,
o którym mowa w ust. 1.”

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