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Poz. 1863

1863
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SKARBU PA¡STWA1)
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad gospodarki finansowej Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊciami
rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57,
poz. 603, Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154,
poz. 1793 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74,
poz. 676 i Nr 155, poz. 1287) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
gospodarki finansowej Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa, zwanej dalej „Agencjà”.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „ustawie”, nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊciami
rolnymi Skarbu Paƒstwa.
§ 3. 1. Agencja gospodaruje powierzonym jej mieniem Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa, zwanym dalej „Zasobem”, majàtkiem w∏asnym oraz Êrodkami finansowymi uzyskanymi z gospodarowania Zasobem przeznaczonymi na realizacj´ zadaƒ okreÊlonych w ustawie.
2. Mienie Zasobu nie mo˝e s∏u˝yç zaspokajaniu zobowiàzaƒ Agencji powsta∏ych w wyniku dzia∏alnoÊci
niezwiàzanej z gospodarowaniem tym mieniem, z zastrze˝eniem ust. 3.
3. Cz´Êç Êrodków finansowych pochodzàcych z gospodarowania Zasobem, do wysokoÊci okreÊlonej
w planie finansowym Agencji, mo˝e byç przeznaczona
na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Prezesa
i oddzia∏ów terenowych, o ile koszty te nie majà pokrycia we wp∏ywach z gospodarowania majàtkiem w∏asnym Agencji.
§ 4. Agencja prowadzi gospodark´ finansowà odr´bnie:
1) dla Biura Prezesa i oddzia∏ów terenowych w ramach dzia∏alnoÊci na majàtku w∏asnym, z uwzgl´dnieniem Êrodków, o których mowa w § 3 ust. 3;
2) w ramach dzia∏alnoÊci na majàtku Zasobu, w którym dodatkowo wyodr´bniane sà jednostki zorganizowane na wydzielonej organizacyjnie i finansowo cz´Êci mienia Zasobu, oddanej do administrowania na podstawie umowy okreÊlonej w art. 25
ustawy.
§ 5. 1. Podstawà gospodarki finansowej Agencji
jest roczny plan finansowy, zwany dalej „planem”, za————————
1) Minister Skarbu

Paƒstwa kieruje dzia∏em administracji
rzàdowej — Skarb Paƒstwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Skarbu Paƒstwa (Dz. U. Nr 97, poz. 868).

wierajàcy w szczególnoÊci, w za∏àczniku, kierunki rozdysponowania Êrodków finansowych przez Agencj´
w roku obrotowym obj´tym planem.
2. Projekt planu na kolejny rok obrotowy jest ustalany przez Prezesa Agencji z uwzgl´dnieniem terminów opracowywania materia∏ów do projektu ustawy
bud˝etowej.
§ 6. 1. Agencja sporzàdza plan w dwóch cz´Êciach,
odr´bne dla dzia∏alnoÊci:
1) na majàtku w∏asnym;
2) na majàtku Zasobu.
2. Plan, w zakresie majàtku w∏asnego Agencji, stanowi prognoz´ wp∏ywów i wydatków i okreÊla w szczególnoÊci:
1) po stronie wp∏ywów:
a) Êrodki finansowe, w cz´Êci, o której mowa w § 3
ust. 3, przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Prezesa i oddzia∏ów terenowych,
b) wp∏ywy ze sprzeda˝y mienia w∏asnego Agencji,
c) wp∏ywy z umów najmu lub innych umów o podobnym charakterze, dotyczàcych mienia w∏asnego Agencji,
d) inne wp∏ywy z dzia∏alnoÊci Agencji niezwiàzanej z gospodarowaniem mieniem Zasobu;
2) po stronie wydatków — wydatki zwiàzane z funkcjonowaniem Biura Prezesa i oddzia∏ów terenowych Agencji.
3. Plan, w zakresie majàtku Zasobu, stanowi prognoz´ wp∏ywów i wydatków, o których mowa w art. 20
ust. 2 ustawy, i okreÊla w szczególnoÊci:
1) po stronie wp∏ywów:
a) wp∏ywy ze sprzeda˝y mienia Zasobu,
b) wp∏ywy z op∏at z tytu∏u trwa∏ego zarzàdu, u˝ytkowania, u˝ytkowania wieczystego, czynszu
dzier˝awnego oraz z tytu∏u najmu lub innej
umowy o podobnym charakterze, dotyczàcych
mienia Zasobu, oraz wp∏ywy z odsetek zwiàzanych z p∏atnoÊciami z tych tytu∏ów,
c) wp∏ywy z tytu∏u udzia∏ów i akcji,
d) wp∏ywy z tytu∏u udzia∏u w zyskach z dzia∏alnoÊci gospodarczej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 4 ustawy,
e) inne wp∏ywy z dzia∏alnoÊci w zakresie gospodarowania i rozporzàdzania mieniem Zasobu;
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2) po stronie wydatków:
a) Êrodki, w cz´Êci, o której mowa w § 3 ust. 3, przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania
Biura Prezesa i oddzia∏ów terenowych, równe
ró˝nicy wysokoÊci wydatków okreÊlonych
w ust. 2 pkt 2 i wp∏ywów okreÊlonych w ust. 2
pkt 1 lit. b—d,
b) wydatki wynikajàce z pokrywania zobowiàzaƒ,
o których mowa w art. 20a i 20d ustawy,
c) inne wydatki wynikajàce z dzia∏alnoÊci w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu.
§ 7. Dla pokrycia wydatków w zakresie okreÊlonym
w § 6 ust. 3 pkt 2 Agencja mo˝e zaciàgaç kredyty oraz,
za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, emitowaç obligacje.
§ 8. 1. Agencja realizuje zadania, o których mowa
w art. 6 ustawy, w formie zakupów, po˝yczek, por´czeƒ
lub gwarancji kredytowych oraz bezzwrotnej pomocy
finansowej.
2. Finansowanie w formie po˝yczek, por´czeƒ lub
gwarancji kredytowych mo˝e dotyczyç przedsi´wzi´ç
majàcych na celu:
1) wspieranie dzia∏aƒ zwiàzanych z racjonalnym zagospodarowaniem mienia Zasobu, a w szczególnoÊci
w zakresie zabezpieczenia i rozwoju potencja∏u genetycznego polskiej hodowli roÊlin i zwierzàt;
2) ochron´ obiektów zabytkowych;
3) utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy;
4) rozwój podmiotów gospodarujàcych z wykorzystaniem mienia Zasobu.

Poz. 1863 i 1864

1) budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji
i remontu budynków i lokali, obiektów infrastruktury technicznej oraz innego majàtku, przekazanych na podstawie art. 43 ust. 2, art. 44 i 48 ustawy
bez uprzedniego doprowadzenia ich do nale˝ytego
stanu technicznego;
2) dzia∏aƒ majàcych na celu udzielanie pomocy by∏ym pracownikom paƒstwowych przedsi´biorstw
gospodarki rolnej i cz∏onkom ich rodzin w przezwyci´˝eniu trudnych sytuacji ˝yciowych;
3) tworzenia warunków do rozwoju polskiej hodowli
roÊlin i zwierzàt prowadzonej z wykorzystaniem
mienia Zasobu;
4) prezentowania zasad i efektów dzia∏aƒ Agencji,
w tym dzia∏alnoÊci wydawniczej, prowadzenia badaƒ naukowych, szkoleƒ, konferencji, seminariów
i konkursów.
4. Umowa o udzielenie po˝yczki, por´czenia, gwarancji kredytowej i bezzwrotnej pomocy finansowej
okreÊla co najmniej, z uwzgl´dnieniem wymagaƒ okreÊlonych w odr´bnych przepisach, cel i wysokoÊç oraz
warunki, na jakich Agencja udziela wsparcia finansowego, wraz ze wskazaniem skutków i zabezpieczenia
w przypadku niewywiàzywania si´ z warunków umowy.
§ 9. Wyodr´bnienie w gospodarce finansowej
Agencji wp∏ywów i wydatków ewidencjonowanych jako wp∏ywy i wydatki wynikajàce z gospodarowania
mieniem Zasobu nast´puje od dnia 1 stycznia 2003 r.
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

3. Bezzwrotna pomoc finansowa, o której mowa
w ust. 1, mo˝e dotyczyç:

Minister Skarbu Paƒstwa: W. Kaczmarek

1864
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okreÊlenia szczegó∏owych wymagaƒ Dobrej Praktyki Klinicznej.
Na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U.
Nr 126, poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141,
poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265) zarzàdza si´, co nast´puje:
————————
1) Minister Zdrowia

kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833).

Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) „audyt” — systematycznà, niezale˝nà kontrol´
procedur i dokumentacji badania klinicznego prowadzonà przez sponsora, jako element systemu
zapewnienia jakoÊci, w celu ustalenia, czy badanie
jest lub by∏o prowadzone zgodnie z protoko∏em badania klinicznego, a dane uzyskane w zwiàzku z ba-

