
Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia
1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa (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,
z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452,
Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r.
Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 30
stycznia 1996 r. w sprawie szczegó∏owych kierunków
dzia∏aƒ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82,
Nr 63, poz. 295 i Nr 127, poz. 596, z 1997 r. Nr 34,
poz. 204 i Nr 145, poz. 972, z 1999 r. Nr 21, poz. 183,
z 2000 r. Nr 44, poz. 500, Nr 46, poz. 532, Nr 55, poz. 655
i Nr 86, poz. 961, z 2001 r. Nr 41, poz. 466, Nr 73,
poz. 765, Nr 83, poz. 896, Nr 86, poz. 949, Nr 89,
poz. 975 i Nr 138, poz. 1548 oraz z 2002 r. Nr 21,
poz. 203, Nr 46, poz. 427 i 429 i Nr 150, poz. 1242) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 10:

a) w ust. 1 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w przetwórstwie rolno-spo˝ywczym — nie
wi´cej ni˝ 8 milionów z∏, w przetwórstwie
mi´sa — nie wi´cej ni˝ 16 milionów z∏
i w przetwórstwie mleka — nie wi´cej ni˝
16 milionów z∏ na przedsi´wzi´cia w zakresie
dostosowania prowadzonej dzia∏alnoÊci do
wymogów sanitarnych i weterynaryjnych,
obowiàzujàcych w Unii Europejskiej,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kwoty kredytów, o których mowa w ust. 1
pkt 3 lit. a), mogà byç udzielane temu same-
mu podmiotowi w przetwórstwie rolno-spo-
˝ywczym do wysokoÊci 8 milionów z∏ oraz
w przetwórstwie mi´sa i w przetwórstwie
mleka do wysokoÊci 16 milionów z∏ na przed-
si´wzi´cia w zakresie dostosowania prowa-
dzonej dzia∏alnoÊci do wymogów sanitar-
nych i weterynaryjnych, obowiàzujàcych
w Unii Europejskiej.”;

2) w § 11: 

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kredytobiorc´ — w wysokoÊci po∏owy opro-
centowania okreÊlonego w ust. 1, nie mniej
jednak ni˝ 6% i nie wi´cej ni˝ 20% kredytu
w stosunku rocznym,”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dop∏aty do oprocentowania, z zastrze˝eniem
ust. 5a, nie mogà przekraczaç:

1) w odniesieniu do kredytów, o których mo-
wa w ust. 3 pkt 1 — kwoty wyliczonej z za-
stosowaniem zasady okreÊlonej w ust. 2,
powi´kszonej o po∏ow´ tej kwoty,

2) w odniesieniu do kredytów, o których mo-
wa w ust. 3 pkt 2—4 — kwoty odsetek na-
liczonej w wysokoÊci 1,0 stopy redyskon-
towej weksli przyjmowanych od banków
do redyskonta przez Narodowy Bank Pol-
ski.”, 

c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Nale˝ne bankowi oprocentowanie p∏acone
przez kredytobiorc´ nie mo˝e byç ni˝sze ni˝:

1) 4% w stosunku rocznym, w odniesieniu
do kredytów, o których mowa w ust. 3
pkt 1,

2) 2% w stosunku rocznym, w odniesieniu
do kredytów, o których mowa w ust. 3
pkt 2 i 3.”;

3) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1,
w pierwszej kolejnoÊci jest udzielana szko∏om
kszta∏càcym w zawodach rolniczych i mo˝e byç
równie˝ udzielona na zakup sprz´tu niezb´dne-
go do realizacji przedsi´wzi´ç.”;

4) w § 19a:

a) w ust. 2 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) zakup niezb´dnego wyposa˝enia pomiesz-
czeƒ administracyjno-biurowych o wartoÊci
jednostkowej poni˝ej 3 500 z∏.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej,
o której mowa w ust. 1, na dany rok mo˝e zo-
staç z∏o˝ony przez grup´ producentów rol-
nych w terminie do dnia 30 wrzeÊnia danego
roku oraz do dnia 31 grudnia 2002 r., z za-
strze˝eniem ust. 8.”;

5) w § 20 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Nale˝ne bankowi oprocentowanie p∏acone
przez kredytobiorc´ nie mo˝e byç ni˝sze ni˝ 2%
w stosunku rocznym.”.

§ 2. 1. W przypadku kredytów udzielonych na reali-
zacj´ inwestycji w gospodarstwach rolnych przed
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z dnia 17 grudnia 2002 r. 

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych kierunków dzia∏aƒ Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. 



dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
zwana dalej „Agencjà”, mo˝e zastosowaç lub zwi´k-
szyç dop∏aty do oprocentowania w odniesieniu do nie-
sp∏aconej cz´Êci kredytu na warunkach okreÊlonych
w § 11 ust. 5 pkt 2 rozporzàdzenia, o którym mowa
w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdze-
niem, je˝eli:

1) przedsi´wzi´cia realizowane lub zrealizowane
przez kredytobiorców lub osoby trzecie, na które
zosta∏y przeniesione zobowiàzania z tytu∏u sp∏aty
kredytu, spe∏niajà warunki przewidziane w § 11
ust. 3 pkt 3 rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1;

2) kredyt jest sp∏acany zgodnie z warunkami umowy
kredytowej; 

3) kredytobiorca przedstawi w banku wniosek, na for-
mularzu wed∏ug wzoru okreÊlonego przez Prezesa
Agencji, wraz z opinià w∏aÊciwego oÊrodka doradz-
twa rolniczego o zgodnoÊci realizowanego lub zre-

alizowanego przedsi´wzi´cia z celami okreÊlonymi
w rozporzàdzeniu, o którym mowa w § 1.

2. Dop∏aty do oprocentowania, o których mowa
w ust. 1, sà stosowane przez Agencj´ w wysokoÊci
okreÊlonej w niniejszym rozporzàdzeniu. 

§ 3. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych do
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia w za-
kresie pomocy finansowej, o której mowa w § 17 roz-
porzàdzenia wymienionego w § 1, stosuje si´ przepisy
dotychczasowe. 

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 19a ust. 7 roz-
porzàdzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nada-
nym niniejszym rozporzàdzeniem, który wchodzi w ˝y-
cie z dniem og∏oszenia. 

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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z dnia 17 grudnia 2002 r. 

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków dotyczàcych bezpieczeƒstwa zabawek.1)

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeƒstwie produk-
tów (Dz. U. Nr 15, poz. 179 oraz z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271 i Nr 166, poz. 1360) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
18 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie szczegó∏owych warun-
ków dotyczàcych bezpieczeƒstwa zabawek (Dz. U.
Nr 120, poz. 1278) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o nor-
mach zharmonizowanych, nale˝y przez to ro-
zumieç normy krajowe przenoszàce europej-
skie normy zharmonizowane, ustanowione
przez europejskie organizacje normalizacyj-
ne na podstawie mandatu udzielonego przez
Komisj´ Europejskà, których numery zosta∏y
opublikowane w Dzienniku Urz´dowym
Wspólnot Europejskich.”;

2) w § 2 wyraz „zabawek” zast´puje si´ wyrazem
„produktów”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. 1. W przypadku gdy zabawka jest wyproduko-
wana zgodnie z normami zharmonizowa-
nymi, producent:

1) jest obowiàzany udost´pniç na ˝àdanie
organu nadzoru lub Inspekcji Handlowej
nast´pujàce dokumenty i informacje: 

a) adresy miejsc produkcji i sk∏adowania
zabawek, 

b) szczegó∏owy opis projektowania
i produkcji zabawek,

c) opis Êrodków, przez które producent
zapewnia zgodnoÊç produkcji z nor-
mami zharmonizowanymi, takich jak
wykorzystywanie wyników badaƒ lub
dokumentacji technicznej;

2) mo˝e przedstawiç organowi nadzoru lub
Inspekcji Handlowej równie˝ nast´pujà-
ce dokumenty i informacje:

a) Êwiadectwo badania typu WE wysta-
wione przez notyfikowanà jednostk´
certyfikujàcà; badanie typu WE jest
procedurà, przez którà jednostka no-

———————
1) Rozporzàdzenie transponuje postanowienia Dyrektywy

Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie zbli˝ania
ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych bez-
pieczeƒstwa zabawek, wraz ze zmianami wprowadzonymi
Dyrektywà Rady 93/68/EWG.


