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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 marca 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
1990 r. o utworzeniu 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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie nadania statutu
Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 138, poz. 641,
z 1998 r. Nr 100, poz. 641, z 1999 r. Nr 12, poz. 99 i Nr 59,
poz. 626 oraz z 2001 r. Nr 89, poz. 980) w za∏àczniku
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W sk∏ad Centrali wchodzà nast´pujàce komórki

organizacyjne:
1) Biuro Interwencji Rynkowej,
2) Biuro Kwotowania Produkcji Mleka,
3) Biuro Administrowania Obrotem Towaro-

wym z Zagranicà,
4) Biuro Rezerw Paƒstwowych,
5) Biuro Strategii i Analiz Rynkowych,

6) Biuro Integracji Europejskiej,
7) Biuro Administracyjno-Organizacyjne,
8) Biuro Finansowo-Ksi´gowe,
9) Biuro Audytu Wewn´trznego,

10) Biuro Kontroli Wewn´trznej,
11) Biuro Nadzoru W∏aÊcicielskiego,
12) Biuro Teleinformatyki,
13) Zespó∏ Akredytacji,
14) Zespó∏ Prawny.”;

2) tytu∏ rozdzia∏u 4 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 4. Zasi´g terytorialny i zasady dzia∏ania
oddzia∏ów terenowych”;

3) w § 10:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ramach Agencji dzia∏a 16 oddzia∏ów tere-
nowych. Zasi´g terytorialny ka˝dego od-
dzia∏u terenowego odpowiada obszarowi
województwa. Siedzibami oddzia∏ów tere-
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 marca 2002 r.

uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie regulaminu Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Go-
spodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo-
∏ecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793
i 1800 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 89) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie regulami-

nu Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospo-
darczych (Dz. U. Nr 130, poz. 1455).

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

§ 1. Ustala si´ cen´ interwencyjnà mas∏a, na okres
od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r., w wy-
sokoÊci 8,02 z∏ za 1 kg.

§ 2. Ustala si´ cen´ interwencyjnà odt∏uszczonego
mleka w proszku, na okres od dnia 1 lipca 2002 r. do
dnia 30 czerwca 2003 r., w wysokoÊci 5,71 z∏ za 1 kg.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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nowych sà miasta b´dàce siedzibami woje-
wodów.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Oddzia∏em terenowym kieruje dyrektor po-

wo∏ywany i odwo∏ywany przez Prezesa
Agencji.”,

c) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Dyrektor oddzia∏u terenowego realizuje za-

dania okreÊlone w statucie, pe∏nomocnic-
twach udzielonych przez Prezesa Agencji
oraz w odr´bnych przepisach.”;

4) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prezes Agencji mo˝e udzielaç pe∏nomocnictw

do dokonywania w jego imieniu okreÊlonych
czynnoÊci cywilnoprawnych i administracyjno-
prawnych.”;

5) § 20b otrzymuje brzmienie:
„§ 20b. Szczegó∏owy sposób i tryb prowadzenia

kontroli wewn´trznej w Agencji oraz reali-
zacji wniosków pokontrolnych reguluje Re-
gulamin kontroli wewn´trznej.”;

6) § 21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21. W dzia∏aniach interwencyjnych oraz dzia∏a-

niach w zakresie regulacji rynków rolnych
Agencja mo˝e:
1) dokonywaç interwencyjnych zakupów

oraz sprzeda˝y produktów rolnych i ich
przetworów na rynku krajowym i ryn-
kach zagranicznych,

2) udzielaç dop∏at do cen skupu produktów
rolnych i ich przetworów,

3) stosowaç dop∏aty do przechowywania
produktów rolnych i ich przetworów,

4) udzielaç dop∏at do eksportu produktów
rolnych i ich przetworów,

5) wydawaç, na podstawie odr´bnych prze-
pisów, pozwolenia na przywóz towarów
rolno-spo˝ywczych na polski obszar cel-
ny lub wywóz towarów rolno-spo˝yw-
czych z polskiego obszaru celnego,

6) stosowaç mechanizmy kwotowania lub
limitowania produkcji produktów rol-
nych i ich przetworów na podstawie od-
r´bnych przepisów,

7) stosowaç mechanizmy dop∏at do prze-
twórstwa produktów rolnych i sprzeda˝y
po obni˝onych cenach,

8) stosowaç dop∏aty kompensacyjne dla
producentów skrobi ziemniaczanej i p∏at-
noÊci kompensacyjne plantatorom ziem-
niaków skrobiowych oraz dop∏aty dla
przedsi´biorców zu˝ywajàcych skrobi´
do dalszego przerobu na cele niespo˝yw-
cze,

9) stosowaç dop∏aty do konsumpcji mleka
i przetworów mlecznych,

10) udzielaç por´czeƒ kredytów, z wyjàtkiem
kredytów inwestycyjnych, przedsi´bior-
com realizujàcym zadania zlecone przez
Agencj´,

11) wykonywaç inne dzia∏ania przewidziane
w odr´bnych przepisach.”;

7) § 23 otrzymuje brzmienie:
„§ 23. Agencja prowadzi dzia∏ania interwencyjne:

1) w terminach okreÊlonych dla poszczegól-
nych produktów w odr´bnych przepisach
lub w rocznym programie dzia∏aƒ inter-
wencyjnych,

2) w zakresie interwencyjnego zakupu psze-
nicy i ˝yta w okresie od dnia 1 listopada
do dnia 31 grudnia,

3) w zakresie nieuregulowanym w sposób
okreÊlony w pkt 1 i 2 w okresach wyst´po-
wania nadwy˝ek na rynku.”;

8) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Agencja mo˝e nabywaç i obejmowaç, za zgodà

ministra w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych
oraz ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych, udzia∏y lub akcje w spó∏kach pra-
wa handlowego.”

§ 2. Przepis § 1 pkt 3 lit. a) rozporzàdzenia stosuje
si´ od dnia 1 stycznia 2003 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 22 marca 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià banków.

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c) ustawy 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,
z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113,


