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rost przeci´tnego miesi´cznego wyna-
grodzenia, nie wy˝szy jednak ni˝ okreÊlo-
ny wskaênikami ustalonymi zgodnie
z art. 3 ust. 3 lub art. 3 ust. 5. 

Art. 4c. W przypadku gdy rok obrotowy nie pokry-
wa si´ z rokiem kalendarzowym, do usta-
lenia przyrostu przeci´tnego miesi´cz-
nego wynagrodzenia, o którym mowa
w art. 4 ust. 1 i 3, przyjmuje si´ maksymal-
ny roczny wskaênik przyrostu przeci´tne-
go miesi´cznego wynagrodzenia og∏oszo-
ny na dany rok kalendarzowy, w którym
rozpoczyna si´ rok obrotowy.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o komer-
cjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´bior-
stwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”
(Dz. U. Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 100, poz. 1086
i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 205, poz. 1730
i Nr 240, poz. 2055) w art. 28:

1) w ust. 1 uchyla si´ pkt 1;

2) uchyla si´ ust. 4 i 5.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.
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USTAWA

z dnia 20 grudnia 2002 r.

o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa

Art. 1. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z póên. 
zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 5:
a) ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2. Agencja, obejmujàc we w∏adanie powierzo-
ne sk∏adniki mienia Skarbu Paƒstwa, wyko-
nuje we w∏asnym imieniu prawa i obowiàzki
z nimi zwiàzane w stosunku do osób trzecich,
jak równie˝ we w∏asnym imieniu wykonuje
zwiàzane z tymi sk∏adnikami obowiàzki pu-
blicznoprawne.

3. Agencja wykonuje w imieniu w∏asnym pra-
wa i obowiàzki zwiàzane z mieniem Skarbu
Paƒstwa powierzonym Agencji po zlikwido-
wanym paƒstwowym przedsi´biorstwie go-
spodarki rolnej, w tym równie˝ prawa i obo-
wiàzki wynikajàce z decyzji administracyj-
nych.

4. Mienie nabyte przez Agencj´ ze Êrodków
w∏asnych, w celu zapewnienia funkcjonowa-
nia Biura Prezesa i oddzia∏ów terenowych
Agencji, stanowi jej w∏asnoÊç.”,

b) dodaje si´ ust. 5—7 w brzmieniu:
„5. Akcje i udzia∏y w spó∏kach nabyte przez

Agencj´ za mienie Skarbu Paƒstwa wcho-
dzàce w sk∏ad Zasobu, a tak˝e akcje i udzia∏y
przej´te przez Agencj´, jako mienie Skarbu
Paƒstwa pozosta∏e po likwidacji paƒstwo-

wych przedsi´biorstw gospodarki rolnej,
podlegajà przekazaniu ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw Skarbu Paƒstwa, w terminie
14 dni od dnia ich obj´cia lub przej´cia,
w formie protoko∏u zdawczo-odbiorczego.
Protokó∏ stanowi podstaw´ dokonania
zmian w rejestrze sàdowym i w ksi´gach ra-
chunkowych prowadzonych dla Zasobu. Do
przekazania nie stosuje si´ postanowieƒ
umowy (statutu) spó∏ki przyznajàcych pierw-
szeƒstwo nabycia lub ograniczajàcych albo
wy∏àczajàcych nabycie udzia∏ów lub akcji.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw Skarbu Paƒstwa okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wykaz spó∏ek hodowli roÊlin
uprawnych oraz hodowli zwierzàt gospodar-
skich o szczególnym znaczeniu dla gospo-
darki narodowej, których prawa z akcji lub
udzia∏ów wykonuje Agencja, bioràc pod
uwag´ strategiczne znaczenie spó∏ek w po-
st´pie biologicznym w rolnictwie w zakresie
hodowli roÊlin uprawnych oraz hodowli
zwierzàt gospodarskich.

7. Zbycie akcji lub udzia∏ów w spó∏kach, o któ-
rych mowa w ust. 6, wymaga zgody Rady Mi-
nistrów.”;

2) w art. 7:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa, w drodze rozporzàdzenia, nadaje
Agencji statut, który okreÊla jej organizacj´
wewn´trznà.”,

b) uchyla si´ ust. 3;

3) uchyla si´ art. 15;

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. 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.
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4) uchyla si´ art. 17;

5) w art. 17a:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Z zastrze˝eniem art. 16, mienie Skarbu Paƒ-
stwa, które w dniu przej´cia do Zasobu znaj-
duje si´ na podstawie umów lub decyzji ad-
ministracyjnych we w∏adaniu osób fizycz-
nych i prawnych, pozostaje nadal w ich w∏a-
daniu na dotychczasowych warunkach do
chwili zawarcia z Agencjà umów, o których
mowa w rozdziale 6 albo 8 ustawy.

2. Je˝eli zmiana warunków dotychczasowego
w∏adania nie nastàpi w terminie roku od dnia
przej´cia mienia do Zasobu, umowy i decy-
zje, o których mowa w ust. 1, wygasajà, nie
wczeÊniej jednak ni˝ z dniem 31 grudnia
1994 r.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. NieruchomoÊci rolne, pozostajàce w dniu

przej´cia do Zasobu w zarzàdzie paƒstwo-
wych jednostek organizacyjnych nieposia-
dajàcych osobowoÊci prawnej, pozostajà
nadal w ich zarzàdzie. Do zarzàdu tego stosu-
je si´ przepisy art. 35 ust. 2, 3 i 5 i art. 36 oraz
przepisy wydane na podstawie art. 37.”;

6) w art. 17b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrze˝eniem ust. 2, op∏ata roczna z tytu∏u
u˝ytkowania wieczystego wynosi w odnie-
sieniu do nieruchomoÊci Zasobu wykorzy-
stywanych:
1) na cele obronnoÊci paƒstwa, w tym ochro-

ny przeciwpo˝arowej 0,1%,
2) na cele rolne 1%,
3) na inne cele 3%

wartoÊci nieruchomoÊci ustalonej w sposób
okreÊlony w art. 30 ust. 1, z tym ˝e wartoÊç
gruntu rolnego mo˝na ustaliç w sposób
okreÊlony w art. 30 ust. 2.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Polska Akademia Nauk, szko∏y wy˝sze oraz

jednostki badawczo-rozwojowe wnoszà z ty-
tu∏u u˝ytkowania wieczystego op∏aty roczne
równe cenie 20 kg ˝yta z hektara przelicze-
niowego w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym. Op∏aty te wnosi si´ bez uprzedniego
wezwania, na rachunek Agencji do dnia
15 lutego ka˝dego roku za poprzedni rok ka-
lendarzowy.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. O ustaleniu nowej albo zmianie dotychcza-

sowej wysokoÊci op∏aty rocznej z tytu∏u
u˝ytkowania wieczystego, o której mowa
w ust. 1, Prezes Agencji zawiadamia na pi-
Êmie u˝ytkownika wieczystego. Do obu ro-
dzajów zawiadomieƒ stosuje si´ odpowied-
nio przepisy o gospodarce nieruchomo-
Êciami, dotyczàce post´powania w razie
wypowiedzenia op∏aty rocznej z tytu∏u u˝yt-
kowania wieczystego nieruchomoÊci grun-
towej.”;

7) art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. W odniesieniu do nieruchomoÊci rolnych

przejmowanych na rzecz Skarbu Paƒstwa
na podstawie przepisów szczególnych ich
przekazanie do Zasobu nast´puje w ter-
minie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni od dnia
uprawomocnienia si´ orzeczenia lub de-
cyzji o ich przej´ciu przez paƒstwo.”;

8) rozdzia∏ 4 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 4

Gospodarka finansowa Agencji i Zasobu

Art. 20. 1. Agencja prowadzi odr´bnie w∏asnà go-
spodark´ finansowà oraz gospodark´ fi-
nansowà Zasobu.

2. Agencja sporzàdza odr´bnie:
1) roczny plan finansowy Agencji,
2) roczny plan finansowy Zasobu.

3. Roczne plany finansowe, o których mo-
wa w ust. 2, zatwierdza minister w∏aÊci-
wy do spraw Skarbu Paƒstwa w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
rozwoju wsi.

4. Ârodki finansowe z gospodarowania
mieniem Zasobu przeznacza si´ na fi-
nansowanie obcià˝ajàcych mienie Zaso-
bu zadaƒ okreÊlonych w ustawie, w tym
na obs∏ug´ zobowiàzaƒ Agencji okreÊlo-
nych w art. 20a ust. 1 i 4.

5. W rocznym planie finansowym, o któ-
rym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala si´ limit
wydatków przeznaczonych na funkcjo-
nowanie Biura Prezesa Agencji i jej od-
dzia∏ów terenowych.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa okreÊla, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady gospodarki finanso-
wej Agencji i gospodarki finansowej Za-
sobu, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci od-
r´bnoÊç tworzenia i funkcjonowania fun-
duszy w∏asnych Agencji, o których mo-
wa w art. 20b ust. 2, oraz funduszy Zaso-
bu, o których mowa w art. 20c ust. 2.

Art. 20a. 1. Agencja jest obowiàzana wp∏aciç w ra-
tach, zwanych dalej „wp∏atami”, na ra-
chunek bud˝etu paƒstwa równowar-
toÊç cz´Êci sumy kwot odsetek i rat ka-
pita∏owych obligacji restrukturyzacyj-
nych, wyemitowanych przez Ministra
Finansów na podstawie ustawy bud˝e-
towej na rok 1996 w celu zwi´kszenia
funduszy w∏asnych i rezerw Banku Go-
spodarki ˚ywnoÊciowej Spó∏ka Akcyj-
na, zwanego dalej „BG˚ SA”, z przezna-
czeniem na restrukturyzacj´ zad∏u˝enia
Agencji.

2. Coroczna wielkoÊç wp∏at wynosi 30%
wp∏ywów pieni´˝nych z gospodarowa-
nia mieniem Zasobu, uzyskiwanych
w poszczególnych latach z tytu∏ów,
o których mowa w art. 20c ust. 1 pkt 1.
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3. Wp∏aty sà dokonywane poczàwszy od
szóstego roku, liczàc od koƒca roku,
w którym wyemitowano obligacje re-
strukturyzacyjne, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. Przed up∏ywem pi´cioletniego okresu,
o którym mowa w ust. 3, coroczna nad-
wy˝ka Êrodków finansowych, w cz´Êci
przekraczajàcej wielkoÊç tej nadwy˝ki
finansowej ustalanej w rocznych pla-
nach finansowych w trybie okreÊlonym
w art. 21, podlega przekazaniu na ra-
chunek bud˝etu paƒstwa na poczet
wp∏at.

5. Nadwy˝k´ okreÊlonà w ust. 4 Agencja
przekazuje do dnia 30 czerwca roku na-
st´pujàcego po roku, w którym nad-
wy˝ka powsta∏a.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych, w drodze rozporzàdzenia,
okreÊli wysokoÊç zobowiàzania Agencji
z tytu∏ów, o których mowa w ust. 1, ter-
miny wp∏at, o których mowa w ust. 2,
oraz organ w∏aÊciwy do ich poboru,
uwzgl´dniajàc:
1) obni˝enie zobowiàzania Agencji,

o którym mowa w ust. 1, w roku,
w którym zostanie zakoƒczony wy-
kup ca∏oÊci emisji obligacji,

2) koniecznoÊç odr´bnego ustalenia
wysokoÊci wp∏aty w roku, w którym
pozosta∏a do uiszczenia kwota jest
ni˝sza od kwoty, o której mowa
w ust. 2.

7. Do zobowiàzaƒ Agencji, o których mo-
wa w ust. 1 i 4, majà zastosowanie prze-
pisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926, z póên. zm.2)).

Art. 20b. 1. W zakresie gospodarki finansowej
Agencji:
1) przychodami Agencji sà:

a) przychody ze sprzeda˝y mienia
w∏asnego Agencji,

b) przychody z umów najmu lub in-
nych umów o podobnym charak-
terze, dotyczàcych mienia w∏asne-
go Agencji,

c) Êrodki, o których mowa w art. 20
ust. 4, w kwocie przeznaczonej na
realizacj´ zobowiàzaƒ okreÊlonych
w art. 20a ust. 1 i 4 oraz
w art. 20e i art. 20f,

d) Êrodki, o których mowa w art. 20
ust. 4, w kwocie przyznanej Agen-

cji w ramach limitu, o którym mo-
wa w art. 20 ust. 5,

e) odsetki od Êrodków finansowych
zgromadzonych na w∏asnym ra-
chunku bankowym Agencji,

f)  inne przychody z dzia∏alnoÊci
Agencji, niezwiàzanej z gospoda-
rowaniem mieniem Zasobu,

2) kosztami Agencji sà:
a) koszty wp∏at okreÊlonych

w art. 20a ust. 1 i 4, w art. 20e
i art. 20f oraz koszty obs∏ugi tych
wp∏at,

b) koszty funkcjonowania Biura Pre-
zesa i oddzia∏ów terenowych
Agencji,

c) inne koszty dzia∏alnoÊci Agencji,
niezwiàzanej z gospodarowaniem
mieniem Zasobu.

2. Agencja tworzy nast´pujàce fundusze
w∏asne:
1) fundusz Agencji odzwierciedlajàcy

wartoÊç mienia w∏asnego Agencji,
2) fundusz rezerwowy,
3) inne fundusze, których utworzenie

przewidujà odr´bne przepisy.
Art. 20c. 1. W zakresie gospodarki finansowej

zwiàzanej z gospodarowaniem mie-
niem Zasobu:
1) przychodami z gospodarowania mie-

niem Zasobu sà:
a) przychody ze sprzeda˝y mienia Za-

sobu,
b) przychody z op∏at z tytu∏u trwa∏e-

go zarzàdu, u˝ytkowania, u˝ytko-
wania wieczystego, czynszu dzier-
˝awnego oraz z tytu∏u najmu lub
innej umowy o podobnym charak-
terze, dotyczàcych mienia Zasobu,

c) przychody z tytu∏u udzia∏u w zy-
skach z dzia∏alnoÊci gospodarczej,
o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 4,

d) inne przychody z dzia∏alnoÊci w za-
kresie gospodarowania i rozporzà-
dzania mieniem Zasobu,

2) kosztami gospodarowania mieniem
Zasobu sà:
a) koszty wynikajàce z przekazania

Agencji kwot przeznaczonych na
pokrycie kosztów wp∏at okreÊlo-
nych w art. 20a ust. 1 i 4,
w art. 20e i art. 20f oraz kosztów
obs∏ugi tych wp∏at,

b) koszty wynikajàce z przekazania
Agencji kwot przyznanych w ra-
mach limitu, o którym mowa
w art. 20 ust. 5,

c) inne koszty dzia∏alnoÊci w zakresie
gospodarowania mieniem Zaso-
bu.

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.
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2. Agencja tworzy nast´pujàce fundusze
Zasobu:
1) fundusz mienia Zasobu odzwiercie-

dlajàcy wartoÊç mienia Zasobu po-
mniejszonà o zobowiàzania zwiàza-
ne z tym mieniem,

2) fundusz na wspieranie nowych
miejsc pracy dla by∏ych pracowni-
ków paƒstwowych przedsi´biorstw
gospodarki rolnej i ich rodzin.

Art. 20d. 1. Agencja prowadzi rachunkowoÊç na
zasadach okreÊlonych w przepisach
o rachunkowoÊci, z uwzgl´dnieniem
przepisów niniejszej ustawy, w tym od-
r´bnà rachunkowoÊç dla dzia∏alnoÊci
w zakresie gospodarowania mieniem
Zasobu.

2. Grunty rolne wchodzàce w sk∏ad Zaso-
bu, w przypadku których brakuje ceny
nabycia, ujmuje si´ w ewidencji ksiàg
rachunkowych prowadzonych dla Za-
sobu, okreÊlajàc ich wartoÊç wed∏ug
stawek szacunkowych jednego hektara
gruntu, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 32, oraz
ceny skupu 100 kg ˝yta, ustalanej dla
celów podatku rolnego przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego,
z tym ˝e zaliczenia danego gruntu do
okr´gu podatkowego dokonuje si´
w sposób okreÊlony przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw finansów publicz-
nych na podstawie przepisów o tym
podatku.

3. Roczne sprawozdanie finansowe Agen-
cji oraz roczne sprawozdanie finanso-
we z gospodarowania mieniem Zaso-
bu, sporzàdzane z zastosowaniem ta-
kich samych metod i w takim samym
uk∏adzie, podlegajà badaniu przez bie-
g∏ych rewidentów wybranych przez ra-
d´ nadzorczà.

4. Roczne sprawozdania, o których mowa
w ust. 3, zatwierdza minister w∏aÊciwy
do spraw Skarbu Paƒstwa na wniosek
Prezesa Agencji, zaopiniowany przez
rad´ nadzorczà.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu
Paƒstwa, na wniosek Prezesa Agencji,
zaopiniowany przez rad´ nadzorczà,
dokonuje podzia∏u rocznego wyniku fi-
nansowego Agencji oraz rocznego wy-
niku finansowego Zasobu.

Art. 20e. Agencja jest obowiàzana przekazywaç na
rachunek bankowy Funduszu Pracy Êrod-
ki, uzyskane z tytu∏ów okreÊlonych
w art. 20c ust. 1 pkt 1:
1) w niezb´dnej wysokoÊci i przez nie-

zb´dny okres na finansowanie wyp∏at
Êwiadczeƒ przedemerytalnych, przy-
znanych na podstawie art. 37k ust. 9
ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o za-
trudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-

ciu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, z póên.
zm.3)),

2) na realizacj´ programów na rzecz two-
rzenia miejsc pracy i aktywizacj´ zawo-
dowà bezrobotnych, a w szczególnoÊci
absolwentów zamieszka∏ych na tere-
nach wiejskich oraz ma∏ych miast,
w kwotach ustalonych w rocznym pla-
nie finansowym, o którym mowa
w art. 20 ust. 2 pkt 2.

Art. 20f. Rada Ministrów mo˝e zobowiàzaç Agen-
cj´ do przekazania na rachunek bankowy
Agencji Rynku Rolnego Êrodków, uzyska-
nych z tytu∏ów okreÊlonych w art. 20c
ust. 1 pkt 1, na realizacj´ zadaƒ Agencji
Rynku Rolnego.

Art. 21. 1. Kierunki rozdysponowania Êrodków fi-
nansowych stanowiàcych mienie Zaso-
bu, okreÊla si´ w rocznym planie finan-
sowym, o którym mowa w art. 20 ust. 2
pkt 2.

2. W trybie okreÊlonym w przepisach o za-
sadach wspierania rozwoju regionalne-
go, projekt planu finansowego, o którym
mowa w art. 20 ust. 2 pkt 2, jest przedk∏a-
dany do uzgodnienia ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw rozwoju regionalnego.

Art. 22. 1. W celu pe∏nego pokrycia wydatków w∏a-
snych lub wydatków Zasobu Agencja
mo˝e zaciàgaç kredyty.

2. Agencja mo˝e dokonywaç, za zgodà mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych, emisji w∏asnych obligacji.

Art. 22a. Przy ustalaniu, okreÊlonych w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo banko-
we (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên.
zm.4)), granic koncentracji kredytów i in-
nych zobowiàzaƒ Agencji wobec BG˚ SA
nie uwzgl´dnia si´ zobowiàzaƒ finanso-
wanych ze Êrodków stanowiàcych mienie
Zasobu.

Art. 23. 1. Agencja mo˝e udzielaç por´czeƒ i gwa-
rancji kredytowych, w tym dewizowych,
do wysokoÊci okreÊlonej w planie finan-
sowym, o którym mowa w art. 20 ust. 2
pkt 1.

2. Agencja mo˝e udzielaç por´czeƒ i gwa-
rancji kredytowych, w tym dewizowych,
obcià˝ajàcych mienie Zasobu wy∏àcznie
za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw
Skarbu Paƒstwa i do wysokoÊci okreÊlo-
nej w planie finansowym, o którym mo-
wa w art. 20 ust. 2 pkt 2.

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973,
Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325, Nr 128,
poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 675, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200,
poz. 1679.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074.
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Art. 23a. 1. Agencja mo˝e odroczyç okreÊlony
w umowie albo w decyzji, o której mo-
wa w art. 35 ust. 1, termin zap∏aty nale˝-
noÊci, roz∏o˝yç jà na raty albo umorzyç
w cz´Êci lub w ca∏oÊci, je˝eli przema-
wiajà za tym wa˝ne wzgl´dy gospodar-
cze, spo∏eczne lub losowe.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu
Paƒstwa w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw rozwoju wsi, po
zasi´gni´ciu opinii Prezesa Agencji,
ustali, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owe przes∏anki odroczenia, roz∏o˝e-
nia na raty lub umorzenia nale˝noÊci
oraz tryb post´powania w tych spra-
wach. W szczególnoÊci, w rozporzàdze-
niu nale˝y okreÊliç okolicznoÊci uzasad-
niajàce uznanie, ˝e:
1) niemo˝noÊç terminowego uregulo-

wania nale˝noÊci przez d∏u˝nika
Agencji jest uzasadniona wzgl´da-
mi, o których mowa w ust. 1,

2) nale˝noÊç jest nieÊciàgalna.”;

9) w art. 24:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. NieruchomoÊci wchodzàce w sk∏ad Zasobu
Agencja mo˝e, w drodze umowy, nieodp∏at-
nie przekazaç na w∏asnoÊç:
1) jednostce samorzàdu terytorialnego — na

cele zwiàzane z inwestycjami infrastruktu-
ralnymi s∏u˝àcymi wykonywaniu zadaƒ
w∏asnych,

2) Polskiej Akademii Nauk, izbie rolniczej,
Krajowej Radzie Izb Rolniczych, paƒstwo-
wej szkole wy˝szej lub paƒstwowej jedno-
stce badawczo-rozwojowej — na cele s∏u-
˝àce wykonywaniu ich zadaƒ statutowych,

3) osobom bezrobotnym bez prawa do zasi∏-
ku, które przez okres co najmniej 5 lat by∏y
pracownikami paƒstwowych przedsi´-
biorstw gospodarki rolnej — nieruchomo-
Êci rolne o powierzchni do 2 hektarów —
na cele zwiàzane z zalesianiem w rozumie-
niu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o prze-
znaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
(Dz. U. Nr 73, poz. 764).”,

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. W przypadku zbycia lub przeznaczenia

przez nabywc´ nieruchomoÊci na inne cele,
ni˝ okreÊlone w umowie, przed up∏ywem
10 lat liczàc od dnia jej nabycia, Agencja
mo˝e ˝àdaç od podmiotów wymienionych
w ust. 5 pkt 1 i 2 zwrotu aktualnej wartoÊci
pieni´˝nej tej nieruchomoÊci, ustalonej we-
d∏ug zasad okreÊlonych w art. 30 ust. 1, na-
tomiast od osób wymienionych w ust. 5
pkt 3, Agencji zwrot taki przys∏uguje, o ile
Lasy Paƒstwowe nie skorzystajà z prawa
pierwokupu. W przypadku zamiaru zbycia
gruntu przez osoby, o których mowa
w ust. 5 pkt 3, Lasom Paƒstwowym przys∏u-

guje prawo pierwokupu tej nieruchomoÊci,
na zasadach okreÊlonych w przepisach
o gospodarce nieruchomoÊciami.”;

10) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prawa Skarbu Paƒstwa wobec spó∏ek, o któ-

rych mowa w ust. 1, reprezentuje minister w∏a-
Êciwy do spraw Skarbu Paƒstwa.”;

11) art. 26a otrzymuje brzmienie:
Art. 26a. 1. Nie pobiera si´ podatku od czynnoÊci

cywilnoprawnych dotyczàcych Zasobu,
których stronà jest Agencja.

2. Do czynnoÊci notarialnych zwiàzanych
z utworzeniem przez Agencj´ jednooso-
bowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa stosuje
si´ odpowiednio przepisy dotyczàce
czynnoÊci notarialnych zwiàzanych
z przekszta∏ceniem przedsi´biorstwa
paƒstwowego w spó∏k´.

3. Agencja nie ma obowiàzku uiszczania
op∏at w sprawach cywilnych dotyczà-
cych mienia stanowiàcego Zasób.

4. Koszty zwiàzane z realizacjà umowy,
o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 3,
w tym za∏o˝eniem ksi´gi wieczystej, po-
nosi Agencja.”;

12) art. 27 otrzymuje brzmienie:
„Art. 27. Sprzeda˝ i nabywanie nieruchomoÊci Za-

sobu, z zastrze˝eniem art. 33, prowadzi
Agencja lub upowa˝niony przez nià
w drodze umowy zlecenia inny podmiot,
w tym gmina.”;

13) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dla nieruchomoÊci Zasobu b´dàcych przed-

miotem sprzeda˝y Agencja sporzàdza wykaz,
og∏oszony w sposób zwyczajowo przyj´ty
w danej miejscowoÊci przez okres 14 dni przed
dniem og∏oszenia przetargu.”;

14) w art. 29:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pierwszeƒstwo w nabyciu nieruchomoÊci
Zasobu po cenie ustalonej w sposób okreÊlo-
ny w ustawie, z zastrze˝eniem art. 17a ust. 1,
art. 17b ust. 4 i art. 42, przys∏uguje:
1) by∏emu w∏aÊcicielowi zbywanej nierucho-

moÊci lub jego spadkobiercom, je˝eli nie-
ruchomoÊç zosta∏a przej´ta na rzecz Skar-
bu Paƒstwa przed dniem 1 stycznia 1992 r.,

2) spó∏dzielni produkcji rolnej w∏adajàcej
faktycznie zbywanà nieruchomoÊcià, któ-
rej u˝ytkowanie ustanowione na rzecz tej
spó∏dzielni wygas∏o na podstawie art. 16
ust. 2 z dniem 31 grudnia 1993 r.,

3) dzier˝awcy zbywanej nieruchomoÊci, je-
˝eli dzier˝awa trwa∏a faktycznie przez
okres co najmniej trzech lat.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Agencji przys∏uguje prawo pierwokupu na

rzecz Skarbu Paƒstwa przy odsprzeda˝y nie-
ruchomoÊci przez nabywc´ w okresie 5 lat od
nabycia tej nieruchomoÊci od Agencji.”;



Dziennik Ustaw Nr 6 — 340 — Poz. 64

15) w art. 30:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cen´ nieruchomoÊci Zasobu ustala si´ w wy-
sokoÊci nie ni˝szej ni˝ wartoÊç tej nierucho-
moÊci okreÊlona przy zastosowaniu sposo-
bów jej ustalania przewidzianych w przepi-
sach o gospodarce nieruchomoÊciami.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. OkreÊlenia wartoÊci gruntu w sposób, o któ-

rym mowa w ust. 2, mo˝na dokonaç, bez
udzia∏u rzeczoznawcy majàtkowego, w celu
ustalenia:
1) odp∏atnoÊci, w zwiàzku z przej´ciem grun-

tu na w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa w trybie
przepisów o ubezpieczeniu spo∏ecznym
rolników, albo

2) ceny gruntu niezabudowanego o po-
wierzchni nieprzekraczajàcej jednego hek-
tara, albo

3) ceny gruntu stanowiàcej podstaw´ obli-
czenia op∏aty z tytu∏u wykonywania trwa-
∏ego zarzàdu, o której mowa w art. 35
ust. 3.”;

16) art. 32 otrzymuje brzmienie:
„Art. 32. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu

Paƒstwa w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw rozwoju wsi okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó-
∏owy tryb sprzeda˝y nieruchomoÊci Za-
sobu i ich cz´Êci sk∏adowych, warunki
rozk∏adania ceny sprzeda˝y na raty oraz
stawki szacunkowe, o których mowa
w art. 30 ust. 2.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 1, nale˝y okreÊliç w szczególno-
Êci:
1) sposób przeprowadzania przetar-

gów ustnych i przetargów ofert,
w tym ograniczonych do osób, o któ-
rych mowa w art. 29 ust. 3,

2) tryb sprzeda˝y nieruchomoÊci na
rzecz u˝ytkowników wieczystych
oraz na rzecz osób uprawnionych do
pierwszeƒstwa nabycia, o którym
mowa w art. 29 ust. 1,

3) maksymalny okres, na który mo˝e
byç roz∏o˝ona na raty cena sprzeda-
˝y,

4) stawki szacunkowe gruntu,
z uwzgl´dnieniem rodzaju gruntu, je-
go klasy oraz okr´gu podatkowe-
go.”;

17) w art. 32a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Agencja mo˝e nabywaç nieruchomoÊci na w∏a-

snoÊç Skarbu Paƒstwa, je˝eli wymaga tego re-
alizacja zadaƒ okreÊlonych w ustawie, w tym
szczególnie zadaƒ w zakresie powi´kszania ju˝
istniejàcych gospodarstw rodzinnych.”;

18) w art. 35:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przekazanie w zarzàd nieruchomoÊci Zasobu
nast´puje na czas oznaczony lub nieoznaczo-
ny, w drodze decyzji Prezesa Agencji.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Nie pobiera si´ op∏at z tytu∏u zarzàdu nieru-

chomoÊciami obj´tymi ochronà przyrody na
podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy
z dnia 16 paêdziernika 1991 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079,
Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145,
poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112)
oraz z tytu∏u zarzàdu nieruchomoÊciami znaj-
dujàcymi si´ pod drogami publicznymi i mi´-
dzy wa∏ami przeciwpowodziowymi a kory-
tem rzeki.”;

19) w art. 39 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nieruchomoÊç jest wydzier˝awiana jednooso-

bowej spó∏ce Skarbu Paƒstwa utworzonej
przez Agencj´,”;

20) w art. 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Agencja mo˝e przeznaczyç do sprzeda˝y na-

jemcom wchodzàce w sk∏ad Zasobu domy, lo-
kale mieszkalne i budynki gospodarcze wraz
z niezb´dnymi gruntami.”;

21) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Grunty Zasobu zabudowane obiektami infra-

struktury technicznej towarzyszàcej budynkom
mieszkalnym wraz z innym mieniem niezb´d-
nym do korzystania z tej infrastruktury Agencja
mo˝e przekazaç, w drodze umowy, nieodp∏at-
nie na w∏asnoÊç gminie albo spó∏dzielni utwo-
rzonej przez nabywców lokali okreÊlonych
w art. 42 ust. 1 w celu administrowania budyn-
kami, w których znajdujà si´ te lokale.”;

22) w art. 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Agencja mo˝e wydzieliç z Zasobu majàtek z nie-

zb´dnymi gruntami, s∏u˝àcy wykonywaniu in-
nej dzia∏alnoÊci ni˝ gospodarcza, w celu nieod-
p∏atnego przekazania, w drodze umowy, na
w∏asnoÊç gminie.”;

23) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Grunty Zasobu niezb´dne do korzystania z bu-

dynków i lokali, o których mowa w art. 42—44
i art. 48, oraz grunty zabudowane nies∏u˝àce
prowadzeniu dzia∏alnoÊci wytwórczej w rolnic-
twie uwa˝a si´ za grunty wy∏àczone z produkcji
rolnej w rozumieniu przepisów ustawy o ochro-
nie gruntów rolnych i leÊnych.”.

Art. 2. W∏asnoÊç Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa stanowi równie˝ mienie, o którym mowa
art. 5 ust. 4 ustawy wymienionej w art.  1 w brzmieniu
dotychczas obowiàzujàcym, nabyte przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 3. 1. Akcje i udzia∏y, o których mowa w art. 5
ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1, obj´te lub nabyte
do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy Agencja przekazuje mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw Skarbu Paƒstwa w ter-
minie jednego miesiàca od dnia jej wejÊcia w ˝ycie. Do
przekazania stosuje si´ art. 5 ust. 5 ustawy, o której mo-
wa w art. 1 niniejszej ustawy.
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2. Skutki prawne czynnoÊci dokonanych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, w odniesieniu do akcji
i udzia∏ów albo majàtku w spó∏kach, o których mowa
w ust. 1, ocenia si´ wed∏ug przepisów dotychczaso-
wych.

Art. 4. Przepisów art. 3 nie stosuje si´ do akcji
i udzia∏ów w spó∏kach okreÊlonych na podstawie art. 5
ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy.

Art. 5. 1. Op∏aty roczne w wysokoÊci okreÊlonej
w art. 1 pkt 6 ustala si´, poczynajàc od op∏at nale˝nych
za 2004 r.

2. Spory w sprawie op∏at z tytu∏u u˝ytkowania wie-
czystego nieruchomoÊci Zasobu W∏asnoÊci Rolnej
Skarbu Paƒstwa za lata 2001—2003 podlegajà rozpo-
znaniu przez sàdy powszechne, w∏aÊciwe ze wzgl´du
na miejsce po∏o˝enia nieruchomoÊci.

Art. 6. 1. Wp∏aty dokonane przez Agencj´ W∏asno-
Êci Rolnej Skarbu Paƒstwa, na podstawie art. 20a
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu dotychcza-
sowym, zalicza si´ na poczet sp∏aty zobowiàzaƒ Agen-
cji, o których mowa w art. 20a ust. 1 i 4 ustawy wymie-
nionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà.

2. Por´czenia i gwarancje kredytowe udzielone
przez Agencj´ W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, obcià˝ajà mienie Zaso-
bu.

Art. 7. 1. OkreÊlone w ustawie zasady gospodarki fi-
nansowej oraz zasady rachunkowoÊci Agencji W∏asno-

Êci Rolnej Skarbu Paƒstwa i Zasobu W∏asnoÊci Rolnej
Skarbu Paƒstwa obowiàzujà, poczynajàc od roku obro-
towego 2003.

2. W informacji dodatkowej do sprawozdania fi-
nansowego Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa
za rok 2002 Agencja jest obowiàzana zamieÊciç infor-
macje o:

1) mieniu i obcià˝eniach majàtkowych Zasobu;

2) wartoÊci mienia Zasobu;

3) przyj´tej metodologii identyfikacji mienia i obcià-
˝eƒ majàtkowych Zasobu oraz oszacowania warto-
Êci mienia Zasobu.

3. W okresie roku od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
Agencja W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa jest obo-
wiàzana przeprowadziç inwentaryzacj´ sk∏adników
mienia Zasobu oraz dokona wyceny ich wartoÊci go-
dziwej na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694), z zastrze˝eniem art. 20d ust. 2 ustawy,
o której mowa w art. 1.

Art. 8. Do czasu wydania przepisów wykonawczych
na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych niniejszà usta-
wà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, zachowujà moc przepisy dotych-
czasowe, je˝eli nie sà z nià sprzeczne.

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 20 grudnia 2002 r.

o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oÊwiaty

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrud-
nieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r.
Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100,
poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325, Nr 128, poz. 1405
i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74,
poz. 675, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200,
poz. 1679) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1:
a) w pkt 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„absolwencie — oznacza to bezrobotnego
w okresie do up∏ywu 12 miesi´cy od dnia okre-
Êlonego w dyplomie, Êwiadectwie lub innym do-
kumencie potwierdzajàcym ukoƒczenie szko∏y
lub zaÊwiadczeniu o ukoƒczeniu kursu, je˝eli
jest:”,

b) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) agencji zatrudnienia — oznacza to agencj´
poÊrednictwa pracy, agencj´ doradztwa
personalnego, agencj´ pracy tymczaso-
wej,”,

c) w pkt 2 lit. i otrzymuje brzmienie:
„i) nie uzyskuje miesi´cznie dochodu w wysoko-

Êci przekraczajàcej po∏ow´ najni˝szego wy-
nagrodzenia, z wy∏àczeniem przychodów
uzyskanych z tytu∏u odsetek lub innych przy-
chodów od Êrodków pieni´˝nych zgromadzo-
nych na rachunkach bankowych, z zastrze˝e-
niem lit. d),”,

d) w pkt 7 po lit. d dodaje si´ lit. e w brzmieniu:
„e) koszty egzaminów umo˝liwiajàcych uzyska-

nie okreÊlonych uprawnieƒ zawodowych,
certyfikatów lub tytu∏ów zawodowych,”,


