Dziennik Ustaw Nr 83

— 5514 —

Poz. 758 i 759

758
U S TA W A
z dnia 27 marca 2003 r.
o zmianie ustawy o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne
wy o utworzeniu Agencji Rynku
Rolnego, ustawy o utworzeniu
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy — Kodeks
celny, ustawy o zwalczaniu chorób
zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicà
towarami i us∏ugami (Dz. U. Nr 29,
poz. 320), z wy∏àczeniem kosztów
administracyjnych i wynagrodzeƒ.

Art. 1. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa
oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484
i Nr 80, poz. 511, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 60,
poz. 693 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 16, poz. 167
i Nr 81, poz. 876 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 121,
poz. 1032 i Nr 216, poz. 1824) art. 42a otrzymuje
brzmienie:
„Art. 42a. 1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. Rada Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych,
mo˝e udzielaç, w imieniu Skarbu Paƒstwa, kredytodawcom por´czeƒ lub
gwarancji sp∏aty cz´Êci lub ca∏oÊci kredytów bankowych wraz z odsetkami,
zaciàganych przez Agencj´ Rynku Rolnego, pod warunkiem przeznaczenia
ich na finansowanie nast´pujàcych
zadaƒ Agencji Rynku Rolnego:
1) interwencyjnych na rynkach krajowych pszenicy, ˝yta, mi´sa wieprzowego, mi´sa wo∏owego, mleka
i przetworów mlecznych, tytoniu,
skrobi ziemniaczanej i cukru,
2) okreÊlonych w ustawie z dnia
11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku
skrobi ziemniaczanej (Dz. U. Nr 11,
poz. 83), w ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o regulacji rynku mleka
i przetworów mlecznych (Dz. U.
Nr 129, poz. 1446 i Nr 154, poz. 1797
oraz z 2002 r. Nr 107, poz. 937) oraz
w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r.
o regulacji rynku cukru (Dz. U.
Nr 76, poz. 810, Nr 122, poz. 1322
oraz z 2002 r. Nr 127, poz. 1086),
3) zwiàzanych z przygotowaniem do
pe∏nienia funkcji agencji p∏atniczej,
o której mowa w art. 8 pkt 2 ustawy
z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie
ustawy o Inspekcji Sanitarnej, usta-

2. Por´czenia lub gwarancje, o których
mowa w ust. 1, mogà byç równie˝
udzielane pod warunkiem przeznaczenia obj´tych nimi kredytów na sp∏at´
kredytów wraz z odsetkami zaciàgni´tych na finansowanie zadaƒ wymienionych w ust. 1.
3. ¸àczna kwota por´czeƒ i gwarancji,
o których mowa w ust. 1 i 2, udzielonych w roku 2003 nie mo˝e przekroczyç 1 260 000 000 z∏otych.
4. Por´czenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1 i 2, sà udzielane na wniosek kredytobiorcy.
5. Od por´czeƒ i gwarancji, o których
mowa w ust. 1 i 2, nie wnosi si´ op∏aty prowizyjnej.
6. Do udzielania por´czeƒ i gwarancji,
o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje
si´ art. 2b ust. 1, art. 5 i art. 8.”.
Art. 2. Przepis art. 42a ust. 2 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´ równie˝ do kredytów zaciàgni´tych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TA W A
z dnia 9 kwietnia 2003 r.
o zmianie ustawy o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy
o funduszu alimentacyjnym
Art. 1. W ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668

i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104, z 2001 r. Nr 122,
poz. 1349, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1791 oraz
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z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 181, poz. 1515) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2:
a) w ust. 2 w zdaniu pierwszym kropk´ zast´puje
si´ przecinkiem i dodaje wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 2a.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
,,2a. Okres zasi∏kowy trwajàcy od dnia 1 czerwca
2002 r. do dnia 31 maja 2003 r. przed∏u˝a si´
do dnia 31 grudnia 2003 r.”,
c) w ust. 8 i 9 wyrazy „31 maja 2003 r.” zast´puje
si´ wyrazami „31 grudnia 2003 r.”;

5) w art. 15c w ust. 4 wyrazy „art. 13 ust. 3—8” zast´puje si´ wyrazami „art. 13 ust. 3— 8a”.
Art. 2. W ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu
alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 90, poz. 1000, z 2001 r. Nr 154, poz. 1791
oraz z 2002 r. Nr 241, poz. 2074) w art. 4 wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w ust. 4 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje
wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 4a.”,
2) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Górna granica Êwiadczeƒ wyp∏acanych z funduszu alimentacyjnego, ustalona na okres od
dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r.,
obowiàzuje do dnia 31 grudnia 2003 r.”,

2) w art. 13:
a) w ust. 3 wyrazy „ust. 4—8” zast´puje si´ wyrazami „ust. 4—8a”,
b) po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a w brzmieniu:
„8a. W 2003 r. kwoty zasi∏ków, o których mowa
w ust. 1, nie podlegajà waloryzacji.”;

3) w ust. 5 po wyrazach „z zastrze˝eniem” dodaje si´
wyrazy „ust. 5a i”,
4) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Okres, na który przyznaje si´ Êwiadczenia
z funduszu alimentacyjnego, przypadajàcy od
dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r.
przed∏u˝a si´ do dnia 31 grudnia 2003 r.”,

3) w art. 15a:
a) w ust. 3 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 4.”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
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5) w ust. 7 wyrazy „31 maja 2003 r.” zast´puje si´ wyrazami „31 grudnia 2003 r.”.

„4. Okres, na który ustala si´ prawo do zasi∏ku
wychowawczego, przypadajàcy od dnia
1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r.
przed∏u˝a si´ do dnia 31 grudnia 2003 r.”;

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 15 maja
2003 r.

4) w art. 15b w ust. 4 wyrazy „31 maja 2003 r.” zast´puje si´ wyrazami „31 grudnia 2003 r.”;

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TA W A
z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o Êwiadczeniach odszkodowawczych przys∏ugujàcych w razie wypadków i chorób pozostajàcych w zwiàzku
ze s∏u˝bà wojskowà
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Âwiadczenia odszkodowawcze okreÊlone
w ustawie obejmujà jednorazowe odszkodowanie
przys∏ugujàce w razie wypadków i chorób pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà wojskowà oraz odszkodowanie za przedmioty osobistego u˝ytku utracone, ca∏kowicie zniszczone lub uszkodzone wskutek wypadku pozostajàcego w zwiàzku ze s∏u˝bà wojskowà.

Art. 2. 1. Âwiadczenia odszkodowawcze okreÊlone
w ustawie przys∏ugujà ˝o∏nierzowi, który dozna∏ sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu wskutek
wypadku pozostajàcego w zwiàzku z pe∏nieniem czynnej s∏u˝by wojskowej, zwanego dalej „wypadkiem”, albo wskutek choroby powsta∏ej w zwiàzku ze szczególnymi w∏aÊciwoÊciami lub warunkami s∏u˝by wojskowej, zwanej dalej „chorobà”, jak równie˝ ˝o∏nierzowi,
który poniós∏ szkod´ majàtkowà wskutek wypadku,
a tak˝e rodzinie ˝o∏nierza, który zmar∏ wskutek wypadku lub choroby.

