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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.2))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nadzór nad Agencjà sprawuje minister w∏aÊci-
wy do spraw Skarbu Paƒstwa, a w zakresie
okreÊlonym w art. 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 7 oraz w za-
kresie zadaƒ okreÊlonych w przepisach
o kszta∏towaniu ustroju rolnego — nadzór nad
Agencjà sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw
rozwoju wsi.”;

2) w art. 6 w ust. 1 uchyla si´ pkt 8 i 9;

3) w art. 20:

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

„5a. Kwoty stanowiàce ró˝nic´ mi´dzy Êrodka-
mi uzyskanymi z gospodarowania mie-
niem Zasobu w danym roku obrotowym
z tytu∏ów, o których mowa w art. 20c ust. 1
pkt 1, a Êrodkami wydatkowanymi na reali-
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USTAWA

z dnia 4 marca 2004 r. 

o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa
oraz o zmianie innych ustaw1)

————————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty, ustaw´ z dnia
14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezro-
bociu, ustaw´ z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach admini-
stracji rzàdowej, ustaw´ z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie
ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa oraz ustaw´ z dnia 13 czerwca 2003 r. o za-
trudnieniu socjalnym.

2) 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, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287 oraz z 2003 r.
Nr 6, poz. 64, Nr 49, poz. 408, Nr 64, poz. 592, Nr 80,
poz. 721 i Nr 122, poz. 1143.



zacj´ zadaƒ, o których mowa w art. 20
ust. 4 i 5, podlegajà przekazaniu przez
Agencj´ do bud˝etu paƒstwa, w terminie
do dnia 30 czerwca roku nast´pnego. 

5b. Do zobowiàzaƒ Agencji, o których mowa
w ust. 5a, stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póên. zm.3)).”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó-
∏owe zasady gospodarki finansowej Agencji
i gospodarki finansowej Zasobu, uwzgl´d-
niajàc w szczególnoÊci odr´bnoÊç tworzenia
i funkcjonowania funduszy w∏asnych Agen-
cji, o których mowa w art. 20b ust. 2, oraz
funduszu mienia Zasobu, o którym mowa
w art. 20c ust. 2.”;

4) w art. 20b w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Êrodki, o których mowa w art. 20 ust. 4,
w kwocie przeznaczonej na realizacj´ zobo-
wiàzaƒ okreÊlonych w art. 20a ust. 1 i 4,”,

b) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) koszty wp∏at okreÊlonych w art. 20a ust. 1
i 4 oraz koszty obs∏ugi tych wp∏at,”;

5) w art. 20c:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) koszty wynikajàce z przekazania Agencji kwot
przeznaczonych na pokrycie kosztów wp∏at
okreÊlonych w art. 20 ust. 5a i w art. 20a ust. 1
i 4 oraz kosztów obs∏ugi tych wp∏at,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Agencja tworzy fundusz mienia Zasobu od-
zwierciedlajàcy wartoÊç mienia Zasobu po-
mniejszonà o zobowiàzania zwiàzane z tym
mieniem.”;

6) uchyla si´ art. 20e, 20f i 20g;

7) w art. 22 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Agencja, za zgodà ministra w∏aÊciwego do
spraw Skarbu Paƒstwa, mo˝e wykorzystywaç
mienie Zasobu do ustanawiania zabezpieczeƒ
zaciàganych kredytów, o których mowa w ust. 1,
i emisji obligacji, o których mowa w ust. 2.
Agencja mo˝e w szczególnoÊci ustanowiç hipo-
tek´ na nieruchomoÊciach Zasobu.”;

8) w art. 25:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zasady wynagradzania administratora,”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Je˝eli umowa mi´dzy administratorem

a Agencjà jest umowà o prac´, to mo˝e byç
zawarta równie˝ na czas nieokreÊlony.”;

9) w art. 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Agencji przys∏uguje prawo odkupu nierucho-
moÊci na rzecz Skarbu Paƒstwa w okresie 5 lat,
liczàc od dnia jej nabycia od Agencji, z wyjàt-
kiem nieruchomoÊci po∏o˝onych w granicach
specjalnych stref ekonomicznych; prawo odku-
pu powinno byç ujawnione w ksi´dze wieczy-
stej prowadzonej dla danej nieruchomoÊci.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o syste-
mie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z póên.
zm.4)) po art. 91 dodaje si´ art. 91a w brzmieniu:

„Art. 91a. W ramach programu, o którym mowa
w art. 91 ust. 3, przyznawane i wyp∏acane
sà stypendia dzieciom by∏ych pracowni-
ków paƒstwowych przedsi´biorstw go-
spodarki rolnej, uczàcym si´ w szko∏ach
ponadgimnazjalnych lub kszta∏càcym si´
w szko∏ach wy˝szych, a tak˝e finansowane
jest do˝ywianie tych dzieci w przedszko-
lach, szko∏ach podstawowych, gimnazjach
i szko∏ach ponadgimnazjalnych.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o za-
trudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r.
Nr 58, poz. 514, z póên. zm.5)) w art. 37o:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Âwiadczenia przedemerytalne sà finansowane
z bud˝etu paƒstwa, w ramach dotacji dla Fun-
duszu Pracy.”;

2) uchyla si´ ust. 3 i 4.

Art. 4. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548, Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864 oraz
z 2004 r. Nr 19, poz. 177) w art. 23:

1) w ust. 1 uchyla si´ pkt 6 i 7;
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————————
3) 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, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228,
poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 64,
poz. 593.

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

og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759
i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194
i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113,
poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r.
Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203,
poz. 1966.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122,
poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137,
poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203,
poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217
i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593.



2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi spra-
wuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Spo∏ecznego, a w zakre-
sie spraw wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 4
lit. c oraz pkt 8 — nad dzia∏alnoÊcià Agencji
NieruchomoÊci Rolnych.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmia-
nie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rol-
nymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 64)
w art. 7 uchyla si´ ust. 3. 

Art. 6. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o za-
trudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 7 uchyla si´ ust. 2;

2) w art. 10 uchyla si´ ust. 3.

Art. 7. Umowy zawarte przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy, na podstawie przepisów ustawy wy-
mienionej w art. 1, w celu tworzenia miejsc pracy
w zwiàzku z restrukturyzacjà paƒstwowej gospodarki rol-
nej, udzielania pomocy by∏ym pracownikom paƒstwo-
wych przedsi´biorstw gospodarki rolnej i cz∏onkom ich

rodzin w przezwyci´˝aniu trudnych sytuacji ˝yciowych,
w szczególnoÊci przez wspieranie zatrudnienia socjalne-
go, okreÊlonego w odr´bnych przepisach, pozostajà
w mocy do dnia ich wygaÊni´cia lub rozwiàzania.

Art. 8. Do dnia 31 grudnia 2004 r. Agencja Nieru-
chomoÊci Rolnych przyznaje i wyp∏aca stypendia dzie-
ciom by∏ych pracowników paƒstwowych przedsi´-
biorstw gospodarki rolnej, uczàcym si´ w szko∏ach po-
nadgimnazjalnych lub kszta∏càcym si´ w szko∏ach
wy˝szych, oraz finansuje do˝ywianie tych dzieci
w szko∏ach podstawowych, gimnazjach i szko∏ach po-
nadgimnazjalnych na dotychczasowych zasadach. 

Art. 9. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy wymienionej
w art. 1 zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie no-
wych przepisów wykonawczych wydanych na podsta-
wie tego artyku∏u, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 3 miesiàce od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 2, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 11 marca 2004 r.

o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt1)

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) wymagania weterynaryjne dla podejmowania
i prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie:

a) zarobkowego przewozu zwierzàt lub przewozu
zwierzàt wykonywanego w zwiàzku z prowadze-
niem innej dzia∏alnoÊci gospodarczej,

b) organizowania targów, wystaw, pokazów lub
konkursów zwierzàt,

c) obrotu zwierz´tami, z wyjàtkiem obrotu prowa-
dzonego w ramach dzia∏alnoÊci rolniczej w ro-
zumieniu przepisów prawa dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, poÊrednictwa w tym obrocie lub skupu
zwierzàt,

d) prowadzenia stacji kwarantanny, miejsc odpo-
czynku lub prze∏adunku zwierzàt albo miejsc
wymiany wody przy transporcie zwierzàt akwa-
kultury,

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzàt, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.

— Prawo farmaceutyczne oraz ustaw´ z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej.
Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà postanowienia:
1) dyrektywy Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierzàt wp∏ywajàcych na

handel wewnàtrzwspólnotowy byd∏em i trzodà chlewnà, 
2) dyrektywy Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiajàcej warunki zdrowotne zwierzàt wymagane w han-

dlu wewnàtrzwspólnotowym oraz w przywozie zamro˝onego nasienia byd∏a domowego,
3) dyrektywy Rady 89/556/EWG z dnia 25 wrzeÊnia 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierzàt, regulujàcych han-

del wewnàtrzwspólnotowy oraz przywóz z paƒstw trzecich zarodków byd∏a domowego, 
4) dyrektywy Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierzàt, regulujàcych prze-

mieszczanie i przywóz zwierzàt z rodziny koniowatych z paƒstw trzecich,
5) dyrektywy Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiajàcej warunki sanitarne odnoÊnie do zwierzàt majàce

zastosowanie w handlu wewnàtrzwspólnotowym nasieniem byd∏a i trzody chlewnej oraz w przywozie, 


