
Art. 1. Ustawa okreÊla w∏aÊciwoÊç organów w za-
kresie uruchamiania Êrodków pochodzàcych z Euro-
pejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, zwanego
dalej „EFRG”, oraz z Europejskiego Funduszu Rolni-
czego Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanego dalej
„EFRROW”, ustanowionych na podstawie rozporzà-
dzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca
2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rol-
nej (Dz. Urz. UE L 209 z 11.08.2005, str. 1), zwanego da-
lej „rozporzàdzeniem nr 1290/2005”, zasady urucha-
miania tych Êrodków w zakresie nieuregulowanym
w tym rozporzàdzeniu oraz zasady uruchamiania kra-
jowych Êrodków publicznych przeznaczonych na prefi-
nansowanie i wspó∏finansowanie wspólnej polityki
rolnej.

Art. 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych, je˝eli ustawa nie stanowi inaczej, wykonuje
zadania zwiàzane z uruchamianiem Êrodków, o któ-
rych mowa w art. 1, okreÊlone dla paƒstwa cz∏onkow-
skiego i w∏aÊciwego organu w rozporzàdzeniu
nr 1290/2005 oraz rozporzàdzeniu Komisji (WE)
nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiajàcego
szczegó∏owe zasady stosowania rozporzàdzenia Rady
(WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji p∏at-
niczych i innych jednostek, jak równie˝ rozliczania ra-
chunków EFRG i EFRROW (Dz. Urz. UE L 171
z 23.06.2006, str. 90), zwanego dalej „rozporzàdzeniem
nr 885/2006”, w tym w zakresie:

1) przyznawania jednostce organizacyjnej:
a) akredytacji i tymczasowej akredytacji jako

agencji p∏atniczej w rozumieniu art. 6 ust. 1 roz-
porzàdzenia nr 1290/2005,

b) specjalnej akredytacji jako jednostce koordynu-
jàcej w rozumieniu art. 6 ust. 3 rozporzàdzenia
nr 1290/2005,

c) cofania akredytacji agencji p∏atniczej;

2) sprawowania sta∏ego nadzoru nad agencjami
p∏atniczymi, o którym mowa w art. 2 rozporzàdze-
nia nr 885/2006;

3) przekazywania Komisji Europejskiej informacji
okreÊlonych w rozporzàdzeniu nr 885/2006, doty-
czàcych agencji p∏atniczej i jednostki koordynujà-

cej oraz danych identyfikacyjnych jednostki certy-
fikujàcej, okreÊlonej w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia
28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U.
z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z póên. zm.2)), b´dàcej jed-
nostkà certyfikujàcà w rozumieniu art. 7 rozporzà-
dzenia nr 1290/2005.

Art. 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, do-
datkowe kryteria akredytacyjne, które powinna spe∏-
niaç agencja p∏atnicza, inne ni˝ okreÊlone w za∏àczni-
ku nr 1 do rozporzàdzenia nr 885/2006, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owego wydatkowania
Êrodków pochodzàcych z EFRG i EFRROW.

Art. 4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych, przed przyznaniem jednostce organizacyj-
nej akredytacji lub tymczasowej akredytacji jako agen-
cji p∏atniczej, mo˝e powierzyç innym podmiotom,
uprawnionym do przeprowadzania audytu zewn´trz-
nego, dokonanie sprawdzenia, czy dana jednostka
spe∏nia kryteria akredytacyjne okreÊlone w za∏àczniku
nr 1 do rozporzàdzenia nr 885/2006 oraz dodatkowe
kryteria akredytacyjne, je˝eli zosta∏y okreÊlone w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 3.

Art. 5. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych przyznaje, w drodze rozporzàdzenia, jedno-
stce organizacyjnej akredytacj´ jako agencji p∏atniczej,
okreÊlajàc:

1) nazw´ i siedzib´ agencji p∏atniczej,

2) zakres udzielonej akredytacji,

3) dat´ udzielenia akredytacji

— uwzgl´dniajàc zasady przyznawania jednostce or-
ganizacyjnej akredytacji jako agencji p∏atniczej okre-
Êlone w rozporzàdzeniu nr 885/2006 oraz spe∏nienie
przez jednostk´ organizacyjnà dodatkowych kryte-
riów akredytacyjnych, je˝eli zosta∏y okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 3.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e przyznaç, w drodze rozporzàdzenia, jedno-
stce organizacyjnej tymczasowà akredytacj´ jako
agencji p∏atniczej, okreÊlajàc:

1) nazw´ i siedzib´ agencji p∏atniczej,

2) zakres udzielonej akredytacji,

3) dat´ udzielenia akredytacji,
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USTAWA

z dnia 22 wrzeÊnia 2006 r.

o uruchamianiu Êrodków pochodzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie
wspólnej polityki rolnej1)

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

17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji, ustaw´ z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustaw´
z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewi-
dencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci, ustaw´ z dnia
11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji
niektórych rynków rolnych oraz ustaw´ z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91,
poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537
oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 157, poz. 1119.



4) zalecenia do zrealizowania dzia∏aƒ majàcych na
celu spe∏nienie wszystkich kryteriów akredytacyj-
nych oraz termin ich realizacji

— uwzgl´dniajàc zasady przyznawania jednostce or-
ganizacyjnej tymczasowej akredytacji jako agencji
p∏atniczej okreÊlone w rozporzàdzeniu nr 885/2006
oraz spe∏nienie przez jednostk´ organizacyjnà dodat-
kowych kryteriów akredytacyjnych, je˝eli zosta∏y
okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie
art. 3.

Art. 6. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w ramach sprawowania sta∏ego nadzoru
nad agencjà p∏atniczà, o którym mowa w art. 2 rozpo-
rzàdzenia nr 885/2006, wspó∏pracuje z jednostkà koor-
dynujàcà oraz z audytorem wewn´trznym agencji
p∏atniczej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb
wspó∏pracy, o której mowa w ust. 1, majàc na wzgl´-
dzie zapewnienie sta∏ego nadzoru nad agencjà p∏atni-
czà, w tym przedk∏adania informacji dotyczàcych spe∏-
niania przez agencj´ p∏atniczà kryteriów akredytacyj-
nych okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia
nr 885/2006 oraz dodatkowych kryteriów akredytacyj-
nych, je˝eli zosta∏y okreÊlone w przepisach wydanych
na podstawie art. 3.

Art. 7. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w drodze rozporzàdzenia, cofa akredytacj´
agencji p∏atniczej, okreÊlajàc w szczególnoÊci:

1) nazw´ i siedzib´ agencji p∏atniczej,

2) przyczyny cofni´cia akredytacji,

3) dat´ cofni´cia akredytacji

— majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç zapewnienia pra-
wid∏owego wydatkowania Êrodków pochodzàcych
z EFRG i EFRROW oraz zasady cofania akredytacji
okreÊlone w rozporzàdzeniu nr 1290/2005 i rozporzà-
dzeniu nr 885/2006.

2. Jednostka organizacyjna, której zosta∏a cofni´ta
akredytacja jako agencji p∏atniczej, niezw∏ocznie prze-
kazuje agencji p∏atniczej, wskazanej przez ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, pe∏nà
dokumentacj´ i bazy danych w zakresie obj´tym cof-
ni´tà akredytacjà.

Art. 8. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
oraz minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych pe∏-
nià funkcj´ jednostki koordynujàcej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych przyznaje, w drodze rozporzàdzenia, specjalnà
akredytacj´ jednostce koordynujàcej, majàc na wzgl´-
dzie zapewnienie terminowoÊci i poprawnoÊci post´-
powania w gromadzeniu danych finansowych, ich
przetwarzaniu i przekazywaniu Komisji Europejskiej.

Art. 9. 1. Agencje p∏atnicze, ka˝da w zakresie swo-
jej w∏aÊciwoÊci, przesy∏ajà jednostce koordynujàcej
dane finansowe i informacje niezb´dne do sporzàdze-
nia i przekazania Komisji Europejskiej sprawozdaƒ
z zakresu:

1) planowanych wydatków i dochodów z EFRG
i EFRROW;

2) dokonanych wydatków i zrealizowanych docho-
dów z EFRG i EFRROW;

3) danych dotyczàcych wydatków i dochodów
z EFRG i EFRROW.

2. W∏aÊciwoÊç agencji p∏atniczych w zakresie reali-
zacji p∏atnoÊci z EFRG i EFRROW okreÊlajà odr´bne
przepisy.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi i mini-
ster w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, zakres, tryb, form´ oraz terminy
przekazywania przez agencje p∏atnicze danych finan-
sowych i informacji, o których mowa w ust. 1, majàc
na wzgl´dzie zapewnienie ich kompletnoÊci oraz ter-
miny, w jakich jednostka koordynujàca jest obowiàza-
na do ich przekazania Komisji Europejskiej zgodnie
z art. 6 i 8 rozporzàdzenia nr 1290/2005.

Art. 10. 1. Ârodki pochodzàce z EFRG i EFRROW sà
gromadzone na wyodr´bnionych rachunkach banko-
wych ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych, prowadzonych przez Narodowy Bank Polski.

2. Ârodki na prefinansowanie wydatków realizo-
wanych z EFRG i EFRROW sà przekazywane agencji
p∏atniczej z udzielonej z bud˝etu paƒstwa nieoprocen-
towanej po˝yczki.

3. Ârodki pochodzàce z EFRROW, zgromadzone na
rachunkach bankowych, o których mowa w ust. 1,
oraz Êrodki okreÊlone w ust. 2 sà przekazywane agen-
cji p∏atniczej przez ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów publicznych na podstawie wniosku ministra
w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi lub ministra w∏aÊci-
wego do spraw rynków rolnych, sporzàdzonego na
podstawie zapotrzebowania sk∏adanego przez agencj´
p∏atniczà.

4. Sp∏ata po˝yczki, o której mowa w ust. 2, nast´-
puje ze Êrodków EFRG i EFRROW gromadzonych na
rachunkach, o których mowa w ust. 1.

5. Krajowe Êrodki publiczne przeznaczone na
wspó∏finansowanie wydatków realizowanych z EFRG
i EFRROW sà przekazywane agencji p∏atniczej, w for-
mie dotacji celowej, przez ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju wsi lub ministra w∏aÊciwego do spraw
rynków rolnych na podstawie zapotrzebowania sk∏a-
danego przez agencj´ p∏atniczà.

6. Obs∏ug´ bankowà rachunków agencji p∏atni-
czych w zakresie Êrodków pochodzàcych z EFRROW
oraz krajowych Êrodków publicznych przeznaczonych
na prefinansowanie i wspó∏finansowanie wydatków re-
alizowanych z EFRG i EFRROW prowadzi Narodowy
Bank Polski na podstawie umów rachunku bankowego.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rozwoju wsi i ministrem w∏aÊciwym do spraw
rynków rolnych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wa-
runki i tryb przekazywania na rachunek agencji p∏atni-
czej Êrodków pochodzàcych z EFRROW oraz krajo-

Dziennik Ustaw Nr 187 — 9595 — Poz. 1381



wych Êrodków publicznych przeznaczonych na prefi-
nansowanie i wspó∏finansowanie wydatków realizo-
wanych z EFRG i EFRROW, majàc na wzgl´dzie docho-
wanie przez agencj´ p∏atniczà terminów i warunków
dokonywania p∏atnoÊci.

Art. 11. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-
st´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z póên, zm.3)) w art. 2 w §
1 w pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) zwrotów, interwencji i innych Êrodków b´dàcych
cz´Êcià systemu ca∏kowitego lub cz´Êciowego fi-
nansowania Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu Rol-
niczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu
Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, ∏àcznie
z sumami, które majà byç pobrane w zwiàzku
z tymi dzia∏aniami,”.

Art. 12. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r.
o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z póên.
zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 7 w ust. 6a w pkt 2 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) Êrodków pochodzàcych z Europejskiego Fun-

duszu Rolniczego Gwarancji i Europejskiego
Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz krajowych Êrodków publicz-
nych przeznaczonych na wspó∏finansowanie
wydatków realizowanych w ramach tych fun-
duszy — w przypadku pe∏nienia funkcji agen-
cji p∏atniczej dla realizacji p∏atnoÊci z udzia∏em
tych Êrodków.”;

2) w art. 11b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nale˝noÊci ustalane w drodze decyzji admini-

stracyjnej przez Prezesa Agencji z tytu∏u niena-
le˝nie lub nadmiernie pobranych Êrodków,
o których mowa w art. 11 ust. 4, podlegajà po-
tràceniu z bezspornej i wymagalnej wierzytel-
noÊci lub nale˝noÊci d∏u˝nika z tytu∏u realizo-
wanych przez Agencj´ p∏atnoÊci w ramach po-
szczególnych funduszy Unii Europejskiej oraz
krajowych Êrodków publicznych przeznaczo-
nych na wspó∏finansowanie wydatków reali-
zowanych w ramach tych funduszy.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o kra-
jowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przy-
znanie p∏atnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 oraz
z 2006 r. Nr 92, poz. 638 i Nr 144, poz. 1045) w art. 3
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) p∏atnoÊci — pomoc finansowà dla producentów
rolnych, przetwórców i organizacji producentów

udzielanà w ca∏oÊci lub w cz´Êci ze Êrodków Eu-
ropejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rol-
nej, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwa-
rancji lub Europejskiego Funduszu Rolniczego
Rozwoju Obszarów Wiejskich.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agen-
cji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rol-
nych (Dz. U. Nr 42, poz. 386, z póên. zm.5)) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 8 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) z krajowych Êrodków publicznych przeznaczo-

nych na prefinansowanie wydatków z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej lub Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji jest prowadzona zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.”;

2) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Agencja realizuje p∏atnoÊci ze Êrodków pocho-

dzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fun-
duszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Euro-
pejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji
oraz prowadzi ewidencj´ wydatków z tych fun-
duszy w odr´bnych ksi´gach rachunkowych.”;

3) w art. 13 w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmie-
nie:
„a) pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Eu-
ropejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,”;

4) w art. 13a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nale˝noÊci, o których mowa w art. 13 ust. 1

pkt 2, podlegajà potràceniu z bezspornej i wy-
magalnej wierzytelnoÊci lub nale˝noÊci przed-
si´biorcy z tytu∏u realizowanych przez Agencj´
p∏atnoÊci ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej lub Europejskiego Fundu-
szu Rolniczego Gwarancji oraz krajowych
Êrodków publicznych przeznaczonych na
wspó∏finansowanie wydatków realizowanych
w ramach tych funduszy.”;

5) w art. 14 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Eu-
ropejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,”;

6) art. 19a otrzymuje brzmienie:
„Art. 19a. Nale˝noÊci ustalane w drodze decyzji

administracyjnej lub wierzytelnoÊci wy-
nikajàce z umów cywilnoprawnych z ty-
tu∏u p∏atnoÊci realizowanych przez
Agencj´ na rzecz przedsi´biorców,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2,
ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Euro-
pejskiego Funduszu Rolniczego Gwa-
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935 i Nr 157, poz. 1119.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 150,
poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz
z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1040 i Nr 170,
poz. 1217.

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

z 2004 r. Nr 97, poz. 964, z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 132,
poz. 1110, Nr 141, poz. 1182, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169,
poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 133, poz. 935
i Nr 170, poz. 1217.



rancji oraz krajowych Êrodków publicz-
nych przeznaczonych na wspó∏finanso-
wanie wydatków realizowanych w ra-
mach tych funduszy, nie podlegajà zaj´-
ciu na podstawie przepisów ustawy —
Kodeks post´powania cywilnego oraz
przepisów o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póên.
zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 5 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Êrodki:

a) Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwa-
rancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”,

b) Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwa-
rancji,

c) Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich;”;

2) w art. 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister Finansów mo˝e okreÊliç, w drodze

rozporzàdzenia, szczególne zasady rachunko-
woÊci i plany kont dla Êrodków, o których mo-
wa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z uwzgl´dnieniem
wymogów wynikajàcych z przepisów o ra-
chunkowoÊci, standardów Unii Europejskiej
i umów mi´dzynarodowych.”;

3) w art. 208 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nale˝noÊci i wierzytelnoÊci przypadajàce

agencjom p∏atniczym, pochodzàce z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji, Europejskiego Fundu-
szu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz krajowych Êrodków publicznych przezna-
czonych na wspó∏finansowanie wydatków re-
alizowanych w ramach tych funduszy, mogà
byç, w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, umarzane w ca∏oÊci lub w cz´Êci, a ich
sp∏ata odraczana lub rozk∏adana na raty.”;

4) w art. 209 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Po˝yczki, o których mowa w ust. 4, udzielane:

1) paƒstwowym jednostkom bud˝etowym,
2) samorzàdom województw na zadania z za-

kresu zwalczania bezrobocia, realizowane
przez wojewódzkie urz´dy pracy,

3) agencjom p∏atniczym na zadania realizowa-
ne w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej, fi-
nansowane ze Êrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 3

— sà nieoprocentowane.”;
5) w art. 212 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rozliczenie po˝yczki udzielonej agencji p∏atni-
czej nast´puje po wp∏yni´ciu Êrodków, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3, na rachunek
bankowy do obs∏ugi tych Êrodków.”.

Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 16 paê-
dziernika 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218.


