
Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) zadania i organizacj´ Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencjà”;

2) zasady umarzania w ca∏oÊci lub w cz´Êci, rozk∏ada-
nia na raty, odraczania terminu sp∏at oraz sprzeda-
˝y wierzytelnoÊci Agencji.

Art. 2. 1. Agencja jest paƒstwowà osobà prawnà.

2. Siedzibà Agencji jest miasto sto∏eczne Warszawa.

3. Agencja nie odpowiada za zobowiàzania Skarbu
Paƒstwa, a Skarb Paƒstwa nie odpowiada za zobowià-
zania Agencji.

Art. 3. 1. Nadzór nad Agencjà sprawuje minister
w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi, a w zakresie gospo-
darki finansowej — minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owy zakres, sposób i tryb sprawowania
nadzoru nad Agencjà w zakresie gospodarki finanso-
wej, w tym przeprowadzania kontroli finansowej w za-
kresie gospodarowania Êrodkami pochodzàcymi
z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowymi Êrodkami
publicznymi przeznaczonymi na wspó∏finansowanie
wydatków realizowanych z tych funduszy, a tak˝e kra-
jowymi Êrodkami publicznymi przeznaczonymi na
funkcjonowanie Agencji i realizacj´ jej zadaƒ, majàc
na wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owego i efektywne-
go wykorzystania Êrodków.

Art. 4. 1. Zadaniem Agencji jest wspieranie:

1) inwestycji w rolnictwie, rybo∏ówstwie, przetwór-
stwie produktów rolnych oraz przetwórstwie ryb,
skorupiaków i mi´czaków;

2) przedsi´wzi´ç zwiàzanych ze wznowieniem pro-
dukcji w gospodarstwach rolnych i dzia∏ach spe-
cjalnych produkcji rolnej, w których wystàpi∏y
szkody spowodowane przez susz´, grad, deszcz

nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymroz-
ki wiosenne, powódê, huragan, piorun, obsuni´cie
si´ ziemi lub lawin´, w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierzàt gospo-
darskich;

3) poprawy struktury agrarnej, w tym zw∏aszcza two-
rzenia i powi´kszania gospodarstw rodzinnych
w rozumieniu przepisów o kszta∏towaniu ustroju
rolnego;

4) powstawania i rozwoju grup producentów rolnych
i ich zwiàzków;

5) rozwoju rolnictwa ekologicznego i edukacji w za-
kresie ekologii;

6) kszta∏cenia mieszkaƒców wsi uprawnionych do
otrzymania po˝yczek i kredytów na zasadach okreÊ-
lonych w przepisach o po˝yczkach i kredytach stu-
denckich;

7) zbioru, transportu i unieszkodliwiania pad∏ych
zwierzàt gospodarskich z gatunku byd∏o, owce, ko-
zy, Êwinie lub konie;

8) realizacji innych zadaƒ wynikajàcych z polityki
paƒstwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i prze-
twórstwa produktów rolnych lub ze Wspólnej Poli-
tyki Rolnej.

2. Agencja realizuje zadania wymienione w ust. 1
zw∏aszcza przez:

1) dop∏at´ do odsetek od kredytów bankowych;

2) cz´Êciowà sp∏at´ kapita∏u kredytu bankowego;

3) udzielanie gwarancji i por´czeƒ kredytowych,
okreÊlonych w planie finansowym;

4) udzielanie por´czeƒ sp∏aty kredytów studenckich
zaciàganych na podstawie przepisów o po˝ycz-
kach i kredytach studenckich — w przypadku zada-
nia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6;

5) finansowanie lub udzia∏ w finansowaniu — w przy-
padku zadaƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 7
i 8.

3. Agencja realizuje zadanie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, w zakresie dotyczàcym tworzenia i po-
wi´kszania gospodarstw rodzinnych w szczególnoÊci
przez dop∏at´ do odsetek od kredytów bankowych lub
cz´Êciowà sp∏at´ kapita∏u kredytu udzielonego na za-
kup nieruchomoÊci rolnych, które utworzà takie gos-
podarstwo albo wejdà w jego sk∏ad, z tym ˝e kwota
kredytu nie mo˝e przekraczaç 90 % wartoÊci nabywa-
nej nieruchomoÊci, a okres sp∏aty kredytu nie mo˝e
przekraczaç 20 lat.

Dziennik Ustaw Nr 98 — 5374 — Poz. 634

634

USTAWA

z dnia 9 maja 2008 r.

o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 15 wrzeÊnia

2000 r. o grupach producentów rolnych i ich zwiàzkach
oraz o zmianie innych ustaw, ustaw´ z dnia 18 grudnia
2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie p∏atnoÊci, ustaw´ z dnia 24 sierpnia 2006 r.
o paƒstwowym zasobie kadrowym i wysokich
stanowiskach paƒstwowych, ustaw´ z dnia 26 stycznia
2007 r. o p∏atnoÊciach w ramach systemów wsparcia
bezpoÊredniego i ustaw´ z dnia 7 marca 2007 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em
Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.



4. Dop∏ata do odsetek od kredytów bankowych
i cz´Êciowa sp∏ata kapita∏u kredytu bankowego, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, sà realizowane przez
Agencj´ za poÊrednictwem banków na podstawie za-
wartych z nimi umów.

5. Agencja prowadzi szkolenia w zakresie zwiàza-
nym z realizacjà jej zadaƒ, a tak˝e informuje o swoich
dzia∏aniach i promuje je.

6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owy zakres i sposoby realizacji zadaƒ wy-
mienionych w ust. 1, w tym warunki i tryb udzielania
wsparcia w ramach tych zadaƒ, majàc na wzgl´dzie
priorytety polityki paƒstwa w zakresie rolnictwa, roz-
woju wsi i rynków rolnych oraz efektywne wykorzysta-
nie Êrodków finansowych.

7. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 6, Ra-
da Ministrów uzale˝nia udzielenie wsparcia na przed-
si´wzi´cia okreÊlone w ust. 1 pkt 2 od wysokoÊci i za-
kresu szkód oszacowanych przez komisj´ powo∏anà
przez wojewod´ w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce
ich wystàpienia, uj´tych w protokole sporzàdzonym
przez t´ komisj´, okreÊlajàc jednoczeÊnie wymagania,
jakim powinien odpowiadaç sk∏ad takiej komisji, oraz
zakres protoko∏u oszacowania szkód.

Art. 5. 1. Zadaniem Agencji jest równie˝ udzielanie
pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o reje-
stracj´ nazw pochodzenia, oznaczeƒ geograficznych
lub gwarantowanych tradycyjnych specjalnoÊci pier-
wotnych produktów rolnych, zwanej dalej „pomocà
finansowà na przygotowanie wniosku o rejestracj´
nazw i oznaczeƒ geograficznych”.

2. O pomoc finansowà na przygotowanie wniosku
o rejestracj´ nazw i oznaczeƒ geograficznych mogà
ubiegaç si´ wnioskodawcy w rozumieniu art. 2 pkt 1
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie
nazw i oznaczeƒ produktów rolnych i Êrodków spo˝yw-
czych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 10, poz. 68) b´dàcy ma∏ymi lub Êrednimi przedsi´-
biorstwami w rozumieniu art. 2 lit. b rozporzàdzenia
Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy paƒstwa dla ma∏ych i Êred-
nich przedsi´biorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001,
str. 33, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141, z póên. zm.).

3. W ramach pomocy finansowej na przygotowa-
nie wniosku o rejestracj´ nazw i oznaczeƒ geograficz-
nych mogà byç finansowane wydatki poniesione na
uzyskanie informacji niezb´dnych do przygotowania
wniosku o rejestracj´ nazw pochodzenia, oznaczeƒ
geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych
specjalnoÊci pierwotnych produktów rolnych.

4. Pomoc finansowà na przygotowanie wniosku
o rejestracj´ nazw i oznaczeƒ geograficznych przyzna-
je, w drodze decyzji administracyjnej, Prezes Agencji.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres,

warunki i tryb udzielania pomocy finansowej na przy-
gotowanie wniosku o rejestracj´ nazw i oznaczeƒ geo-
graficznych, majàc na wzgl´dzie prawid∏owe wykorzy-
stanie Êrodków finansowych przeznaczonych na ten
cel.

Art. 6. Agencja realizuje równie˝ zadania:

1) okreÊlone w odr´bnych przepisach, w szczególno-
Êci dotyczàce p∏atnoÊci w ramach systemów
wsparcia bezpoÊredniego, regulacji rynków rol-
nych, rozwoju obszarów wiejskich oraz prowadze-
nia rejestru zwierzàt gospodarskich oznakowa-
nych i siedzib stad tych zwierzàt, a tak˝e wykony-
wania innych czynnoÊci zwiàzanych z oznakowa-
niem byd∏a, owiec, kóz i Êwiƒ;

2) powierzone jej zgodnie z odr´bnymi przepisami,
w szczególnoÊci na podstawie umów lub porozu-
mieƒ z instytucjà zarzàdzajàcà w rozumieniu art. 2
pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodo-
wym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206,
z póên. zm.2)), w tym zwiàzane z realizacjà sektoro-
wego programu operacyjnego, zw∏aszcza w zakre-
sie dokonywania p∏atnoÊci na rzecz beneficjenta
oraz dochodzenia nale˝noÊci z tytu∏u wyp∏aconych
Êrodków.

Art. 7. 1. Agencja dzia∏a na podstawie ustawy i sta-
tutu.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi, w dro-
dze rozporzàdzenia, nadaje Agencji statut, w którym
okreÊla jej organizacj´, w tym siedziby jej oddzia∏ów
regionalnych i biur powiatowych, uwzgl´dniajàc za-
kres zadaƒ realizowanych przez Agencj´ i potrzeb´ ich
sprawnego wykonywania.

Art. 8. 1. Organem Agencji jest Prezes.

2. Prezes Rady Ministrów powo∏uje Prezesa Agen-
cji na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju
wsi i ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa Agen-
cji.

3. Prezes Agencji kieruje dzia∏alnoÊcià Agencji i re-
prezentuje jà na zewnàtrz. Prezes Agencji wykonuje
zadania przy pomocy zast´pców Prezesa Agencji, dy-
rektorów oddzia∏ów regionalnych oraz kierowników
biur powiatowych.

4. Prezes Agencji powo∏uje i odwo∏uje zast´pców
Prezesa Agencji.

5. Prezes Agencji sk∏ada Prezesowi Rady Mini-
strów, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rozwoju wsi
i ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicz-
nych roczne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Agencji do
dnia 15 maja ka˝dego roku.
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r.
Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.



Art. 9. 1. W ramach Agencji wyodr´bnia si´:

1) Central´ Agencji;

2) oddzia∏y regionalne dzia∏ajàce w ka˝dym woje-
wództwie;

3) biura powiatowe dzia∏ajàce w ka˝dym powiecie,
z tym ˝e w miastach na prawach powiatu nie two-
rzy si´ odr´bnych biur powiatowych.

2. Oddzia∏em regionalnym kieruje dyrektor, a biu-
rem powiatowym — kierownik.

3. Dyrektorów oddzia∏ów regionalnych i ich za-
st´pców powo∏uje i odwo∏uje Prezes Agencji, a kie-
rowników biur powiatowych i ich zast´pców — dyrek-
tor oddzia∏u regionalnego.

Art. 10. 1. Prezes Agencji, dyrektorzy oddzia∏ów re-
gionalnych i kierownicy biur powiatowych wydajà de-
cyzje administracyjne w zakresie okreÊlonym w od-
r´bnych przepisach.

2. W post´powaniu administracyjnym organem
wy˝szego stopnia w rozumieniu Kodeksu post´powa-
nia administracyjnego w stosunku do dyrektorów od-
dzia∏ów regionalnych jest Prezes Agencji, a w stosun-
ku do kierowników biur powiatowych — dyrektor od-
dzia∏u regionalnego.

3. Kierownik biura powiatowego jest w∏aÊciwy
miejscowo równie˝ w sprawach dotyczàcych nieru-
chomoÊci po∏o˝onych w miastach na prawach powia-
tu i w innych sprawach, w których stronà jest podmiot
majàcy miejsce zamieszkania (siedzib´), miejsce po-
bytu albo ostatnie miejsce zamieszkania w mieÊcie na
prawach powiatu, je˝eli w∏aÊciwoÊç miejscowà w tych
sprawach ustala si´ odpowiednio wed∏ug miejsca za-
mieszkania (siedziby), miejsca pobytu albo ostatniego
miejsca zamieszkania tego podmiotu.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, w∏aÊciwoÊç miejscowà kie-
rowników biur powiatowych w sprawach, o których
mowa w ust. 3, majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç obj´-
cia tà w∏aÊciwoÊcià obszarów wszystkich miast na pra-
wach powiatu, a tak˝e zapewnienie sprawnego funk-
cjonowania biur powiatowych.

Art. 11. Agencja jest pracodawcà w stosunku do
pracowników zatrudnionych w Centrali Agencji, od-
dzia∏ach regionalnych oraz biurach powiatowych.

Art. 12. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na
wolne stanowiska pracy w Agencji, zwany dalej „na-
borem”, jest otwarty i konkurencyjny.

2. Og∏oszenie o naborze zamieszcza si´ w Biulety-
nie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póên. zm.3)),

i umieszcza si´ w jednostce organizacyjnej Agencji,
w której jest prowadzony nabór, w miejscu powszech-
nie dost´pnym.

3. Og∏oszenie o naborze zawiera wskazanie:

1) wymagaƒ, jakie powinni spe∏niaç kandydaci do za-
trudnienia na wolne stanowisko pracy w Agencji;

2) dokumentów, jakie powinni z∏o˝yç kandydaci,
o których mowa w pkt 1;

3) terminu z∏o˝enia wymaganych dokumentów.

Art. 13. Informacje o kandydatach, którzy zg∏osili
si´ do naboru, stanowià informacj´ publicznà w zakre-
sie obejmujàcym wymagania okreÊlone w og∏oszeniu
o naborze, o których mowa w art. 12 ust. 3 pkt 1.

Art. 14. Termin sk∏adania dokumentów, okreÊlony
w og∏oszeniu o naborze, nie mo˝e byç krótszy ni˝
14 dni od dnia zamieszczenia tego og∏oszenia w Biule-
tynie Informacji Publicznej.

Art. 15. 1. Po up∏ywie terminu do sk∏adania doku-
mentów, okreÊlonego w og∏oszeniu o naborze, list´
kandydatów, którzy spe∏niajà wymagania okreÊlone
w tym og∏oszeniu, niezw∏ocznie zamieszcza si´ w Biu-
letynie Informacji Publicznej i umieszcza si´ w jednost-
ce organizacyjnej Agencji, w której jest prowadzony
nabór, w miejscu powszechnie dost´pnym.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imiona
i nazwiska kandydatów oraz informacj´ o ich miej-
scach zamieszkania.

Art. 16. Z przeprowadzonego naboru sporzàdza si´
protokó∏, który zawiera w szczególnoÊci:

1) wskazanie stanowiska pracy, na które by∏ prowa-
dzony nabór, liczb´ kandydatów oraz imiona, na-
zwiska i adresy nie wi´cej ni˝ 5 najlepszych kandy-
datów;

2) informacj´ o zastosowanych metodach i techni-
kach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 17. 1. Informacj´ o wyniku naboru zamieszcza
si´ w Biuletynie Informacji Publicznej i umieszcza si´
w jednostce organizacyjnej Agencji, w której by∏ pro-
wadzony nabór, w miejscu powszechnie dost´pnym,
w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego
kandydata albo zakoƒczenia naboru, je˝eli w jego wy-
niku nie dosz∏o do zatrudnienia ˝adnego z kandyda-
tów.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazw´ i adres jednostki organizacyjnej Agencji,
w której by∏ prowadzony nabór;

2) wskazanie stanowiska pracy, na które by∏ prowa-
dzony nabór;
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.



3) imi´ i nazwisko kandydata oraz miejsce jego za-
mieszkania;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo
uzasadnienie niezatrudnienia ˝adnego z kandyda-
tów.

Art. 18. Je˝eli stosunek pracy osoby wy∏onionej
w drodze naboru usta∏ przed up∏ywem 3 miesi´cy od
dnia jego nawiàzania, mo˝na zatrudniç na tym samym
stanowisku osob´, która zosta∏a umieszczona na kolej-
nym miejscu w protokole sporzàdzonym z przeprowa-
dzonego naboru. Przepisy art. 17 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 19. 1. Dyrektor oddzia∏u regionalnego mo˝e,
w imieniu i na rzecz Agencji, udzielaç zamówieƒ
publicznych, których przedmiotem sà us∏ugi, dostawy
lub roboty budowlane, zwiàzane wy∏àcznie z dzia∏al-
noÊcià oddzia∏u regionalnego i biur powiatowych po-
∏o˝onych na obszarze dzia∏ania tego oddzia∏u.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do dy-
rektora oddzia∏u regionalnego stosuje si´ odpowied-
nio przepisy prawa zamówieƒ publicznych dotyczàce
kierownika zamawiajàcego.

Art. 20. 1. Agencja mo˝e byç wyposa˝ana w nieru-
chomoÊci Skarbu Paƒstwa, niezb´dne do wykonywa-
nia przez nià zadaƒ, na zasadach okreÊlonych w prze-
pisach o gospodarce nieruchomoÊciami w zakresie
dotyczàcym przekazywania nieruchomoÊci na cele
szczególne.

2. Agencja mo˝e nabywaç nieruchomoÊci z zaso-
bów nieruchomoÊci, o których mowa w przepisach
o gospodarce nieruchomoÊciami, na zasadach okreÊ-
lonych w tych przepisach w zakresie zbywania tych
nieruchomoÊci na cele publiczne.

Art. 21. 1. Agencja prowadzi samodzielnà gospo-
dark´ finansowà.

2. Przychodami Agencji sà:

1) Êrodki bud˝etowe okreÊlone corocznie w ustawie
bud˝etowej w formie dotacji podmiotowych i do-
tacji celowych;

2) odsetki od lokat bankowych;

3) inne przychody.

3. Prezes Agencji w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw rozwoju wsi ustala projekt rocz-
nego planu finansowego Agencji i przekazuje go mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych
w trybie okreÊlonym w przepisach dotyczàcych prac
nad projektem ustawy bud˝etowej.

4. W rocznym planie finansowym Agencji mo˝e
byç utworzona rezerwa obejmujàca Êrodki na pokry-
cie:

1) nadp∏at lub

2) niedoboru Êrodków finansowych wynikajàcego
z niemo˝noÊci ich odzyskania

— powsta∏ych przy realizacji p∏atnoÊci bezpoÊredniej,
p∏atnoÊci cukrowej, p∏atnoÊci do pomidorów lub pro-
gramów realizowanych z udzia∏em funduszy Unii 
Europejskiej.

5. Koszty dzia∏alnoÊci Agencji, w tym wynagrodze-
nia jej pracowników, sà pokrywane z przychodów
Agencji.

6. Zasady wynagradzania pracowników Agencji sà
okreÊlone w regulaminie wynagradzania, ustalonym
przez Prezesa Agencji za zgodà ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych i ministra w∏aÊciwego
do spraw rozwoju wsi. WysokoÊç wynagrodzenia Pre-
zesa Agencji ustala Prezes Rady Ministrów.

7. Agencja prowadzi rachunkowoÊç zgodnie z od-
r´bnymi przepisami, je˝eli przepisy ustawy nie stano-
wià inaczej.

8. Agencja tworzy fundusz statutowy, a inne fun-
dusze mo˝e tworzyç zgodnie z odr´bnymi przepisami.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rozwoju wsi, w drodze rozporzàdzenia, okreÊli
szczegó∏owe zasady gospodarki finansowej Agencji,
majàc na wzgl´dzie przepisy o finansach publicznych
obowiàzujàce w tym zakresie oraz efektywnoÊç wy-
datkowania Êrodków publicznych.

Art. 22. Do zaciàgania przez Agencj´ kredytów
d∏ugoterminowych lub emisji obligacji jest wymagana
zgoda ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych.

Art. 23. 1. W przypadku istnienia okreÊlonego
w przepisach Unii Europejskiej obowiàzku ustanowie-
nia zabezpieczenia kwot wynikajàcych z realizacji me-
chanizmów Wspólnej Polityki Rolnej albo Wspólnej
Polityki Rybackiej w formie gwarancji, gwarantem
mo˝e byç wy∏àcznie instytucja finansowa upowa˝nio-
na do gwarantowania d∏ugu celnego.

2. Do wspó∏pracy mi´dzy instytucjami finansowy-
mi, o których mowa w ust. 1, a Agencjà oraz do wzo-
rów formularzy gwarancji w celu zabezpieczenia pra-
wid∏owej realizacji zadaƒ okreÊlonych w ust. 1 stosuje
si´ odpowiednio przepisy wydane na podstawie
art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji
Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rol-
nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702).

Art. 24. Prezes Agencji mo˝e umarzaç, w ca∏oÊci
lub w cz´Êci, rozk∏adaç na raty lub odraczaç termin
sp∏at wierzytelnoÊci Agencji przypadajàcych jej
w zwiàzku z wykonywaniem przez nià zadaƒ finanso-
wanych wy∏àcznie z krajowych Êrodków publicznych,
zwanych dalej „wierzytelnoÊciami Agencji”.
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Art. 25. 1. WierzytelnoÊç Agencji mo˝e byç umo-
rzona, je˝eli wystàpi co najmniej jedna z nast´pujà-
cych przes∏anek:

1) nie odzyskano jej w wyniku przeprowadzonego po-
st´powania likwidacyjnego albo upad∏oÊciowego;

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ˝e w post´-
powaniu egzekucyjnym nie uzyska si´ kwoty wy˝-
szej od kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytel-
noÊci Agencji lub post´powanie egzekucyjne oka-
za∏o si´ nieskuteczne;

3) nie mo˝na ustaliç miejsca zamieszkania lub pobytu
d∏u˝nika b´dàcego osobà fizycznà albo d∏u˝nik
zmar∏, nie pozostawiwszy ˝adnego majàtku lub po-
zostawi∏ ruchomoÊci niepodlegajàce egzekucji na
podstawie odr´bnych przepisów albo pozostawi∏
przedmioty codziennego u˝ytku domowego, któ-
rych ∏àczna wartoÊç nie przekracza kwoty stanowià-
cej trzykrotnoÊç przeci´tnego miesi´cznego wyna-
grodzenia w roku poprzedzajàcym umorzenie, og∏a-
szanego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospoli-
tej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania od-
pisu na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych;

4) jej egzekucja zagra˝a egzystencji d∏u˝nika, w przy-
padku gdy d∏u˝nik:

a) poniós∏ szkody spowodowane przez susz´,
grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimo-
wania, przymrozki wiosenne, powódê, hura-
gan, piorun, obsuni´cie si´ ziemi lub lawin´,
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierzàt gospodarskich, z wy-
∏àczeniem szkód powsta∏ych w budynkach,

b) sta∏ si´ niezdolny do pracy w gospodarstwie
rolnym;

5) d∏u˝nik b´dàcy osobà prawnà zosta∏ wykreÊlony
z Krajowego Rejestru Sàdowego i jednoczeÊnie
nie ma majàtku, z którego mo˝na by egzekwowaç
wierzytelnoÊç Agencji, a odpowiedzialnoÊç z tytu-
∏u wierzytelnoÊci Agencji nie przechodzi z mocy
prawa na osoby trzecie.

2. Umorzenie wierzytelnoÊci Agencji, za którà d∏u˝-
nicy sà odpowiedzialni solidarnie, mo˝e nastàpiç, je-
˝eli okolicznoÊci uzasadniajàce umorzenie zachodzà
co do wszystkich d∏u˝ników.

3. Do umorzenia wierzytelnoÊci Agencji, której
kwota przekracza 15 000 z∏, jest wymagana zgoda
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.

4. Umorzenie wierzytelnoÊci Agencji nast´puje na
wniosek d∏u˝nika, z tym ˝e w przypadkach, o których
mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, Prezes Agencji mo˝e umorzyç
wierzytelnoÊç Agencji bez wniosku d∏u˝nika.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, informa-
cja o umorzeniu wierzytelnoÊci Agencji, zawierajàca
imi´, nazwisko i miejsce zamieszkania albo nazw´
i siedzib´ d∏u˝nika, cel udzielonej pomocy, przes∏ank´

umorzenia wierzytelnoÊci Agencji oraz kwot´ umorze-
nia tej wierzytelnoÊci, jest informacjà publicznà w ro-
zumieniu przepisów o dost´pie do informacji publicz-
nej i jest niezw∏ocznie zamieszczana w Biuletynie In-
formacji Publicznej.

Art. 26. 1. Wniosek o umorzenie wierzytelnoÊci
Agencji zawiera w szczególnoÊci:

1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy;

2) kwot´ zad∏u˝enia, z wyodr´bnieniem odsetek;

3) podanie przyczyn ubiegania si´ o umorzenie za-
d∏u˝enia w ca∏oÊci lub w cz´Êci;

4) informacj´ o aktualnej sytuacji majàtkowej d∏u˝ni-
ka;

5) informacj´, czy wnioskodawcy ju˝ umarzano lub
rozk∏adano na raty wierzytelnoÊç Agencji, lub od-
raczano termin sp∏aty wierzytelnoÊci Agencji.

2. Wniosek o umorzenie wierzytelnoÊci Agencji
w cz´Êci zawiera ponadto:

1) proponowane terminy i kwoty sp∏aty zad∏u˝enia;

2) wskazanie êróde∏ pokrycia sp∏aty zad∏u˝enia w ter-
minach, o których mowa w pkt 1.

3. Do wniosku o umorzenie wierzytelnoÊci Agencji
wnioskodawca do∏àcza dokumenty potwierdzajàce
lub uzasadniajàce okolicznoÊci, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1
pkt 4 lit. a, d∏u˝nik sk∏ada wniosek o umorzenie wierzy-
telnoÊci Agencji za poÊrednictwem wojewody w∏aÊci-
wego ze wzgl´du na miejsce powstania szkody, który
potwierdza wysokoÊç i zakres szkód poniesionych
przez d∏u˝nika, oszacowanych przez komisj´, o której
mowa w art. 4 ust. 7. Wojewoda przesy∏a Prezesowi
Agencji wniosek d∏u˝nika wraz z protoko∏em okreÊla-
jàcym wysokoÊç i zakres oszacowanych szkód, sporzà-
dzonym przez t´ komisj´.

5. W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1
pkt 4 lit. b, d∏u˝nik do wniosku o umorzenie wierzytel-
noÊci Agencji do∏àcza, potwierdzajàce niezdolnoÊç do
pracy w gospodarstwie rolnym:

1) prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Ka-
sy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego lub
orzeczenie komisji lekarskiej tej Kasy o trwa∏ej lub
okresowej ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy w gos-
podarstwie rolnym, wydane na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpiecze-
niu spo∏ecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50,
poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416), albo

2) orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wnie-
siono sprzeciwu lub co do którego nie zg∏oszono
zarzutu wadliwoÊci, albo orzeczenie komisji lekar-
skiej o ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy, wydane
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na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39,
poz. 353, z póên. zm.4)).

6. Je˝eli do z∏o˝onego wniosku o umorzenie wie-
rzytelnoÊci Agencji nie do∏àczono wszystkich wyma-
ganych dokumentów, Prezes Agencji zwraca si´ do
wnioskodawcy o ich uzupe∏nienie w terminie 14 dni.

7. Je˝eli wnioskodawca nie z∏o˝y w terminie, o któ-
rym mowa w ust. 6, brakujàcych dokumentów, wnio-
sek o umorzenie wierzytelnoÊci Agencji nie podlega
rozpatrzeniu i jest zwracany wnioskodawcy.

Art. 27. 1. WierzytelnoÊç Agencji mo˝e byç roz∏o-
˝ona na raty lub termin sp∏aty wierzytelnoÊci Agencji
mo˝e byç odroczony, je˝eli jest to uzasadnione wzgl´-
dami spo∏ecznymi lub gospodarczymi.

2. Roz∏o˝enie na raty wierzytelnoÊci Agencji lub
odroczenie terminu sp∏aty wierzytelnoÊci Agencji na-
st´puje na wniosek d∏u˝nika.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien za-
wieraç w szczególnoÊci:

1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy;

2) kwot´ zad∏u˝enia, z wyodr´bnieniem odsetek;

3) podanie przyczyn ubiegania si´ o roz∏o˝enie na ra-
ty wierzytelnoÊci Agencji lub odroczenie terminu
sp∏aty wierzytelnoÊci Agencji;

4) informacj´ o aktualnej sytuacji majàtkowej d∏u˝ni-
ka;

5) informacj´, czy wnioskodawcy ju˝ umarzano lub
rozk∏adano na raty wierzytelnoÊç Agencji, lub od-
raczano termin sp∏aty wierzytelnoÊci Agencji;

6) proponowane terminy i kwoty sp∏aty zad∏u˝enia;

7) wskazanie êróde∏ pokrycia sp∏aty zad∏u˝enia w ter-
minach, o których mowa w pkt 6.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, wniosko-
dawca do∏àcza dokumenty potwierdzajàce lub uzasad-
niajàce okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 26 ust. 6 i 7.

Art. 28. 1. Umorzenie wierzytelnoÊci Agencji albo
roz∏o˝enie na raty lub odroczenie terminu sp∏aty wie-
rzytelnoÊci Agencji nast´puje na podstawie umowy.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, okreÊla
w szczególnoÊci:

1) strony umowy;

2) przedmiot umowy;

3) termin realizacji umowy;

4) kwot´ wierzytelnoÊci;

5) warunki sp∏aty pozosta∏ej cz´Êci wierzytelnoÊci
Agencji — w przypadku umorzenia tej wierzytelno-
Êci w cz´Êci;

6) warunki i terminy sp∏aty wierzytelnoÊci Agencji
— w przypadku roz∏o˝enia na raty tej wierzytelno-
Êci lub odroczenia jej sp∏aty.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1
pkt 3 i 5, umorzenie wierzytelnoÊci Agencji nast´puje
na podstawie oÊwiadczenia Prezesa Agencji. Do
oÊwiadczenia Prezesa Agencji stosuje si´ odpowied-
nio przepis ust. 2.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszà usta-
wà stosuje si´ przepisy prawa cywilnego.

Art. 29. 1. Prezes Agencji ustala, w drodze decyzji
administracyjnej, kwoty nienale˝nie lub nadmiernie
pobranych Êrodków publicznych:

1) pochodzàcych z funduszy Unii Europejskiej;

2) krajowych, przeznaczonych na:

a) wspó∏finansowanie wydatków realizowanych
z funduszy Unii Europejskiej,

b) finansowanie przez Agencj´ pomocy przyzna-
wanej w drodze decyzji administracyjnej.

2. Do nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1, stosu-
je si´ odpowiednio przepisy dzia∏u III ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm.5)), z wyjàtkiem prze-
pisów dotyczàcych umarzania nale˝noÊci, odraczania
p∏atnoÊci, rozk∏adania p∏atnoÊci na raty oraz zaokràg-
lania nale˝noÊci.

3. Uprawnienia organu podatkowego okreÊlone
w ustawie, o której mowa w ust. 2, przys∏ugujà Preze-
sowi Agencji jako organowi pierwszej instancji. Prezes
Agencji mo˝e upowa˝niç pracowników Agencji do wy-
dawania decyzji administracyjnych w sprawach, o któ-
rych mowa w ust. 1.
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4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, wydanej
w pierwszej instancji przez Prezesa Agencji nie s∏u˝y
odwo∏anie, jednak˝e strona niezadowolona z tej decy-
zji mo˝e zwróciç si´ z wnioskiem o ponowne rozpa-
trzenie sprawy. Do wniosku stosuje si´ odpowiednio
przepisy dotyczàce odwo∏aƒ od decyzji administracyj-
nych, z tym ˝e za∏atwienie sprawy powinno nastàpiç
w terminie 2 miesi´cy.

5. Do egzekucji nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ przepisy o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji.

Art. 30. 1. W sprawach dotyczàcych ustalenia nie-
nale˝nie lub nadmiernie pobranych Êrodków publicz-
nych, które zosta∏y przekazane przez Agencj´ na pod-
stawie umowy w zwiàzku z realizacjà Wspólnej Polity-
ki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej lub sektorowe-
go programu operacyjnego:

1) pochodzàcych z funduszy Unii Europejskiej,

2) krajowych, przeznaczonych na wspó∏finansowanie
wydatków realizowanych z funduszy Unii Europej-
skiej

— stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania cywil-
nego.

2. Do egzekucji wierzytelnoÊci, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ przepisy o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji.

Art. 31. 1. Nale˝noÊci ustalane w drodze decyzji
administracyjnej przez Prezesa Agencji z tytu∏u niena-
le˝nie lub nadmiernie pobranych Êrodków, o których
mowa w art. 29 ust. 1, oraz wierzytelnoÊci wynikajàce
z umów z tytu∏u p∏atnoÊci okreÊlonych w odr´bnych
przepisach, realizowanych przez Agencj´ ze Êrodków
publicznych pochodzàcych z funduszy Unii Europej-
skiej oraz krajowych Êrodków publicznych przeznaczo-
nych na wspó∏finansowanie wydatków realizowanych
z tych funduszy, podlegajà potràceniu z bezspornej
i wymagalnej wierzytelnoÊci lub nale˝noÊci d∏u˝nika
z tytu∏u realizowanych przez Agencj´ p∏atnoÊci w ra-
mach poszczególnych funduszy Unii Europejskiej oraz
krajowych Êrodków publicznych przeznaczonych na
wspó∏finansowanie wydatków realizowanych z tych
funduszy.

2. Potràcenia dokonuje si´ przez oÊwiadczenie Pre-
zesa Agencji z∏o˝one d∏u˝nikowi w formie pisemnej,
je˝eli d∏u˝nik, na warunkach okreÊlonych w decyzji lub
umowie, o których mowa w ust. 1, nie zwróci∏ na ra-
chunek bankowy Agencji nienale˝nie lub nadmiernie
pobranych Êrodków. OÊwiadczenie ma moc wstecznà
od dnia, w którym potràcenie sta∏o si´ mo˝liwe.

3. Koszty powsta∏e w wyniku dochodzenia nale˝-
noÊci i wierzytelnoÊci, w tym koszty post´powania
administracyjnego, koszty post´powania sàdowego
i koszty egzekucyjne, podlegajà potràceniu z bezspor-
nej i wymagalnej wierzytelnoÊci lub nale˝noÊci d∏u˝ni-
ka finansowanej z cz´Êci krajowej z tytu∏u realizowa-
nych przez Agencj´ p∏atnoÊci w ramach poszczegól-

nych funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych Êrod-
ków publicznych przeznaczonych na wspó∏finansowa-
nie wydatków realizowanych w ramach tych funduszy.
Do potràcenia kosztów powsta∏ych w wyniku docho-
dzenia nale˝noÊci i wierzytelnoÊci stosuje si´ odpo-
wiednio przepis ust. 2.

Art. 32. Nale˝noÊci ustalane w drodze decyzji ad-
ministracyjnej lub wierzytelnoÊci wynikajàce z umów
z tytu∏ów p∏atnoÊci okreÊlonych w odr´bnych przepi-
sach, realizowanych przez Agencj´ ze Êrodków
publicznych pochodzàcych z funduszy Unii Europej-
skiej oraz krajowych Êrodków publicznych przeznaczo-
nych na ich wspó∏finansowanie, nie podlegajà zaj´ciu
na podstawie przepisów Kodeksu post´powania cy-
wilnego oraz przepisów o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji.

Art. 33. 1. Agencja mo˝e dokonywaç sprzeda˝y
wymagalnych wierzytelnoÊci Agencji w przypadku
trwa∏ej utraty przez d∏u˝ników Agencji zdolnoÊci do
sp∏aty zad∏u˝enia.

2. WierzytelnoÊci Agencji sà sprzedawane:

1) w drodze przetargu;

2) na podstawie oferty og∏oszonej publicznie;

3) w wyniku rokowaƒ podj´tych na podstawie
publicznego zaproszenia.

3. Przy sprzeda˝y wierzytelnoÊci Agencji stosuje
si´ przepisy Kodeksu cywilnego o zmianie wierzyciela
z nast´pujàcymi wyjàtkami:

1) nie jest wymagana zgoda d∏u˝nika;

2) sprzeda˝ nie mo˝e byç dokonana na rzecz d∏u˝ni-
ka, jego zst´pnych i wst´pnych, podmiotu b´dàce-
go w stosunku do d∏u˝nika podmiotem dominujà-
cym lub zale˝nym w rozumieniu ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zor-
ganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏kach
publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z 2006 r.
Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 235, poz. 1734).

4. Przy sprzeda˝y wierzytelnoÊci Agencji nie stosu-
je si´ przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665,
z póên. zm.6)) o przestrzeganiu tajemnicy bankowej
w zakresie wierzytelnoÊci oferowanych do sprzeda˝y.
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6) 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, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119,
Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 42,
poz. 272 i Nr 112, poz. 769.



5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owy tryb sprzeda˝y wierzytelnoÊci Agen-
cji, majàc na wzgl´dzie prawid∏owe gospodarowanie
Êrodkami finansowymi.

Art. 34. W ustawie z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o gru-
pach producentów rolnych i ich zwiàzkach oraz
o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z póên.
zm.7)) uchyla si´ art. 23 i 24.

Art. 35. 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, z póên.
zm.8)) w art. 5 uchyla si´ ust. 3.

Art. 36. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o paƒ-
stwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach
paƒstwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z póên. zm.9))
w art. 4 w pkt 2 uchyla si´ lit. b.

Art. 37. W ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o p∏at-
noÊciach w ramach systemów wsparcia bezpoÊred-
niego (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz
z 2008 r. Nr 44, poz. 262) art. 40 otrzymuje brzmienie:

„Art. 40. Prezes Agencji odst´puje od ustalania kwot
nienale˝nie lub nadmiernie pobranych p∏at-
noÊci obszarowych, p∏atnoÊci cukrowej lub
p∏atnoÊci do pomidorów, o którym mowa
w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r.
o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634), w przy-
padku gdy kwota ka˝dej z tych p∏atnoÊci nie
jest wy˝sza od kwoty stanowiàcej równo-
wartoÊç 50 euro przeliczonej na z∏ote we-
d∏ug kursu euro ustalonego zgodnie z art. 3
rozporzàdzenia nr 1913/2006.”.

Art. 38. W ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspie-
raniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) w art. 28
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W∏aÊciwoÊç i tryb ustalania kwot pomocy i pomo-
cy technicznej, pobranych nienale˝nie lub w nad-
miernej wysokoÊci okreÊlajà przepisy o Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.”.

Art. 39. 1. Agencja prowadzi sprawy przej´te od
Funduszu Restrukturyzacji i Odd∏u˝enia Rolnictwa
w zakresie zobowiàzaƒ i wierzytelnoÊci finansowych
tego Funduszu.

2. Agencja prowadzi sprawy w zakresie zobowià-
zaƒ i wierzytelnoÊci z tytu∏u zwrotnej pomocy bud˝e-
towej udzielonej przez ministra w∏aÊciwego do spraw
rozwoju wsi na restrukturyzacj´ i modernizacj´ rolnic-
twa oraz jego otoczenia przed utworzeniem Funduszu
Restrukturyzacji i Odd∏u˝enia Rolnictwa.

Art. 40. 1. Akcje w spó∏kach akcyjnych i udzia∏y
w spó∏kach z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, obj´te
przez Agencj´ na podstawie dotychczasowych przepi-
sów, w ramach zaakceptowanego przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw rozwoju wsi programu budowy rol-
niczych rynków hurtowych i gie∏d rolnych, Agencja
zbywa w pierwszej kolejnoÊci producentom rolnym,
grupom producentów rolnych oraz zwiàzkom produ-
centów rolnych. Przepisu art. 239 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z póên. zm.10)) nie stosuje si´.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owy sposób zbycia akcji w spó∏kach ak-
cyjnych lub udzia∏ów w spó∏kach z ograniczonà odpo-
wiedzialnoÊcià rolniczych rynków hurtowych lub gie∏d
rolnych, majàc na wzgl´dzie realizacj´ celów progra-
mu budowy rolniczych rynków hurtowych i gie∏d rol-
nych oraz zapewnienie wp∏ywu producentów rolnych,
grup producentów rolnych oraz zwiàzków producen-
tów rolnych na funkcjonowanie tych rynków i gie∏d.

Art. 41. Sprawy dotyczàce udzielania pomocy,
wszcz´te na podstawie dotychczasowych przepisów
i niezakoƒczone przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy,
sà rozpatrywane zgodnie z przepisami ustawy.

Art. 42. Do stosunków prawnych powsta∏ych na
podstawie umów zawartych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, w tym w ramach Specjalnego Progra-
mu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obsza-
rów Wiejskich, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 43. 1. W sprawach dotyczàcych ustalenia nie-
nale˝nie lub nadmiernie pobranych Êrodków publicz-
nych, które zosta∏y przekazane przez Agencj´ na pod-
stawie umowy w zwiàzku z realizacjà Specjalnego Pro-
gramu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Ob-
szarów Wiejskich:

1) pochodzàcych z funduszy Unii Europejskiej,

2) krajowych, przeznaczonych na wspó∏finansowanie
wydatków realizowanych z funduszy Unii Europej-
skiej

— stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania cywil-
nego.

2. Do egzekucji wierzytelnoÊci pochodzàcych ze
Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwo-
ju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich stosuje si´ przepi-
sy Kodeksu post´powania cywilnego.
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———————
7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 162, poz. 1694,
z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 251, poz. 1847.

8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1045 i Nr 187,
poz. 1381 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 49, poz. 328
i Nr 64, poz. 427.

9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 96,
Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 123, poz. 847 i Nr 176,
poz. 1242. 

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

z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140,
poz. 984.



Art. 44. Stosunki pracy zast´pców Prezesa Agencji,
zast´pców dyrektorów oddzia∏ów regionalnych i za-
st´pców kierowników biur powiatowych, nawiàzane
na mocy dotychczasowych przepisów, stajà si´ sto-
sunkami pracy na podstawie powo∏ania z dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy.

Art. 45. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 3 ust. 5, art. 3a ust. 5 pkt 2, art. 4 ust. 2, art. 7
ust. 7 i art. 10b ust. 6 ustawy wymienionej w art. 47 za-
chowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wy-
konawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 2,
art. 4 ust. 6, art. 7 ust. 2, art. 21 ust. 9 i art. 33 ust. 5
ustawy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 12 miesi´cy od
dnia jej wejÊcia w ˝ycie.

Art. 46. Ilekroç w przepisach jest przywo∏ana usta-
wa, o której mowa w art. 47, nale˝y przez to rozumieç
niniejszà ustaw´.

Art. 47. Traci moc ustawa 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.11)).

Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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11) 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, z 2006 r.
Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1040, Nr 170, poz. 1217,
Nr 187, poz. 1381, Nr 208, poz. 1541 i Nr 249, poz. 1832
oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217.


