
Na podstawie art. 4b ustawy z dnia 7 czerwca
1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U.
z 1997 r. Nr 142, poz. 951, z póên. zm.1)) postanawia si´,
co nast´puje:

§ 1. Przyjmuje si´ „Program nieodp∏atnego przeka-
zania ˝ywnoÊci z zapasów Agencji Rynku Rolnego
w 2003 r. na potrzeby jednostek organizacyjnych po-
mocy spo∏ecznej i organizacji pozarzàdowych wykonu-
jàcych zadania z zakresu pomocy spo∏ecznej”, stano-
wiàcy za∏àcznik do uchwa∏y.

§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
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UCHWA¸A Nr 167 RADY MINISTRÓW

z dnia 1 lipca 2003 r.

w sprawie nieodp∏atnego przekazania ˝ywnoÊci z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 r.
na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy spo∏ecznej i organizacji pozarzàdowych

wykonujàcych zadania z zakresu pomocy spo∏ecznej

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

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 29,
poz. 320, Nr 81, poz. 875 i Nr 129, poz. 1446 oraz z 2002 r.
Nr 127, poz. 1085 i Nr 240, poz. 2059.
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1. Na cele realizacji programu przeznacza si´ 
15 tys. ton pó∏tusz wieprzowych pochodzàcych z zapa-
sów Agencji Rynku Rolnego, o wartoÊci ewidencyjnej
76,5 mln z∏.

2. W ramach wartoÊci ewidencyjnej pó∏tusz wie-
przowych, okreÊlonej w ust. 1, uwzgl´dnia si´ koszty
zwiàzane z przetworzeniem tych pó∏tusz w zak∏adach
przetwórczych wybranych w drodze przetargu przez
Agencj´ Rynku Rolnego i przekazaniem gotowych pro-
duktów ˝ywnoÊciowych do wskazanych miejsc dosta-
wy.

3. Do bezpoÊredniego wykorzystania na potrzeby
jednostek organizacyjnych pomocy spo∏ecznej i orga-
nizacji pozarzàdowych wykonujàcych zadania z zakre-
su pomocy spo∏ecznej przekazane zostanà gotowe pro-
dukty ˝ywnoÊciowe uzyskane po przetworzeniu pó∏-
tusz wieprzowych, o których mowa w ust. 1.

4. Gotowe produkty ̋ ywnoÊciowe, o których mowa
w ust. 3, zwane dalej „produktami”, sà przeznaczone
dla:

1) placówek opiekuƒczo-wychowawczych;

2) domów pomocy spo∏ecznej;

3) oÊrodków wsparcia;

4) sto∏ówek i jad∏odajni dla ubogich;

5) schronisk i noclegowni dla bezdomnych;

6) oÊrodków pomocy spo∏ecznej;

7) sto∏ówek szkolnych.

5. OkreÊla si´ nast´pujàce kryteria udzielania po-
mocy w formie bezp∏atnej:

1) prowadzenie dzia∏alnoÊci na zasadzie non-profit;

2) prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie pomocy spo-
∏ecznej w okresie co najmniej trzech ostatnich lat; 

3) prowadzenie dzia∏alnoÊci na terenie ca∏ego kraju;

4) posiadanie zaplecza technicznego (powierzchnia
magazynowa spe∏niajàca wymogi sanitarne, trans-
port);

5) zapewnienie monitoringu przekazywania otrzyma-
nych produktów;

6) wyra˝enie zgody na poddanie si´ kontroli wykorzy-
stania otrzymanych produktów zgodnie z ich prze-
znaczeniem.

6. Organizacje pozarzàdowe, spe∏niajàce kryteria
okreÊlone w ust. 5, ubiegajàce si´ o udzia∏ w progra-
mie, z∏o˝à wnioski dotyczàce zapotrzebowania na pro-
dukty do ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego, w terminie do dnia 20 sierpnia 2003 r. 

7. Wnioski, o których mowa w ust. 6, powinny za-
wieraç w szczególnoÊci: 

1) miesi´czne zapotrzebowanie w kg na produkty, 
wed∏ug województw;

2) wykaz koƒcowych odbiorców produktów, wed∏ug
województw;

3) miejsca dostawy produktów przez wskazanie jed-
nego magazynu na obszarze województwa.

8. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 6, opracu-
je minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecz-
nego i udost´pni na stronie internetowej Ministerstwa
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej.

9. Jednostki organizacyjne pomocy spo∏ecznej, wy-
mienione w ust. 4, sk∏adajà zapotrzebowanie na pro-
dukty do w∏aÊciwego wojewody. Wojewoda przeka˝e
zestawienie z∏o˝onych zapotrzebowaƒ do ministra
w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego wska˝e organizacj´ pozarzàdowà realizu-
jàcà program na rzecz jednostek organizacyjnych po-
mocy spo∏ecznej wymienionych w ust. 4, której przeka-
˝e zestawienia, o których mowa w ust. 9.

11. OkreÊla si´ nast´pujàce zasady oceny wnio-
sków, o których mowa w ust. 6:

1) mo˝liwoÊci danej organizacji pozarzàdowej w za-
kresie transportu, przechowywania i zagospodaro-
wania przekazanych produktów;

2) doÊwiadczenie danej organizacji pozarzàdowej za-
pewniajàce wykorzystanie przekazanych produk-
tów wy∏àcznie na pomoc spo∏ecznà.
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12. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego przekazuje Prezesowi Agencji Rynku Rolnego
zaakceptowane wnioski organizacji pozarzàdowych do-
tyczàce zapotrzebowania na produkty wraz z zestawie-
niem zbiorczym, z podzia∏em na województwa.

13. Agencja Rynku Rolnego przekazuje produkty or-
ganizacjom pozarzàdowym uczestniczàcym w progra-
mie na podstawie umów zawartych z tymi organizacja-
mi. Kopie umów Prezes Agencji przekazuje ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego. 

14. Przekazane przez Agencj´ Rynku Rolnego pro-
dukty mogà byç przeznaczone wy∏àcznie na cele reali-
zacji programu i nie mogà byç przedmiotem sprzeda˝y.

15. Organizacje pozarzàdowe uczestniczàce w pro-
gramie sk∏adajà sprawozdania koƒcowe z realizacji

programu ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego w terminie do dnia 16 lutego
2004 r., który po ich zaakceptowaniu przekazuje zbior-
cze sprawozdanie Prezesowi Agencji Rynku Rolnego
do dnia 1 marca 2004 r.

16. Nadzór nad realizacjà programu sprawujà: 

1) Prezes Agencji Rynku Rolnego w zakresie prawid∏o-
woÊci dzia∏aƒ zwiàzanych z przetworzeniem pó∏-
tusz wieprzowych na gotowe produkty ˝ywnoÊcio-
we i przekazaniem tych produktów organizacjom
pozarzàdowym uczestniczàcym w programie;

2) minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego w zakresie prawid∏owoÊci dystrybucji
i wykorzystania przez odbiorców koƒcowych prze-
kazanych produktów.


