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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.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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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

KRZY˚EM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

33. Sawiƒski Jarema Jerzy,

KRZY˚EM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zas∏ugi w pracy naukowo-badawczej i dy-
daktycznej

34. Jarosz Tadeusz,

za wybitne zas∏ugi w pracy dydaktycznej w szkolnic-
twie artystycznym:

35. Gedliczka Adam Zbigniew, 36. Ginalski Jerzy
Marian, 37. Krassowski Janusz Józef, 38. Schuster-
-Gaw∏owska Ma∏gorzata,

za wybitne zas∏ugi w pracy zawodowej w S∏u˝bie Wi´-
ziennej:

39. Buber-Bubrowiecki Tadeusz, 40. Muc Euge-
niusz, 41. Nawój Józef, 42. Nowak Bogdan Kazimierz,
43. Pas∏awski Micha∏, 44. Paw∏owski Stanis∏aw Woj-
ciech, 45. Szafraƒski Jan, 46. Âwiàtek Zdzis∏aw,

za wybitne zas∏ugi w twórczoÊci artystycznej, za dzia-
∏alnoÊç spo∏ecznà

47. Rozbicki Kazimierz Tadeusz,

za wybitne zas∏ugi w pracy naukowej w dziedzinie me-
dycyny

48. Dziedzic-Goc∏awska  Anna Maria,

za wybitne zas∏ugi dla rozwoju weterynarii, za dzia∏al-
noÊç spo∏ecznà:

49. Dziekanowski Jan Eugeniusz, 50. S∏awomirski
Jan Wiktor,

za wybitne zas∏ugi w pracy zawodowej na rzecz rozwo-
ju zoologii:

51. Konrad W∏odzimierz, 52. Rembiszewski Jan Ma-
ciej,

za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego:

53. Ciastek Jan, 54. Markiewicz Andrzej,

za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz normalizacji
sytuacji mniejszoÊci niemieckiej w Polsce

55. Petrach Fryderyk,

za wybitne zas∏ugi w pracy dziennikarskiej, za upami´t-
nianie kultury i historii Warmii i Mazur

56. Panasik Krzysztof,

za wybitne zas∏ugi dla rozwoju lotnictwa cywilnego

57. ¸àcki Jerzy,

za wybitne zas∏ugi dla rozwoju spó∏dzielczoÊci miesz-
kaniowej, za dzia∏alnoÊç spo∏ecznà

58. Bertrand Stefan,

za wybitne zas∏ugi dla rozwoju bibliotekarstwa:

59. Dàbrowski Maciej, 60. Janczewska-So∏omko
Katarzyna,

za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz wspó∏pracy
polsko-nigeryjskiej

61. Paszotta-Paw∏owska Felicja Urszula,

za wybitne zas∏ugi w twórczoÊci literackiej, za dzia∏al-
noÊç na rzecz upowszechniania literatury wspó∏czesnej

62. Betlej Bronis∏awa.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

———————
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.

PROGRAM

NIEODP¸ATNEGO PRZEKAZANIA ˚YWNOÂCI Z ZAPASÓW AGENCJI RYNKU ROLNEGO W 2003 R. 
NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPO¸ECZNEJ I ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH

WYKONUJÑCYCH ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPO¸ECZNEJ

Za∏àcznik do uchwa∏y nr 167 Rady Ministrów
z dnia 1 lipca 2003 r. (poz. 574)
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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.

Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej, wyst´pujàcy
w imieniu oraz na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej, zwa-
nej dalej „Rzeczàpospolità Polskà”, z jednej strony, oraz

Komisja Wspólnot Europejskich, zwana dalej „Ko-
misjà”, wyst´pujàca w imieniu oraz na rzecz Wspólno-
ty Europejskiej, zwanej dalej „Wspólnotà”, z drugiej
strony,

zwane dalej ∏àcznie „Umawiajàcymi si´ Stronami”,

zwa˝ywszy, ˝e: 

(1) Specjalny Program Akcesyjny na rzecz Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (zwany dalej
„SAPARD”), zapewniajàcy udzia∏ finansowy
Wspólnoty, zosta∏ ustanowiony na mocy rozporzà-
dzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspól-
notowych Êrodków pomocowych na rzecz dzia∏aƒ
przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju
obszarów wiejskich w paƒstwach Europy Ârodko-
wej i Wschodniej ubiegajàcych si´ o cz∏onkow-
stwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyj-
nym1;

(2) Plan przed∏o˝ony przez Rzeczpospolità Polskà zo-
sta∏ zatwierdzony jako Program Rozwoju Rolnic-
twa i Obszarów Wiejskich na mocy decyzji podj´-
tej zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 5 rozpo-
rzàdzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w dniu 18 paê-
dziernika 2000 r.;

(3) Wieloletnia umowa finansowa pomi´dzy Rzeczà-
pospolità Polskà a Komisjà Wspólnot Europejskich
wyst´pujàcà w imieniu Wspólnoty Europejskiej,
zwana dalej „Wieloletnià umowà finansowà po-
mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Wspólnotà”, za-
warta w dniu 18 maja 2001 r., przewiduje w artyku-
le 2, ˝e okreÊlenie finansowego zobowiàzania
Wspólnoty nastàpi w Rocznych umowach finanso-
wych;

(4) Konieczne jest okreÊlenie finansowego zobowià-
zania Wspólnoty na rok 2002 w celu realizacji
w Rzeczypospolitej Polskiej Programu Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (zwanego dalej
„Programem”) i wszelkich zmian w tym Programie
oraz ustalenie okresu wa˝noÊci zobowiàzania.
Z uwagi na to, ̋ e rozszerzenie Wspólnoty mo˝e na-
stàpiç w trakcie okresu wyp∏at z tytu∏u zobowiàza-
nia finansowego na rok 2002, przyj´to Êrodki
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ROCZNA UMOWA FINANSOWA NA ROK 2002

mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Komisjà Wspólnot Europejskich 
dotyczàca Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa

i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w Polsce,

sporzàdzona w Brukseli dnia 3 kwietnia 2003 r.

———————
1 Dz. U. WE nr L 161 z 26.06.1999, s. 87—93.


