
Na podstawie art. 20c ustawy z dnia 19 paêdzierni-
ka 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolny-
mi Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299
i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106,
poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349
i Nr 79, poz. 484, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 49, poz. 484, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136,
Nr 48, poz. 550 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 4,
poz. 24) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
19 paêdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieru-
chomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa,

2) ustawie o rachunkowoÊci — nale˝y przez to rozu-
mieç ustaw´ z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunko-
woÊci (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32,
poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118,
poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939
i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106,
poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014,
z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r.
Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113,
poz. 1186),

3) Agencji — nale˝y przez to rozumieç Agencj´ W∏a-
snoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa,

4) Zasobie — nale˝y przez to rozumieç Zasób W∏asno-
Êci Rolnej Skarbu Paƒstwa, o którym mowa w
art. 12 ust. 1 i 2 ustawy,

5) funduszu rezerwowym — nale˝y przez to rozumieç
fundusz tworzony z zysku wypracowanego przez
Agencj´, z przeznaczeniem na pokrycie strat.

§ 2. 1. Rzeczowe sk∏adniki majàtku Agencja ujmuje
w ksi´gach rachunkowych, amortyzuje i wycenia we-
d∏ug zasad okreÊlonych ustawà o rachunkowoÊci, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Sk∏adniki majàtku, w tym grunty, budynki, bu-
dowle i inne przeznaczone do sprzeda˝y tworzàce Za-
sób, ujmuje si´ w ksi´gach rachunkowych Agencji jak
zapasy (towary), z zastrze˝eniem ust. 3, oraz wycenia:

1) grunty, dla których brak jest ceny nabycia — we-
d∏ug zasad okreÊlonych odr´bnymi przepisami,

2) pozosta∏e sk∏adniki majàtku — wed∏ug zasad okre-
Êlonych dla zapasów w art. 28 ust. 1 pkt 4 i art. 35
ustawy o rachunkowoÊci.

3. Grunty, budynki, budowle i inne sk∏adniki majàt-
ku zaliczane do Êrodków trwa∏ych, tworzàce Zasób,
przekazane w dzier˝aw´, najem lub administrowanie,
o którym mowa w art. 25 ustawy, Agencja ujmuje i wy-
cenia jak Êrodki  trwa∏e wed∏ug zasad ogólnych, okre-
Êlonych w ust. 1.

4. Sk∏adniki majàtku przekazane przez Agencj´ jed-
nostkom, w celu administrowania stosownie do art. 25
ustawy, ujmuje si´ — pod datà przekazania — w ksi´-
gach rachunkowych tych jednostek jako aktywa.

§ 3. 1. Fundusz Agencji ulega:

1) zwi´kszeniu o:

a) wartoÊç sk∏adników majàtku trwa∏ego przekaza-
nych Agencji w momencie jej powstania jako
wyposa˝enie i przeznaczonych do wykonania
przez nià zadaƒ  statutowych,

b) wartoÊç sk∏adników majàtku trwa∏ego otrzyma-
nych nieodp∏atnie od jednostek samorzàdu tery-
torialnego lub z innych êróde∏, w celu zapewnie-
nia funkcjonowania Biura Prezesa i oddzia∏ów
terenowych Agencji,

2) zmniejszeniu o:

a) wartoÊç sk∏adników majàtku trwa∏ego przekaza-
nych przez Agencj´ nieodp∏atnie, na mocy od-
r´bnych przepisów lub decyzji uprawnionych
organów, jednostkom samorzàdu terytorialne-
go oraz innym osobom prawnym, 

b) straty nieznajdujàce pokrycia w funduszu rezer-
wowym.

2. Fundusz Zasobu ulega:

1) zwi´kszeniu o wartoÊç  sk∏adników majàtku, o któ-
rych mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy, przekazywa-
nych Agencji lub nabytych przez Agencj´, tworzà-
cych Zasób,

2) zmniejszeniu o wartoÊç sk∏adników majàtku two-
rzàcych Zasób, sprzedanych, zlikwidowanych lub
przekazanych nieodp∏atnie przez Agencj´.

3. Fundusz rezerwowy ulega:

1) zwi´kszeniu o przeznaczonà na ten cel cz´Êç zysku
za poprzedni rok obrotowy,

2) zmniejszeniu o strat´ za poprzedni rok obrotowy.

Dziennik Ustaw Nr 37 — 2736 — Poz. 433

433

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 lutego 2001 r. 

w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa.



4. Fundusz na wspieranie nowych miejsc pracy dla
by∏ych pracowników paƒstwowych przedsi´biorstw
gospodarki rolnej i cz∏onków ich rodzin tworzony jest
z zysku netto, w wysokoÊci corocznie okreÊlanej przez
Prezesa Agencji.

§ 4. 1. Przychody i koszty, o których mowa w art. 20
ust. 2 ustawy, tak˝e przychody i koszty z gospodarowa-
nia sk∏adnikami majàtku  przez jednostki, o których mo-
wa w art. 25 ustawy, ujmuje si´ w ksi´gach rachunko-
wych oraz w wyniku finansowym roku obrotowego,
którego dotyczà, niezale˝nie od terminu ich zap∏aty,
zgodnie z art. 6 ustawy o rachunkowoÊci.

2. Agencja oraz wchodzàce w jej sk∏ad jednostki zo-
bowiàzane do prowadzenia ksiàg rachunkowych two-
rzà rezerwy na zdarzenia dotyczàce dzia∏alnoÊci statu-
towej wed∏ug zasad okreÊlonych ustawà o rachunko-
woÊci.

3. Wynik finansowy netto za rok obrotowy Agencja
ustala odr´bnie dla poszczególnych jednostek zobo-
wiàzanych do prowadzenia ksiàg rachunkowych oraz
∏àcznie z ca∏okszta∏tu dzia∏alnoÊci Agencji.

4. Rozliczenie wyniku finansowego jednostek,
o których mowa w art. 25 ustawy, nast´puje po za-
twierdzeniu ∏àcznego sprawozdania finansowego
Agencji.

§ 5. 1. Agencja sporzàdza sprawozdanie finansowe,
co najmniej ze szczegó∏owoÊcià okreÊlonà w za∏àczni-

kach do ustawy o rachunkowoÊci dla innych jednostek
ni˝ banki i ubezpieczyciele, z zastrze˝eniem ust. 2—5.

2. W sk∏ad ∏àcznego sprawozdania finansowego
Agencji wchodzà jednostkowe sprawozdania finanso-
we ka˝dej wchodzàcej w jej sk∏ad wyodr´bnionej orga-
nizacyjnie jednostki.

3. Do ∏àcznego sprawozdania Agencji stosuje si´
postanowienia art. 51  ustawy o rachunkowoÊci.

4. W informacji dodatkowej, niezale˝nie od danych
wymaganych w za∏àczniku nr 7 do ustawy o rachunko-
woÊci, zamieszcza si´ w odr´bnej, dodatkowej pozycji
rozliczenie wp∏ywów pieni´˝nych Agencji z tytu∏u
sprzeda˝y lub zagospodarowania w inny sposób mie-
nia Skarbu Paƒstwa, podajàc  tak˝e kwoty:

1) nale˝ne od nabywców,

2) faktycznie wp∏acone przez nabywców,

3) stanowiàce nale˝noÊci Agencji do zap∏aty, w tym
z tytu∏u roz∏o˝enia na raty oraz z innych tytu∏ów.

5. Informacje, o których mowa w ust. 4, powinny
zawieraç  dane niezb´dne do ustalenia kwot stanowià-
cych podstaw´ do prawid∏owego rozliczenia si´ Agen-
cji z bud˝etem paƒstwa.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: J. Bauc
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