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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 lipca 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych kierunków dzia∏aƒ Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia
1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80,
poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255,
Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983
oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320 i Nr 38,
poz. 452) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegó∏owych kierun-
ków dzia∏aƒ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16,
poz. 82, Nr 63, poz. 295 i Nr 127, poz. 596, z 1997 r.
Nr 34, poz. 204 i Nr 145, poz. 972, z 1999 r. Nr 21,
poz. 183, z 2000 r. Nr 44, poz. 500, Nr 46, poz. 532, Nr 55,
poz. 655 i Nr 86, poz. 961 oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 466)
po § 23b dodaje si´ § 23c i 23d w brzmieniu:
„§ 23c. 1. Agencja mo˝e udzielaç w 2001 r. pomocy fi-

nansowej podmiotom zajmujàcym si´:
1) zbieraniem, przetwarzaniem na màczk´

zw∏ok zwierz´cych byd∏a, owiec i kóz lub
ich cz´Êci oraz odpadów poubojowych,
o których mowa w § 1 ust. 2 rozporzàdze-
nia Ministra Rolnictwa i Gospodarki
˚ywnoÊciowej z dnia 23 grudnia 1998 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków
weterynaryjnych przy zbieraniu, prze-
twarzaniu, grzebaniu lub spalaniu zw∏ok
zwierz´cych i ich cz´Êci oraz odpadów
poubojowych (Dz. U. z 1999 r. Nr 3,
poz. 23 i z 2001 r. Nr 22, poz. 255),

2) transportem lub spalaniem màczki,
o której mowa w pkt 1.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzie-
lana na podstawie umów zawieranych
przez Agencj´ z podmiotami, które z∏o˝à
w Agencji wnioski o jej udzielenie, zawiera-
jàce informacje dotyczàce w szczególnoÊci:
1) okreÊlenia przewidywanych kosztów

zwiàzanych z wykonywaniem dzia∏alno-
Êci, o której mowa w ust. 1,

2) wysokoÊci wnioskowanej pomocy.
3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzie-

lana podmiotom, które zapewnià najbar-
dziej efektywne wykorzystanie Êrodków tej
pomocy.

4. Szczegó∏owy sposób wyboru podmiotów,
którym b´dzie udzielana pomoc, Prezes
Agencji przedstawi do akceptacji ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa oraz
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów
publicznych.

5. Umowy, o których mowa w ust. 2, okreÊla-
jà w szczególnoÊci:

1) wysokoÊç pomocy finansowej, z tym ˝e
nie mo˝e ona przekroczyç 98% kwoty
kosztów zwiàzanych z wykonywaniem
dzia∏alnoÊci, o której mowa w ust. 1,

2) zasady rozliczenia otrzymanej pomocy fi-
nansowej.

§ 23d. 1. Agencja mo˝e udzielaç dop∏at do oprocen-
towania kredytów bankowych zaciàgni´-
tych w 2001 r. na:

1) skup od producentów krajowych oraz
przechowywanie krajowego materia∏u
siewnego: zbó˝, rzepaku, kukurydzy, lnu,
motylkowych grubonasiennych i drob-
nonasiennych, rzepiku ozimego, gorczy-
cy, traw, buraków cukrowych i pastew-
nych, sadzeniaków ziemniaka oraz na-
sion warzyw,

2) skup od producentów krajowych i prze-
chowywanie krajowych zbó˝, z wy∏àcze-
niem zbó˝ do produkcji wyrobów alkoho-
lowych.

2. Dop∏aty do oprocentowania kredytów ban-
kowych zaciàgni´tych w 2001 r. na cele,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, sà udzielane
do kredytów zaciàganych przez krajowych
przedsi´biorców prowadzàcych przecho-
walnictwo i skup, którzy:

1) posiadajà uprawnienia do reprodukcji
lub obrotu nasionami i sadzeniakami
ziemniaka oraz

2) wykonujà prace zwiàzane z technologicz-
nym przygotowaniem nasion i sadzenia-
ków.

3. Dop∏aty do oprocentowania kredytów ban-
kowych zaciàgni´tych w 2001 r. na cele,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, sà udzielane
do kredytów zaciàganych przez krajowych
przedsi´biorców prowadzàcych:

1) przetwórstwo spo˝ywcze zbó˝ albo

2) dzia∏alnoÊç w zakresie przechowalnictwa
skupowanych od producentów krajo-
wych zbó˝ na cele przetwórstwa spo˝yw-
czego, majàcych w odniesieniu do zbó˝
magazyny atestowane przez Inspekcj´
Skupu i Przetwórstwa Artyku∏ów Rolnych.

4. W przypadku gdy przedsi´biorca spe∏nia je-
den z warunków, o których mowa w ust. 3,
a nie posiada wystarczajàcych w∏asnych
mo˝liwoÊci skupowych, przetwórczych lub
przechowalniczych na potrzeby realizacji
prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej,
mo˝e zleciç wykonanie tych czynnoÊci in-
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nym przedsi´biorcom, którzy takie mo˝li-
woÊci posiadajà. Z dop∏aty mo˝e korzystaç
tylko przedsi´biorca zlecajàcy.

5. Przedsi´biorcy, o których mowa w ust. 2 i 3,
mogà korzystaç z dop∏at do oprocentowa-
nia kredytów bankowych zaciàgni´tych
w 2001 r. na cele, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, pod warunkiem:

1) stosowania w skupie produktów rolnych,
dla których jest okreÊlona przez Rad´ Mi-
nistrów cena minimalna, cen nie ni˝-
szych od tej ceny,

2) dokonania zap∏aty kwot nale˝nych do-
stawcom w terminie nie d∏u˝szym ni˝
14 dni od dnia przyj´cia produktu od do-
stawcy.

6. Przedsi´biorcy, o których mowa w ust. 3
pkt 2, mogà korzystaç z dop∏at do oprocen-
towania kredytów bankowych zaciàgni´-
tych w 2001 r. na cel, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, pod warunkiem dokonania
skupu zbó˝ nie póêniej ni˝ do dnia 31 paê-
dziernika 2001 r.

7. Dop∏aty na cele, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 1, sà udzielane do kredytów
o oprocentowaniu w stosunku rocznym
dla kredytobiorcy w wysokoÊci 0,45 sto-
py redyskontowej weksli przyjmowa-
nych od banków do redyskonta przez Na-
rodowy Bank Polski i nie mniejszej ni˝
7%, ze zbiorów 2001 r.,

2) ust. 1 pkt 2, sà udzielane do kredytów
o oprocentowaniu w stosunku rocznym
dla kredytobiorcy w wysokoÊci:

a) 0,45 stopy redyskontowej weksli
przyjmowanych od banków do redy-
skonta przez Narodowy Bank Polski
i nie mniejszej ni˝ 7% na dokonany
w lipcu i sierpniu skup zbó˝ i ich prze-
chowywanie,

b) 0,50 stopy redyskontowej weksli
przyjmowanych od banków do redy-
skonta przez Narodowy Bank Polski
i nie mniejszej ni˝ 7% na dokonany we
wrzeÊniu skup zbó˝ i ich przechowy-
wanie,

c) 0,55 stopy redyskontowej weksli
przyjmowanych od banków do redy-
skonta przez Narodowy Bank Polski
i nie mniejszej ni˝ 7% na dokonany
w paêdzierniku skup zbó˝ i ich prze-
chowywanie

— dla przedsi´biorców, o których mowa
w ust. 3, realizujàcych skup zbó˝ ze zbio-
rów 2001 r. z dop∏atami dla producentów
zbó˝ na podstawie umów zawartych
z Agencjà Rynku Rolnego.

8. Dop∏aty do oprocentowania kredytów ban-
kowych zaciàgni´tych w 2001 r. sà udziela-
ne na cele, o których mowa:

1) w ust. 1 pkt 1, za okres nie d∏u˝szy ni˝
9 miesi´cy,

2) w ust. 1 pkt 2:

a) dla przedsi´biorców, o których mowa
w ust. 3 pkt 1, realizujàcych skup zbó˝
ze zbiorów 2001 r. z dop∏atami dla pro-
ducentów zbó˝ na podstawie umów
zawartych z Agencjà Rynku Rolnego,
za okres nie d∏u˝szy ni˝ 10 miesi´cy
i nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 30 czerwca
2002 r.,

b) dla przedsi´biorców, o których mowa
w ust. 3 pkt 2, realizujàcych skup zbó˝
ze zbiorów 2001 r. z dop∏atami dla pro-
ducentów zbó˝ na podstawie umów
zawartych z Agencjà Rynku Rolnego,
za okres nie d∏u˝szy ni˝ 9 miesi´cy i nie
d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 maja 2002 r.

— od dnia zawarcia umowy kredytowej.

9. Dop∏aty do oprocentowania kredytów ban-
kowych zaciàgni´tych w 2001 r. na cele,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, sà udzielane
pod warunkiem, ˝e termin sp∏aty kredytu
nie przekracza dnia 30 wrzeÊnia 2002 r.

10. Oprocentowanie kredytów, o których mo-
wa w ust. 1, nie mo˝e wynosiç wi´cej ni˝
1,10 stopy redyskontowej weksli przyjmo-
wanych od banków do redyskonta przez
Narodowy Bank Polski w stosunku rocz-
nym.

11. Dop∏aty do oprocentowania kredytów ban-
kowych zaciàgni´tych w 2001 r. na:

1) skup produktów rolnych wymienionych
w ust. 1 pkt 1 i 2,

2) przechowywanie produktów, o których
mowa w pkt 1

— sà stosowane do kredytów, których wy-
sokoÊç jest ustalana na podstawie cen na-
bycia w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci
(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), a w odniesieniu do przechowy-
wania produktów — tak˝e wed∏ug Êrednich
miesi´cznych stanów zapasów w okresie
kredytowania.

12. Wnioski o obj´te dop∏atami kredyty na ce-
le, o których mowa w ust. 1, sà sk∏adane
przez przedsi´biorców w bankach, które b´-
dà zawiera∏y z Agencjà umowy w sprawie
dop∏at.

13. W umowach Agencji z bankami ustala si´
w szczególnoÊci:
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1) limity dop∏at,

2) terminy przesy∏ania informacji o udzielo-
nych kredytach w ramach limitów do-
p∏at, o których mowa w pkt 1,

3) sposób przekazywania i rozliczania do-
p∏at mi´dzy Agencjà a bankami.”

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


