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2. Do czasu wydania decyzji w sprawach, w ,których 
został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, zachowują 
moc dotychczasowe uprawn ienia do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej . . 

Art . 4 . Minister Przemysłu i Handlu ogłosi w Dzienniku 
Ustaw jednolity tekst ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. 
o działalności gospodarczej, z uwzględnieniem zmian wyni
kających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania 

jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji ar
tykułów, ustępów i punktów oraz porządku alfabetycznego 
liter. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 

461 . 

USTAW'A 

z dnia 16 pai!dziernika 1991 r. 

o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa. 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
(Dz. U. Nr 30, poz. 179 i z 1991 r. Nr 94, poz. 422) wart. 90: 

1) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1; 

2) dodaje się ust. 2- 5 w brzmieniu : 

,;2. Właściciele domów jednorodzinnych, domów mie
szkalno-pensjonatowych i lokali mieszkalnych sta
nowiących odrębne nieruchomości mają prawo do 
zamieszkania w swych domach i lokalach opróż
nionych w całości lub części . 

3. Właścicielowi domu wielomieszkaniowego przysłu
guje prawo zamieszkania w opróżnionym lokalu 
mieszkalnym w tym domu. 

4. W razie opróżnienia samodzielnego lokalu w domu, 
o którym mowa w ust. 2 i 3, oraz lokalu mieszkal
nego stanowiącego odrębną nieruchomość, właś
cicielowi przysługuje prawo oddania go w najem 
bądź bezpłatne używanie . 

5. Jeżeli w terminie 3 miesięcy właściciel nie skorzysta 
bez uzasadnionych przyczyn z prawa, o którym 
mowa w ust. 4, Minister Spraw Wewnętrznych lub 
podległy mu organ może dokonać przydziału opróż
nionego lokalu ." 

Art. 2. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie 
Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180 i z 1991 r. Nr 94, 
poz. 422 ) wart. 77: 

1) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1; 

2) dodaje się ust. 2-5 w brzmieniu : 
,,2. Właściciele domów jednorodzinnych, domów mie

szkalno-pensjonatowych i lokali mieszkalnych sta
nowiących odrębne nieruchomości mają prawo do 
zamieszkania w swych domach i lokalach opróż
nionych w całości lub części. 

3. Właścicielowi domu wielomieszkaniowego przysłu 
guje prawo zamieszkania w opróżnionym lokalu 
mieszkalnym w tym domu. 

4. W razie opróżnienia samodzielnego lokalu w domu, 
o którym mowa w ust. 2 i 3, oraz lokalu mieszkal
nego stanowiącego odrębną nieruchomość, właś
cicielowi przysługuje prawo oddania go w najem 
bądź bezpłatne używanie . 

5. Jeżeli w terminie 3 miesięcy właściciel nie skorzysta 
bez uzasadnionych przyczyn z prawa, o którym 
mowa w ust. 4, Minister Spraw Wewnętrznych lub 
pod legły mu organ może dokonać przydziału opróż
nionego lokalu." 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 
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USTAWA 

z dnia 19 października 1991 r. 

o zmianie ustawy o kolejach i ustawy - Prawo przewozowe. 

Art. 1. W ustawie z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach 
(Dz. U. z 1989 r. Nr 52, poz. 310 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) 
art. 8 otrzymuje brzmienie: 

" A rt. 8. Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Państwowe
go " Polskie Koleje Państwowe", po zasięgnięciu 
opini i właściwego wojewody, może zarządzić lik
widację i rozbiórkę nieczynnych linii kolei użytku 
publicznego lub ich części . " 

Art. 2. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo 
przewozowe (Dz. U. Nr 53, poz. 272) wart. 8 w ust. 1: 

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) przewoźnika - w razie klęsk i żywiołowej , przerwy 
w eksploatacji, szczególnych trudności spowodo
wanych przez klienta, przyczyn ekonomicznych, jak 
również z uwagi na bezpieczeństwo ruchu, za 
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-: i zgodą i na warunkach ustalonych przez Ministra 
Transportu i G.ospodarki Morskiej. Zgoda nie jest 
wymagana, jeżeli ograniczenie obowiązku nastę
puje na okres nie dłuższy niż 3 dni .", 

, . . 

2) \ skreśla się pkt 3. 

, , , Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia . 

; i ' . Prezy.dent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 
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USTAWA 

z dnia 19 paźqziernika .1991 r. 

o zmianie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe". 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 1989 r. o przed- . 2. Zarządzenia , o których mowa w ust. 1, określają 
siębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. w szczególności: 
U. Nr 26, poz. 138) wprowadza się następujące zmiany: 1) jednostki organizacyjne PKP podlegające wyłączeniu , 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 2) komisje do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia pod-
" Art. 1. Przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje legającego wyłączeniu, 

Państwowe", zwane dalej "PKP", jest utworzo-
ne w celu zarządzania i eksploatacji państ- 3) przedsiębiorstwa państwowe, które będą utworzone 
wowych kolei użytku publicznego."; w wyniku podziału . 

2) wart. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 3. Do wydzielenia z PKP zakładów i zorganizowanych 
,,1. Przedmiotem działalności PKP jest: innych części tego przedsiębiorstwa , w celu utworzenia 

przedsiębiorstw państwowych, stosuje się odpowiednio 
1) przewóz osób i rzeczy oraz świadczenie usług przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych doty-

związanych z przewozem, czące podziału przedsiębiorstw. 
2) budowa, przebudowa i utrzymanie kolei, 
3) prowadzenie spedycji krajowej i międzynarodo- Art. 3. Pracownicy przedsiębiorstw państwowych 

wej."; utworzonych w trybie art. 2 mają prawo do bezpłatnego 
umundurowania służbowego, ulgowych i bezpłatnych prze-

3) dodaje się art. 6
1 

w brzmieniu : jazd ów kolejami, bezpłatnego deputatu węglowego oraz 
"Art. 61

. PKP jest zobowiązane do utrzymywania kolei bezpłatnych świadczeń kolejowej służby zdrowia, jeżeli 
w stanie zapewniającym sprawne wykonywa- uprawnienia do tych świadczeń określą zakładowe umowy 
nie przewozów, regularność i bezpieczeństwo zbiorowe zawarte na zasadach i w trybie określonych od-
ruchu kolejowego, ochronę środowiska natu- powiednimi przepisami Kodeksu pracy. 
ralnego i przeciwpożarową oraz zachowania 
wymagań sanitarnych."; 

4) skreśla się art. 12; 

5) art. 16 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 16. PKP, gospodarując wydzielonym mu i naby

tym mieniem, zapewnia jego ochronę."; 

6) art. 18 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 18. Do zbywania przez PKP środków trwałych 

stosuje się przepisy obowiązujące przedsię
biorstwa państwowe."; 

7) wart. 20 skreśla się pkt 3; 

8) wart. 26 w ust. 1 i wart. 27 w ust. 1 skreśla się wyrazy "i 
3"; 

9) wart. 32 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1; 

10) wart. 33: 
a) skreśla się ust. 2, 
b) w ust. 3 skreśla się wyrazy "i 2" oraz ustęp ten 

otrzymuje oznaczenie ust. 2. 

Art. 2. 1. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 

1) zarządzi wydzielenie z PKP zakładów budownictwa, 
produkcyjnych i naprawczych zaplecza kolejowego, 

2) może zarządzić wydzielenie z PKP zorganizowanych 
innych części przedsiębiorstwa 

oraz utworzy z nich odrębne przedsiębiorstwa państwowe. 

Art. 4. 1. Pracownicy PKP zatrudnieni w jednostkach, 
o których mowa wart. 2 ust. 1, stają się pracownikami 
przedsiębiorstw państwowych, o których mowa wart. 3, 
zatrudnionymi na podstawie: 

1) umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli w dniu 
wejścia w życie niniejszej ustawy byli zatrudnieni na 
podstawie mianowania lub na podstawie umowy o pra
cę na czas nieokreślony, 

2) powołania, jeżeli w dniu wejścia w życie niniejszej 
ustawy byli zatrudnieni na podstawie powołania , 

3) umowy o pracę na czas określony, jeżeli w dniu wejścia 
w życie niniejszej ustawy byli zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę na czas określony. 

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zatrud
nieni na podstawie mianowania, mogą w terminie 3 miesięcy 
od dnia wejścia w życie ustawy złożyć kierownikowi zakładu 
pracy pisemne oświadczenie o odmowie dalszego zatrud
nienia. W tym przypadku stosunek pracy rozwiązuje się po 
upływie 3 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia, wostat
nim dniu miesiąca kalendarzowego. Rozwiązanie stosunku 
pracy na zasadach przewidzianych w niniejszym ustępie 
pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z roz
wiązaniem umowy o pracę przez zakład pracy za wypowie
dzeniem z powodu likwidacji zakładu pracy. 

Art. 5. 1. Pracownicy kolejowi, z którymi rozwiązanie 
stosunku pracy nastąpiło w związku ze zmianami organ iza-




