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pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego, podsekretarza stanu (wiceministra). wi
ceprezesa Narodowego Banku Polskiego, Sekreta
rza Komitetu Integracji Europejskiej. Rzecznika 
Ubezpieczonych, kierownika urzędu centralnego, 
wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, Sekretarza 
Naukowego Polskiej Akademii Nauk, zastępcy Se
kretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk, se
kretarzy wydziałów Polskiej Akademii Nauk, woje
wody, zastępcy kierownika urzędu centralnego, 
wicewojewody. " 

Art. 13. W ustawie z dnia 25 września 1981 r. 
o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. 
Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, 
poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, 
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, 
z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791 
oraz z 1996 r. Nr 90, poz. 405) wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) skreśla się art. 8; 

2) wart. 11 skreśla się wyrazy "wspólnie z innymi oso
bami prawnymi, a także osobami fizycznymi,"; 

3) wart. 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
,,1a. W przedsiębiorstwie użyteczności publicznej. dla 

którego organem założycielskim jest wojewoda 
i którego działalność wykracza poza obszar wo
jewództwa, statut zatwierdza wojewoda w poro
zumieniu z ministrem właściwym ze względu na 
przedmiot działalności przedsiębiorstwa."; 

4) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie: 

"Rozdział 6 

Łączenie, podział, likwidacja i upadłość przedsię
biorstw"; 

5) w art. 19: 
a) w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "wartości majątku" za

stępuje się wyrazami "aktywów ogółem", 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Decyzję o likwidacji podejmuje organ założy
cielski z własnej inicjatywy bądź na wniosek 
rady pracowniczej przedsiębiorstwa, o ile 
Minister Skarbu Państwa nie zgłosi sprze
ciwu, wraz z uzasadnieniem, w terminie 
dwóch tygodni."; 

6) w art. 21 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem 
i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
,,3) kompetencje rady pracowniczej do zatwierdza

nia rocznych sprawozdań finansowych przed
siębiorstw państwowych, postawionych w stan 
likwidacji, wykonuje organ założycielski."; 

7) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
" 1. Zamiar wraz z założeniami dokonania połącze

nia, podziału oraz likwidacji przedsiębiorstwa 
państwowego przedstawia się w formie pisem
nej ogólnemu zebraniu pracowników lub radzie 
pracowniczej przedsiębiorstwa oraz związkom 
zawodowym działającym w przedsiębiorstwie 
w celu uzyskania opinii."; 

8) w art. 24 skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1; 

9) po art. 24 dodaje się art. 24a-24c w brzmieniu: 

"Art. 24a. 1. Z dniem ogłoszenia upadłości przed
siębiorstwa państwowego: 

1) organ założycielski odwołuje dyrek
tora przedsiębiorstwa i wyznacza 
reprezentanta upadłego, 

2) ulegają rozwiązaniu, z mocy prawa, 
organy samorządu załogi przedsię
biorstwa. 

2. Wynagrodzenie reprezentanta upa
dłego ustala sędzia komisarz, na 
wniosek organu założycielskiego, 
zgodnie z przepisami prawa upadło
ściowego. 

3. Wynagrodzenie reprezentanta upa
dłego wypłacane jest z funduszu ma
sy upadłości i zaliczane do kosztów 
postępowania upadłościowego. 

Art. 24b. Z dniem ogłoszenia o wszczęciu postę
powania upadłościowego wobec likwi
dowanego przedsiębiorstwa postępo
wanie likwidacyjne ulega zawieszeniu, 
a następnie, z dniem ogłoszenia upadło
ści, umorzeniu z mocy prawa. 

Art. 24c. W sprawach nie uregulowanych niniej
szą ustawą mają zastosowanie przepisy 
prawa upadłościowego."; 

10) wart. 25: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą
dzenia, sposób łączenia, podziału i likwidacji 
przedsiębiorstw państwowych.", 

b) skreśla się ust. 2, 
c) w ust. 3: 

- dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie 
ust. 2, 

- na końcu skreśla się wyrazy ..i 2"; 

11) po art. 33 dodaje się art. 33a w brzmieniu: 
"Art. 33a. Organ uprawniony do powołania dyrek

tora może wyznaczyć tymczasowego 
kierownika przedsiębiorstwa również 
w innych przypadkach niż określone 

wart. 33 i 41, a w szczególności: 

12) w art. 34: 

1) odwołania dyrektora, 
2) rezygnacji dyrektora z zajmowanego 

stanowiska, 
3) wygaśnięcia okresu, na jaki dyrektor 

był powołany, 

4) zawieszenia przez sąd postępowania 
upadłościowego, 

5) zakończenia lub przerwania postępo
wania naprawczego, 

6) rozwiązania ze skutkiem natychmia
stowym umowy o zarządzanie przed
siębiorstwem lub z upływem terminu 
jej wypowiedzenia, 

7) śm ierci dyrektora."; 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
" 1 a. W przedsiębiorstwie użyteczności publicz

nej, dla którego organem założycielskim 
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Skarbu Państwa może gromadzić na 
wyodrębnionym rachunku i przezna
czać na dofinansowanie procesów li
kwidacyjnych, a także na uzupełnianie 
środków brakujących na pokrycie kosz
tów postępowania upadłościowego 
oraz zarządu mieniem, o którym mowa 
w ust. 1. 

4. Środki finansowe, o których mowa 
w ust. 3, są środkami specjalnymi, w ro
zumieniu przepisów prawa budżetowe
go."; 

19) po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu: 

"Art. 49a. Nabycie mienia na podstawie art. 46 
ust. 3a i art. 49 ust. 1 następuje zgodnie 
z zasadami Kodeksu cywilnego i jest nie
odpłatne." ; 

20) w art. 66: 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Osoba sprawująca zarząd komisaryczny 
przejmuje kompetencje organów przedsię
biorstwa, z wyjątkiem: 

1) przyjmowania i zatwierdzania sprawozda
nia finansowego, 

2) dokonywania podziału wygospodarowa
nego zysku przez przedsiębiorstwo na fun
dusze oraz zasad wykorzystania tych fun
duszy.", 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

,,4. Kompetencje, o których mowa w ust. 3, 
przejmuje organ założycielski." 

Art. 14. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Kar
ta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187, 
Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, 
poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. 
Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423, 
z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. 
Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, 
z 1993 r. Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, 
Nr 105, poz. 509 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 138, 
poz. 681 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113 i Nr 87, poz. 396) 
wart. 77 w ust. 1 wyrazy "przy kuratorach oświaty" za
stępuje się wyrazami "przy wojewodach." 

Art. 15. W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach 
(Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, 
z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50 
i z 1994 r. Nr 111, poz. 536) wprowadza się następują
ce zmiany: 

1) wart. 6 w ust. 1, wart. 13 w ust. 2, wart. 14 
i wart. 18 w ust. 1 po wyrazach "Minister Finan
sów" dodaje się wyrazy "w porozumieniu z Mini
strem Gospodarki";. 

2)wart.12: 
. '" 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Minister Gospodarki, w porozumieniu z Mi
nistrem Spraw Wewnętrznych i Administra
cji, określa metody kosztorysowania obiek
tów i robót budowlanych, jednolite dla 
wszystkich jednostek gospodarczych.", 

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 
,,4. Minister Gospodarki, w porozumieniu z Mini

strem Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
w drodze rozporządzenia, może wprowadzić 
obowiązek sporządzania przez zamawiających 
(inwestorów), przed zawarciem umowy, koszto
rysu na określone obiekty i roboty budowlane. 

5. Minister Gospodarki, w porozumieniu z Mi
nistrem Spraw Wewnętrznych i Administra
cji, może określić, w drodze rozporządzenia, 
niektóre maksymalne wskaźniki elementów 
składowych ceny na potrzeby sporządzania 
kosztorysów przez zamawiających."; 

3) w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

w porozumieniu z Ministrem Gospodarki, może 
wprowadzić okresowe maksymalne wskaźniki 
cen umownych i regulowanych na obiekty i ro
boty budowlane." 

Art. 16. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 
prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145 i z 1989 r. Nr 33, 
poz. 175) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 75: 
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) w jednostkach organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, w Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicz
nej, jednostkach wojskowych podległych 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Admini
stracji oraz w jednostkach organizacyjnych 
Urzędu Ochrony Państwa, w tym także do 
radców prawnych i aplikantów radcowskich 
będących żołnierzami w czynnej służbie woj
skowej lub funkcjonariuszami Policji," 

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
,,2. Minister Obrony Narodowej w zakresie pod

ległych mu jednostek organizacyjnych, Mini
ster Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w zakresie Policji, Państwowej Straży Pożar
nej, Straży Granicznej oraz podległych mu 
jednostek wojskowych, Minister Sprawiedli
wości w zakresie podległych mu jednostek 
organizacyjnych więziennictwa oraz Szef 
Urzędu Ochrony Państwa w zakresie jedno
stek organizacyjnych Urzędu Ochrony Pań
stwa dostosują odpowiednio do potrzeb 
tych jednostek zadania, organizację i sposób 
wykonywania obsługi prawnej, jak również 
zasady i tryb doskonalenia zawodowego 
radców prawnych pełniących obowiązki 
w tych jednostkach organizacyjnych. 

3. Stosunek służbowy oraz wynikające z niego 
prawa i obowiązki, a także odpowiedzialność 
dyscyplinarną radców prawnych i aplikan
tów radcowskich . będących żołnierzami 
w czynnej służbie- wojskoyvej lub funkcjona
riuszami Policji, Urzędu Ochrony Państwa, 
Straży Granicznej oraz Służby Więziennej 
określają odrębne przepisy."; 

2) w art. 79 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do 

żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, funkcjo-
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sterstwa Spraw Wewnętrznych i Admi
nistracji na terenie obiektów Urzędu 
Ochrony Państwa oraz w stosunku do 
funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Pań
stwa." 

Art. 21. W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o ry
bactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21, poz. 91, z 1988 r. 
Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198) wart. 22 w ust. 5, wart. 24 w ust. 5 i wart. 26 
w ust. 2 wyrazy" w porozumieniu z Ministrami: Admi
nistracji · i Gospodarki Przestrzennej oraz Spraw We
wnętrznych" zastępuje się wyrazami "w porozumieniu 
z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji". 

Art. 22. W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o go
spodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości 
(Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 
107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629, 
z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, 
Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601, 
z 1995 r. Nr 99, poz. 486 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 33 i 
Nr 90, poz. 405) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 2: 
a) w ust. 1 po wyrazie "należy " dodaje się wyrazy 

"z zastrzeżeniem ust. 1a", 
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

,,1a. Gospodarka gruntami stanowiącymi wła 

sność Skarbu Państwa na potrzeby: Kance
larii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Kan
celarii Prezesa Rady Ministrów, Trybunału 
Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywa
telskich, Sądu Najwyższego, Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, Najwyższej Izby 
Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewi
zji, Krajowego Biura Wyborczego oraz Pań
stwowej Inspekcji Pracy, a także mini
sterstw, urzędów centralnych i urzędów 
wojewódzkich - należy do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji."; 

2) wart. 4 w ust. 8 i wart. 38 w ust. 5 użyte w różnych 
przypadkach wyrazy "Minister Gospodarki Prze
strzennej i Budownictwa" zastępuje się w odpo
wiednim przypadku wyrazami "Prezes Urzędu 
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast"; 

3) wart. 33 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
,,2a. Państwowe jednostki organizacyjne, o któ

rych mowa wart. 2 ust. 1a, otrzymują w zarząd 
grunty stanowiące własność Skarbu Państwa 
na podstawie decyzji Ministra Spraw We
wnętrznych i Administracji."; 

4) wart. 35 w ust. 3: 
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) resortu spraw wewnętrznych i administracji 
- wymaga zgody wojewody, wydanej w po
rozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz
nych i Administracji lub upoważnionym 
przez niego organem," 

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
,,3) Urzędu Ochrony Państwa - wymaga zgody 

wojewody, wydanej w porozumieniu z Sze-

fem Urzędu Ochrony Państwa."; 

5) wart. 36 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Państwowe jednostki organizacyjne, wymie

nione wart. 2 ust. 1a, zgłaszają wniosek, o któ
rym mowa w ust. 1, Ministrowi Spraw We
wnętrznych i Administracji." 

Art. 23. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Pra
wo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70, z 1987 r. Nr 33, 
poz. 180, z 1991 r. Nr 8, poz. 28, z 1994 r. Nr 90, poz. 418, 
z 1995 r. Nr 104, poz. 515 i z 1996 r. Nr 24, poz. 110) 
art. 63 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 63. Minister Obrony Narodowej w zakresie pod
ległych mu jednostek organizacyjnych, Mini
ster Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w zakresie Policji, Państwowej Straży Pożar
nej, Straży Granicznej i podległych mu jed
nostek wojskowych oraz Szef Urzędu Ochro
ny Państwa w zakresie jednostek organizCl
cyjnych Urzędu Ochrony Państwa w porozu
mieniu z Prezesem Państwowej Agencji Ato
mistyki określają zasady i tryb stosowania 
przepisów ustawy w wymienionych jednost
kach organizacyjnych." 

Art. 24. W ustawie z dnia 23 października 1987 r. 
o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej 
(Dz. U. Nr 33, poz. 178, z 1990 r. Nr 65, poz. 385 i z 1991 r. 
Nr 95, poz. 425) wart. 2 w pkt 1 wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) w lit. d) skreśla się wyrazy "będących terenowymi 
organami rządowej administracji specjalnej do 
spraw oświaty" ; 

2) dodaje się lit. j) w brzmieniu: 
"j) planowanie oraz sprawowanie ogólnego nad

zoru nad realizacją, z budżetów wojewodów, 
dochodów i wydatków na finansowanie zadań 
z zakresu oświaty i wychowania." 

Art. 25. W ustawie z dnia 19 listopada 1987 r. o do
zorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202 i z 1995 r. 
Nr 104, poz. 515) wart. 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4. Minister Gospodarki, w porozumieniu z Ministrem 

Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szefem 
Urzędu Ochrony Państwa, określi, w drodze zarzą
dzenia, tryb wykonywania czynności przez pra
cowników Urzędu Dozoru Technicznego i inspek
toratów dozoru technicznego w Policji, Straży Gra
nicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz w jed
nostkach wojskowych podległych Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych i Administracji i jednost
kach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa." 

Art. 26. W ustawie z dnia 21 stycznia 1988 r. o Ra
dzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Dz. U. Nr 2, 
poz. 2) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 2 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 2. Radę nadzoruje Minister Spraw Wewnętrz

nych i Administracji."; 

2) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 5. 1. Członków Rady powołuje i odwołuje 
Prezes Rady Ministrów, na wniosek Mi
nistra Spraw Wewnętrznych i Admini-
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stracji, spośród przedstawicieli organi
zacji kombatanckich, społecznych, poli
tycznych , wyznaniowych, zawodowych 
i młodzieżowych oraz organizacji środo
wisk nauki, oświaty, kultury i sztuki, 
a także przedstawicieli desygnowanych 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol
skiej i Radę Ministrów. 

2. Przewodniczącego, wiceprzewodniczące
go i sekretarza Rady powołuje i odwołuje 
Prezes Rady Ministrów, na wniosek Mini
stra Spraw Wewnętrznych i Administra
cji, spośród członków Rady." 

Art. 27. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. - Pra
wo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359, z 1993 r. 
Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. 
Nr 80, poz. 369 i Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 4, poz. 18 
i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 10, poz. 61, Nr 75, 
poz. 357 i Nr 90, poz. 406) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 59 w ust. 2 i 3 użyte w różnych przypadkach 
wyrazy "Minister Finansów" zastępuje się użytymi 
w tych samych przypadkach wyrazami "Minister 
Skarbu Państwa"; 

2) w art. 862 wyrazy "Ministra Finansów" zastępuje 
się wyrazami "Ministra Skarbu Państwa"; 

3) wart. 866: 

a) w ust. 2 wyrazy "Minister Finansów" zastępuje 
się wyrazami "Minister Skarbu Państwa", 

b) w ust. 3 po wyrazach "stosuje się odpowiednio" 
przecinek zastępuje się kropką i skreśla się pozo
stałą część zdania; 

4) wart. 100 w ust. 2 po wyrazach "Minister Finan
sów" dodaje się wyrazy "albo Minister Skarbu 
Państwa"; 

5) wart. 117 w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach "Ministra 
Finansów" dodaje się wyrazy "lub Ministra Skarbu 
Państwa". 

Art. 28. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o Na
rodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 
360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, 
poz. 369, Nr 121, poz. 591 i Nr 136, poz. 703) wart. 50 
skreśla się wyrazy "i Rady Ministrów". 

Art. 29. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o izbach 
lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 i z 1990 r. Nr 20, poz. 
120) wart. 65: 

1) w ust. 2: 
a) po wyrazach "Ministrowi Spraw Wewnętrz

nych" dodaje się wyrazy "i Administracji", 
b) po wyrazach "Ministerstwa Spraw Wewnętrz

nych" dodaje się wyrazy "i Administracji"; 

2) w ust. 6 i 7 po wyrazach "Spraw Wewnętrznych" 
dodaje się wyrazy "i Administracji". 

Art. 30. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 
43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr 103, 
poz. 446) art. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

"Art. 6. 1. Centralnym organem administracji rządo
wej właściwym w sprawach geodezji i kar-

tografii jest Główny Geodeta Kraju . 
2. Nadzór nad Głównym Geodetą Kraju spra

wuje Minister Spraw Wewnętrznych i Ad
ministracji . 

3. Główny Geodeta Kraju wykonuje swoje za
dania przy pomocy Głównego Urzędu Geo
dezji i Kartografii . 

4. Organizację Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii określa statut nadany przez 
Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozpo
rządzenia. 

5. Organizację wewnętrzną i szczegółowy za
kres zadań Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii określa Główny Geodeta Kraju 
w regulaminie organizacyjnym. 

6. Państwową służbę geodezyjną i kartogra
ficzną stanowią: 

1) Główhy Geodeta Kraju, 
2) wojewodowie - wykonujący zadania 

z zakresu geodezji i kartografii przy po
mocy geodetów wojewódzkich jako kie
rowników jednostek organizacyjnych 
wchodzących w skład rządowej admini
stracji ogólnej w województwie, 

3) kierownicy urzędów rejonowych, 
4) organy, które na mocy odrębnYCh przepi 

sów wykonują zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej w sprawach geo
dezji i kartografii. 

Art. 7.1. Do zada!l Głównego Geodety Kraju należy 
w szczególności: 
1) rejestracja stanów prawnych i faktycz

nych nieruchomości (kataster) i kartogra
fii, w tym: 
a) zasobu geodezyjnego i kartograficz

nego, pomiarów i opracowań geode
zyjnych, 

b) wykonywanie fotogrametrycznych 
zdjęć powierzchni kraju i opracowań 
fotogrametrycznych, 

c) wydawanie urzędowych map teryto
rium Polski, 

d) systemów informatycznych grupują
cych (agregujących) informacje o te
renie, 

2) realizacja polityki państwa w zakresie 
geodezji i kartografii oraz nadzór nad 
działalnością państwowej służby geode
zyjnej, 

3) uzupełnianie i administrowanie pań
stwowym zasobem geodezyjnym i karto
graficznym, 

4) kontrolowanie urzędów, instytucji pu
blicznych i podmiotów gospodarczych 
w zakresie przestrzegania przepisów do
tyczących geodezji i kartografii, 

5) opracowywanie wytycznych i nadzoro
wanie powszechnej wyceny nierucho
mości , 

6) prowadzenie państwowego rejestru gra-
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5. Prezesowi podlega Państwowa Inspek
cja Handlowa."; 

8) w art. 19 w ust. 1: 
a) w pkt 6 na końcu zdania dodaje się wyrazy "a tak

że ochrony interesów konsumentów," 
b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a-7d w brzmieniu: 

,,7a) przygotowywanie rządowych projektów 
polityki konsumenckiej, 

7b) składanie wniosków w sprawie zmian przepi
sów w zakresie ochrony praw konsumentów, 

7c) zlecanie wyspecjalizowanym jednostkom 
i odpowiednim organom kontroli państwo
wej dokonywania badań przestrzegania 
praw konsumentów, 

7d) współpraca z krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami społecznymi i innymi insty
tucjami, do których zadań statutowych na
leży ochrona interesów konsumentów,"; 

9) wart. 2 w pkt 9 i 10, wart. 8 w ust. 1 i 3, wart. 9 
w ust. 1 i 2, wart. 10 w ust. 1-4, wart. 11 w ust. 1, 
wart. 11a w ust. 1-6, wart. 11b w pkt 1, 
wart. 11c w ust. 1 i 3, wart. 11d, wart. 12 w ust. 2 
i 4, wart. 14 w ust. 1 i 4, wart. 15 w ust. 1 i 5, 
wart. 15a w ust. 1 i 2, wart. 16 w ust. 1 i w ust. 2 
w pkt 1, wart. 18 w ust. 1-3, wart. 19 w ust. 1 i 2, 
wart. 21 w ust. 4 w zdaniu drugim, 
wart. 21a w ust. 1-3, wart. 23 i wart. 24 użyte 
w różnych przypadkach wyrazy "Urząd Antymono
polowy" oraz wyrazy "Prezes Urzędu Antymono
polowego" zastępuje się użytymi w odpowiednich 
przypadkach wyrazami "Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów"; 

10) użyte w art. 18 w ust. 1-3, wart. 19a w ust. 1, 
wart. 20 w ust. 1,3 i 4, wart. 20a w ust. 1, wart. 21 
w ust. 4 w zdaniu pierwszym, wart. 21a w ust. 4 
wyrazy "Urząd Antymonopolowy" zastępuje się 
użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami 
"Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów". 

Art. 33. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 
i Nr 58, poz. 261) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 3 w ust. 2 po wyrazach "z Prezesem Rady Mi
nistrów" dodaje się wyrazy fIna wniosek Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji"; 

2) wart. 5 w ust. 4 i wart. 96 w ust. 1 w zdaniu drugim 
po wyrazach "Prezes Rady Ministrów" dodaje się 
wyrazy "na wniosek Ministra Spraw Wewnętrz
nych i Administracji"; 

3) wart. 28a: 
a) w ust. 3 i 4 po wyrazach "Prezes Rady Mini

strów" dodaje się wyrazy", na wniosek Ministra 
Spraw Wewnętrznych ' i Administracji," 

b) w ust. 6 po ~yra.zach. "Prezęsa Rady Ministrów" 
dodaje się wyrazy", nawniosek Ministra Spraw , 
Wewnętrznych i Administracji,."; ' " 

4) wart. 44 w pkt 2 po wyrazach "Prezesa Rady Mi
nistrów" dodaje się wyrazy" , podjętą na wnio
sek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra
cji," ; 

5) w art. 68 w ust. 2 po wyrazach "na zasadach usta-

lonych" dodaje się wyrazy "na wniosek Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji"; 

6) wart. 97: 
a) w ust. 1 po wyrazach "Prezes Rady Ministrów" 

dodaje się wyrazy", na wniosek Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji,", 

b) w ust. 3 na końcu zdania dodaje się wyrazy 
"zgłoszony za pośrednictwem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji" . 

Art. 34. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzę
dzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. 
Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 
254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 
34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 
269) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 1-4 otrzymują brzmienie: 
"Art. 1. 1. Centralnym organem administracji rzą

dowej właściwym w sprawach bezpie
czeństwa państwa i ochrony jego po
rządku konstytucyjnego jest Szef Urzędu 
Ochrony Państwa. 

2. Do zadań Szefa Urzędu Ochrony Pań
stwa należy: 
1) rozpoznawanie i przeciwdziałanie za

grożeniom godzącym w bezpieczeń
stwo, obronność, niezależność, całość 
i międzynarodową pozycję państwa, 

2) zapobieganie i wykrywanie prze
stępstw szpiegostwa i terroryzmu 
oraz innych przestępstw godzących 
w bezpieczeństwo państwa oraz ści
ganie ich sprawców, 

3) zapobieganie i wykrywanie prze
stępstw godzących w podstawy eko
nomiczne państwa i ściganie ich 
sprawców, 

4) zapobieganie i wykrywanie prze
stępstw o charakterze lub zasięgu 
międzynarodowym, w tym nielegal
nego wytwarzania, posiadania i obro
tu bronią, amunicją i materiałami wy
buchowymi, środkami odurzającymi, 
psychotropowymi lub materiałami ją
drowymi i promieniotwórczymi oraz 
ściganie ich sprawców, 

5) rozpoznawanie i przeciwdziałanie na
ruszeniom tajemnicy państwowej, 

6) przygotowywanie dla najwyższych or
ganów władzy i administracji pań
stwowej informacji i analiz istotnych 
dla bezpieczeństwa państwa, 

7) kryptograficzna ochrona wiadomości 
· stanowiących tajemnicę państwową 
· i służboyvą, przekazywanych p ~zez 
techniczne śrQdki łączności na potrze-

· by. organów administręcji pań,stwo"
we] i pań'stwowych instytucji finanso
wych i gospodarczych. 

3. Szef Urzędu Ochrony Państwa wykonuje 
zadania przy pomocy Urzędu Ochrony 
Państwa. 

4. Nazwa Urząd Ochrony Państwa i jej skrót 
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2. Jednostki organizacyjne Urzędu 
Ochrony Państwa, związki zawodowe 
oraz funkcjonariusze i pracownicy 
tych jednostek nie mogą uczestniczyć 
w żadnej działalności, w tym gospo
darczej, jeśli działalność ta mogłaby 
prowadzić do wykorzystania autoryte
tu urzędowego, informacji służbo
wych lub środków publicznych do ce
lów pozasłużbowych albo w sposób 
sprzeczny z ich przeznaczeniem."; 

9) w art. 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
,,5. Szef Urzędu Ochrony Państwa określa rodzaje 

i wzory legitymacji służbowych."; 

10) wart. 25 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Prezes Rady Ministrów określa stanowiska 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na któ
rych zatrudnia się oddelegowanych funkcjona
riuszy Urzędu Ochrony Państwa."; 

11) wart. 50 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4. Przynależność funkcjonariusza do organizacji 

lub stowarzyszeń zagranicznych albo między
narodowych wymaga zezwolenia Szefa Urzędu 
Ochrony Państwa."; 

12) art. 57a otrzymuje brzmienie: 
"Art. 57a. 1. Prezes Rady Ministrów, na wniosek 

Szefa Urzędu Ochrony Państwa, usta
nawia odznaki oraz określa zasady 
i sposób noszenia medali i odznak. 

2. Szef Urzędu Ochrony Państwa okre
śla , w drodze zarządzenia, wzory, kolo
ry i normy umundurowania funkcjo
nariuszy oraz zasady i sposób nosze
nia umundurowania."; 

13) wart. 62 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
,,1. Funkcjonariuszowi i członkom jego rodziny 

przysługuje prawo do bezpłatnych świadczeń 
służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych 
i administracji na zasadach określonych przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
na wniosek Szefa Urzędu Ochrony Państwa. 

2. Funkcjonariusz i członkowie jego rodziny mogą 
również korzystać z bezpłatnych świadczeń 
leczniczych publicznych zakładów opieki zdro
wotnej w zakresie i na warunkach określonych, 
w drodze rozporządzenia, przez Radę Ministrów 
lub świadczeń leczniczych innych zakładów 
opieki zdrowotnej na warunkach określonych 
przez Szefa Urzędu Ochrony Państwa, w poro
zumieniu z zainteresowanymi ministrami."; 

14) w art. 68 w ust. 1 wyrazy "Minister Spraw Wewnętrz
nych" zastępuje się wyrazami "Prezes Rady Mini- . 
strów na wniosek Szefa Urzędu Ochrony Państwa"; - . ~ . . ,., . .. .. 

15) wart. 77: 
a) List. 1 otr2ym~je brzmienie:' ' .. . 

,,1 : Na lokale mieszkalne dla funkcjonariuszy 
przeznacza się lokale będące w dyspozycji 
Szefa Urzędu Ochrony Państwa, uzyskane 
w wyniku działalności inwestycyjnej albo od 
terenowych organów rządowej administracji 
ogólnej, stanowiące własność gmin lub za-

kładów pracy oraz zwolnione przez osoby, 
które uzyskały decyzje o przydziale.", 

b) w ust. 5 wyrazy "Minister Spraw Wewnętrznych 
lub podległy mu organ" zastępuje się wyrazami 
"Szef Urzędu Ochrony Państwa" ; 

16) w art. 84: 
a)wust.1 wyrazy "MinisterSprawWewnętrznych, 

w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Prze
strzennej i Budownictwa," zastępuje się wyraza
mi "Szef Urzędu Ochrony Państwa, w porozu
mieniu z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Roz
woju Miast," 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Szef Urzędu Ochrony Państwa, w porozumie

niu z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Roz
woju Miast oraz Ministrem Finansów, okre
śla, w drodze zarządzenia, warunki najmu lo
kali mieszkalnych znajdujących się w budyn
kach będących własnością Skarbu Państwa, 
o których mowa wart. 77 ust. 1, a także zasa
dy obliczania czynszu najmu za te lokale."; 

17) wart. 89 wyrazy "Minister Spraw Wewnętrznych" 
zastępuje się wyrazami "Prezes Rady Ministrów na 
wniosek Szefa Urzędu Ochrony Państwa"; 

18) w art. 98 w ust. 2 wyrazy "Minister Spraw We
wnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Pracy 
i Polityki Socjalnej" zastępuje się wyrazami "Pre
zes Rady Ministrów"; 

19) wart. 107 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Szef Urzędu Ochrony Państwa ustala warunki 

pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza 
ze środków Urzędu Ochrony Państwa oraz 
określa członków rodziny, na których przysłu
guje zasiłek pogrzebowy."; 

20) wart. 6a w ust. 2, wart. 13 w ust. 4, wart. 16 w ust. 2, 
wart. 33 w ust. 2, wart. 34 w ust. 3, wart. 36 w ust. 4, 
wart. 42, wart. 43 w ust. 2, wart. 44 w ust. 2, 
wart. 45 i wart. 124 w ust. 2 użyte w różnych przy
padkach wyrazy "Minister Spraw Wewnętrznych" 
zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach 
wyrazami "Prezes Rady Ministrów"; 

21) w art. 10 w ust. 1,2,3,5 i 7, wart. 10a w ust. 2 i 6, 
wart. 10b w ust. 1 i 4, wart. 11a w ust. 4, wart. 13 
w ust. 3, wart. 16 w ust. 1, wart. 17 w ust. 2, 
wart. 28, wart. 30 w ust. 1 i 3, wart. 36 w ust. 3, 
wart. 57 w ust. 2, wart. 58 w ust. 2, wart. 59, 
wart. 60 w ust. 1,2 i 4, wart. 70 w ust. 2, wart. 71, 
wart. 73, wart. 78 w ust. 2, wart. 79 w ust. 2, 
wart. 81 w ust. 2, wart. 83 w ust. 3, wart. 88 
w ust. 1 i 2, wart. 90 w ust. 2, wart. 91 w ust. 3, 
wart. 92, wart. 94 w ust. 3 w pkt 1, wart. 97 w ust. 1 
i 2, wart. 99 w ust. 1, wart. 100, wart. 101 w ust. 3, 
wart. 103 w ust. 3, wart. 106 w ust. 2 i wart. 109 
w ust. 1 i 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy 
"Minister Spraw Wewnętrznych" zastępuje się 
użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami 
"Szef Urzędu Ochrony Państwa"; 

22) w art. 60 w ust. 1, wart. 101 w ust. 1 w pkt 3 i wart. 
106 w ust. 2 i 3 wyrazy "Ministerstwa Spraw We
wnętrznych" zastępuje się wyrazami "Urzędu 
Ochrony Państwa". 
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"Art. 28. Agencja Prywatyzacji przekazuje prawa 
z akcji Ministrowi Skarbu Państwa, jeżeli 
akcje te nie zostały nabyte przez osoby 
trzecie w ciągu trzech miesięcy od upływu 
terminu do ich udostępnienia~ o którym 
mowa wart. 19 ust. 1."; 

9) art. 29 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 29. Państwowe osoby prawne nie mogą, bez 

zgody Ministra Skarbu Państwa wyrażo
nej w porozumieniu z Ministrem Finan
sów, nabywać praw z akcji należących do 
Skarbu Pallstwa."; 

10) art. 40 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 40. 1. Prawa i obowiązki Skarbu Państwa wyni

kające z umów, o których mowa wart. 39, 
wykonuje Minister Skarbu Państwa . 

2. Organ założycielski, który w imieniu 
Skarbu Państwa zawarł umowę, o któ
rej mowa w ust. 1, niezwłocznie po jej 
zawarciu przekazuje Ministrowi Skarbu 
Państwa niezbędne dokumenty i infor
macje do wykonywania przez niego 
praw i obowiązków Skarbu Państwa 
wynikających z tej umowy."; 

11) wart. 45 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
,,2. Przewidziane w ustawie kompetencje Ministra 

Skarbu Państwa, Agencji Prywatyzacji lub or
ganu założycielskiego wykonuje wobec prywa
tyzowanego przedsiębiorstwa komunalnego 
zarząd gminy albo zarząd związku komunalne
go, z zastrzeżeniem kompetencji rady gminy al
bo zgromadzenia związku . 

3. Gmina albo związek komunalny może, na pod
stawie porozumienia z Agencją Prywatyzacji, 
przekazać prowadzenie czynności związanych 
z prywatyzacją przedsiębiorstwa komunalnego 
tej Agencji . Zawarcie porozumienia wymaga 
uchwały rady gminy albo zgromadzenia związ
ku."; 

12) po art. 45 dodaje się art. 45a-45d w brzmieniu: 
"Art. 45a. Przepisy art. 2a stosuje się również do 

spółek, których jedynym akcjonariuszem 
albo wspólnikiem jest Skarb Państwa, 
powstałych w trybie innym niż przewi
dziany w niniejszej ustawie. 

Art. 45b. Do zbycia należących do Skarbu Pań
stwa wszelkich akcji lub udziałów 
w spółkach prawa handlowego mają za
stosowanie przepisy art. 23. 

Art. 45c. 1. Akcje lub udz i ały w spółkach prawa 
handlowego, obejmowane w imieniu 
Skarbu Państwa w wyniku prywatyza
cji przedsiębiorstw państwowych 
w drodze ich likwidacji lub w innym 
trybie przez organy inne niż Minister 
Skarbu Państwa, podlegają niezwłocz
nemu przekazaniu temu ministrowi. 

2. Wraz z przekazaniem akcji lub udzia
łów, o których mowa w ust. 1, podle
gają przekazaniu Ministrowi Skarbu 
Państwa dokumenty i niezbędne do 
wykonywania praw z akcji lub udzia-

łów informacje dotyczące poszczegól
nych spółek. 

3. W spółkach, o których mowa w ust. 1, 
kandydatów na reprezentujących 
Skarb Państwa członków rad nadzor
czych, w okresie dwóch lat od objęcia 
praw z akcji lub udziałów, zgłasza Mini
ster Skarbu Państwa w porozumieniu 
z organami, które te prawa przekazały. 

Art. 45d. 1. Spółki, o których mowa wart. 2a, do
stosują statuty lub umowy spółek do 
przepisów niniejszej ustawy - w ter
minie 6 miesięcy od dnia wejścia w ży
cie ustawy. 

2. Składy władz spółek, o których mowa 
w ust. 1, powinny być powołane, na 
zasadach i w trybie' określonych 
wart. 2a, po dostosowaniu statutów, 
o którym mowa w ust. 1 - nie później 
n iż w terminie 6 miesięcy od dnia wej 
ścia w życie niniejszej ustawy. W razie 
bezskutecznego upływu tego terminu, 
mandaty członków rad nadzorczych 
wygasają z mocy prawa." 

Art. 38. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. 
o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. 
Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, 
poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214 oraz z 1995 r. Nr 4, 
poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) wart. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Komendanta Głównego Straży Granicznej po

wołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na 
wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi
nistracji." ; 

2) w art. 9 w ust. lb wyrazy "Minister Spraw We
wnętrznych" zastępuje się wyrazami "Prezes Rady 
Ministrów" ; 

3) w art. 101 w ust. 1 i 2 wyrazy "Minister Spraw We
wnętrznych , w porozumieniu z Ministrem Gospo
darki Przestrzennej i Budownictwa" zastępuje się 
wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych i Admi
nistracji, w porozumieniu z Prezesem Urzędu 

Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast". 

Art. 39. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łącz
ności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) wart. 4: 
a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

" 1) Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna, 
z zastrzeżeniem ust. 3, 

2) jednostki organizacyjne podległe Ministrowi 
Obrony Narodowej, Policja, Państwowa Straż 
Pożarna, Straż Graniczna, jednostki wojskowe 
podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz jednostki organizacyjne 
Urzędu Ochrony Państwa - w zakresie wła

snych potrzeb zaspokajanych za pomocą wła
snych sieci telekomunikacyjnych," 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
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,,3. Minister Łączności swoje uprawnienia wyni
kające z ustawy, dotyczące podmiotów, 
o których mowa w ust. 1 pkt 5, wobec spółki 
Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna 
wykonuje na podstawie umów zawieranych 
z tą Spółką, z wyłączeniem spraw rozstrzyga
nych w drodze decyzji."; 

2) w art. 7a ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
,,8. Minister Łączności, w porozumieniu z Ministra

mi Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Spraw Zagranicznych oraz Sze
fem Urzędu Ochrony Państwa, określi, w dro
dze rozporządzenia, sposób realizacji przepi
sów ust. 1-7 wobec jednostek organizacyj
nych, o których mowa wart. 4 ust. 1 pkt 2-4."; 

3) art. 77 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 77 . Minister Łączności jest organem założy

cielskim Poczty Polskiej." 

Art. 40. W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. - Pra
wo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. 
Nr 76, poz. 344, Nr 121 , poz. 591 , Nr 133, poz. 685, 
z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, 
poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402) wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) wart. 27: 

a) w ust. 2b wyrazy "w porozumieniu z Ministrem 
- Kierownikiem Centralnego Urzędu Planowa
nia" zastępuje się wyrazami" , z zastrzeżeniem 
ust. 2c", 

b) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu: 
,,2c. Wniosek wojewody o zmianę wykorzysta

nia środków, o których mowa w ust. 2a, wy
maga porozumienia z ministrem właści
wym ze względu na przedmiot inwestycji. " ; 

2) w art. 30 wyrazy "Minister Finansów w porozumie
niu z Ministrem - Kierownikiem Centralnego 
Urzędu Planowania " zastępuje się wyrazami "Ra
da Ministrów" ; 

3) wart. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
" 1. Ministrowie Obrony Narodowej, Spraw We

wnętrznych i Administracji oraz Szef Urzędu 
Ochrony Państwa, w porozumieniu z Ministrem 
Finansów, mogą ustalić szczególne zasady gospo
darki finansowej podległych tym ministrom pań
stwowych jednostek budżetowych i jednostek go
spodarki pozabudżetowej oraz klasyfikację docho
dów i wydatków budżetowych, zasady rachunko
wości budżetowej oraz tryb postępowania przed 
resortowymi komisjami orzekającymi w spra
wach o naruszenie dyscypliny budżetowej." 

Art. 41. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o utwo
rzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 
28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240 i z 1995 r. Nr 30, poz. 152) 
wart. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Do powoływania i odwoływania Przewodniczące
go Komitetu stosuje się przepisy ustawy konstytu
cyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych 
stosunkach między władzą ustawodawczą i wyko
nawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorzą
dzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426, z 1995 r. 
Nr 38, poz. 184 i Nr 150, poz. 729 oraz z 1996 r. 

Nr 106, poz.488). Przewodniczący Komitetu wcho
dzi w skład Rady Ministrów." 

Art. 42. W ustawie z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo 
o publicznym obrocie papierami wartościowymi i fundu
szach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr71, 
poz. 313 i Nr 121, poz. 591 oraz z 1996 r. Nr 45, poz. 199 i 
Nr 75, poz. 357) wart. 8 § 4 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 4. Członkami Komisji są przedstawiciele Ministra 
Finansów, Ministra Skarbu Państwa, Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego i Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów." 

Art. 43. W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o prze
kształceniu własnościowym przedsiębiorstwa pań
stwowego Polskie Linie Lotnicze "LOT" (Dz. U. Nr 61, 
poz. 260) wart. 1: 

1) skreśla się ust. 2 i 3 oraz oznaczen ie ust. 1; 

2) skreśla się wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 2 i 3" . 

Art. 44. W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o Kra
jowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, 
poz. 266 i Nr 104, poz. 450) wprowadza się następują 

ce zmiany: 
1) wart. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

"Uprawnienia ministra właściwego w rozumieniu 
tych przepisów w odniesieniu do Szkoły wykonuje 
Prezes Rady Ministrów."; 

2) w art. 7 i wart. 8 wyrazy " Minister - Szef Urzędu 
Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Prezes 
Rady Ministrów" . 

Art. 45. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwo
wej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 
335) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,, 2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

jest powoływany i odwoływany przez Główne
go Inspektora Ochrony Środowiska , w porozu
mieniu z wojewodą. " ; 

2) art. 7 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 7. W postępowaniu administracyjnym orga

nem pierwszej instancji jest Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska . a organem 
wyższego . stopnia jest Główny Inspektor 
Ochrony Srodowiska."; 

3) w art. 13 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
,,5. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, z wyjąt

kiem decyzji dotyczących zakładów górniczych 
oraz podejmowanych w sytuacji zagrożenia 
zdrowia lub życia ludzkiego albo bezpośrednie
go zagrożenia zniszczeniem środowiska 
w znacznych rozmiarach, podejmuje Woje
wódzki Inspektor Ochrony Środowiska w poro
zumieniu z wojewodą." ; 

4) w art. 17: 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. W uzasadnionych przypadkach wojewoda 
może zarządzić przeprowadzenie kontroli nie 
objętej plan~m kontroli Państwowej Inspek
cji Ochrony Srodowiska.", 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
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,,2. Odwołania od decyzji dyrektora szkoły 
w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego 
rozpatruje, w imieniu wojewody, kurator 
oświaty."; 

2) art. 21 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 21. Minister Edukacji Narodowej koordynuje 

i realizuje politykę oświatową państwa 
i współdziała w tym zakresie z wojewoda
mi oraz z innymi organami i jednostkami 
organizacyjnymi właściwymi w sprawach 
funkcjonowania systemu oświaty."; 

3) art. 30-32 otrzymują brzmienie: 
"Art. 30. 1. Kuratora oświaty powołuje i odwołuje 

wojewoda w porozumieniu z Ministrem 
Edukacji Narodowej. 

2. Kandydata na stanowisko kuratora 
oświaty wyłania się w drodze konkursu 
ogłaszanego przez wojewodę spośród 
nauczycieli lub nauczycieli akademic
kich posiadających co najmniej 7-letni 
staż pracy w swoim zawodzie. W skład 
komisji konkursowej wchodzi po 
dwóch przedstawicieli: 
1) Ministra Edukacji Narodowej, 
2) wojewody, 
3) sejmiku samorządowego, 
4) wojewódzkiej rady oświatowej oraz 
po jednym przedstawicielu wojewódz
kich struktur związków zawodowych 
zrzeszających nauczycieli. 

3. Regulamin konkursu oraz tryb pracy ko
misji konkursowej określa Minister 
Edukacji Narodowej. 

4. Wicekuratorów oświaty powołuje i od
wołuje wojewoda na wniosek kuratora 
oświaty. 

Art. 31. Kurator oświaty, w imieniu wojewody, 
prowadzi sprawy z zakresu oświaty na te
renie województwa, a w szczególności: 
1) prowadzi publiczne szkoły i placówki, 

w tym centra kształcenia ustawicznego, 
z wyjątkiem szkół i placówek prowadzo
nych przez inne uprawnione lub zobo
wiązane do tego organy i osoby, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 
3) wydaje decyzje administracyjne 

w sprawach określonych w ustawie, 
4) organizuje doskonalenie zawodowe 

nauczycieli szkół publicznych, z wyjąt
kiem nauczycieli przedmiotów zawodo
wych szkół wymienionych wart. 25 
ust. 1 i art. 29, oraz wychowawców in
ternatów w szkołach rolniczych i go
spodarki żywnościowej, 

5) współdziała z wojewódzką radą oświa
tową· 

Art. 32.1. Kurator oświaty wykonuje swoje zada
nia przy pomocy kuratorium oświaty. 

2. Kuratoria oświaty są państwowymi jed
nostkami budżetowymi. 

3. Minister Edukacji Narodowej w porozu
mieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz
nych i Administracji określa, w drodze 

rozporządzenia, organizację kuratoriów 
oświaty."; 

4) wart. 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
,,5. Kurator oświaty oraz organy, o których mowa 

w ust. 1, 2 i 2a i wart. 25 ust. 4, sprawują nad
zór pedagogiczny przy pomocy nauczycieli za
trudnionych na stanowiskach wymagających 
kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach 
oświaty oraz w urzędach tych organów lub 
w jednostkach organizacyjnych, o których mo
wa wart. 25 ust. 3."; 

5) w art. 48: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Wojewoda, na wniosek rad co najmniej 10% 
szkół i placówek, przedstawiony przez kura
tora oświaty, tworzy wojewódzką radę 
oświatową·" , 

b) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "będących w dyspozycji 
kuratora oświaty" zastępuje się wyrazami 
"w budżecie wojewody", 

c) w ust. 3 w pkt 6 wyrazy "wojewódzkiego biura 
pracy" zastępuje się wyrazami "wojewódzkiego 
urzędu pracy." 

Art. 49. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kon
troli skarbowej (Dz. U. Nr 100, poz. 442 i z 1992 r. Nr 21, 
poz. 85) wart. 5 w ust. 1 wyrazy "Ministrów Obrony 
Narodowej i Spraw Wewnętrznych" zastępuje się wy
razami "Ministra Obrony Narodowej, w Policji, Pań
stwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednost
kach wojskowych podległych Ministrowi Spraw We
wnętrznych i Administracji oraz w jednostkach organi
zacyjnych Urzędu Ochrony Państwa". 

Art. 50. W ustawie z dnia 10 października 1991 r. 
o środkach farmaceutycznych, materiałach medycz
nych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycz
nym (Dz. U. Nr 105, poz. 452 oraz z 1993 r. Nr 16, poz. 68 
i Nr 47, poz. 211) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 51 skreśla się pkt 6; 

2) po art. 51 dodaje art. 51a w brzmieniu: 
"Art. 51a. Nadzór nad rozliczeniami finansowymi 

wynikającymi ze sprzedaży leków osobom 
uprawnionym sprawuje wojewoda." 

Art. 51. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 
504 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 268) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

1) wart. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Zwierzchni nadzór nad Agencją sprawuje Mini

ster Skarbu Państwa."; 

2) art. 8 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 8. Organami Agencji są: 

1) Prezes, 
2) Rada Nadzorcza."; 

3) w art. 9: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Prezes Agencji jest powoływany i odwoły
wany przez Prezesa Rady Ministrów na wnio-
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rządowej właściwym w sprawach po
lityki mieszkaniowej i rozwoju miast 
jest Prezes Urzędu Mieszkalnictwa 
i Rozwoju Miast . 

2. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Roz
woju Miast podlega Prezesowi Rady 
Ministrów. 

3. Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Roz
woju Miast powołuje i odwołuje Pre
zes Rady Ministrów. 

4. Wiceprezesów Urzędu Mieszkalnictwa 
i Rozwoju Miast powołuje i odwołuje, 
na wniosek Prezesa, Prezes Rady Mini
strów. 

Art. 33b. Do zakresu działania Prezesa Urzędu 
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast należy 
w szczególności: 
1) inicjowanie i realizowanie polityki 

mieszkaniowej, 
2) opracowywanie i wdrażanie syste

mów finansowania budownictwa 
mieszkaniowego, 

3) inicjowanie i realizowanie polityki 
przestrzennej, 

4) opracowywanie i wdrażanie syste
mów efektywnego rozwoju miast 
oraz zarządzania istniejącymi zaso
bami mieszkaniowymi, 

5) przygotowywanie rządowych pro
jektów rozwoju infrastruktury komu
nalnej, 

6) ustalanie za sad gospodarowania 
nieruchomościami, w tym opraco
wywanie warunków rozwoju rynku 
nieruchomości . 

Art. 33c. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwo
ju Miast: 
1) przygotowuje i przedstawia Radzie 

Ministrów projekty ustaw i rozporzą
dzeń Rady Ministrów dotyczących po
lityki mieszkaniowej i rozwoju miast, 

2) nadaje uprawnienia zawodowe 
w dziedzinie rzeczoznawstwa mająt
kowego i urbanistyki, 

3) współdz iała w zakresie realizowa 
nych zadań z organami administracji 
rządowej, organami samorządu te 
rytorialn ego, gospodarczego i zawo
dowego oraz stowarzyszeniami, 
związkami zawodowymi i organiza
cjami spółdzielczymi, 

4) realizuje w zakresie swoich kompe
tencji współpracę z zagranicą, 

5) wykonuje inne zadania z zakresu po
lityki mieszkaniowej i rozwoju miast, 
określone w odrębnych przepisach. 

Art. 33d. 1. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwo
ju Miast wykonuje swoje zadania przy 
pomocy Urzędu Mieszkalnictwa i Roz
woju Miast. 

2. Organizację Urzędu Mieszkalnictwa 
i Rozwoju Miast określa statut nadany, 
w drodze rozporządzenia, przez Prezesa 
Rady Ministrów." 

Art. 70. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o po
mocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszka
niowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwa
rancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
z 1996 r. Nr 5, poz. 32) wart. 7 w ust. 2 użyte w różnych 
przypadkach wyrazy "Minister Gospodarki Przestrzen
nej i Budownictwa" zastępuje się użytymi w tych sa
mych przypadkach wyrazami "Prezes Urzędu Miesz
kalnictwa i Rozwoju Miast". 

Art. 71. W ustawie z dnia 1 marca 1996 r. o udziela
niu dotacji z budżetu państwa na przygotowanie grun
tów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 
(Dz. U. Nr 44, poz. 190) wart. 3 w ust. 6 wyrazy "Mini
ster Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" zastę
puje się wyrazami "Prezes Urzędu Mieszkalnictwa 
i Rozwoju Miast". 

Art. 72. W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służ
bie Więziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283) wart. 95 w ust. 2 
wyrazy "Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budow
nictwa" zastępuje si ę wyrazami "Prezesem Urzędu 
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast" . 

Art. 73. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy wojewo
dowie przejmą: 

1) terenowe jednostki Państwowej Inspekcji Handlo
wej (okręgowe inspektoraty i oddziały), 

2) oddziały wojewódzkie Państwowej Służby Ochrony 
Zabytków, 

3) kuratoria oświaty. 

2. Osoby pełniące, na podstawie dotychczas obo
wiązujących przepisów, funkcje: kierownika okręgowe
go inspektoratu lub oddziału Państwowej Inspekcji 
Handlowej, wojewódzkiego konserwatora zabytków 
- stają się z dniem wejścia w życie ustawy kierowni 
kami jednostek organizacyjnych wchodzących w skład 
rządowej administracji ogólnej w województwie. 

3. Osoby pełniące funkcje kuratora oświaty stają 
się z dniem 1 stycznia 1997 r. ki erownikami kuratoriów 
oświaty, a pracownicy dotychczasowych kuratoriów 
oświaty stają się z tym dniem pracownikami tej jed
nostki organizacyjnej . 

4. Pracownicy dotychczasowych jednostek, okre
ślonych w ust. l, z dniem wejścia w życie ustawy stają 
się pracownikami właściwych jednostek organizacyj
nych wchodzących w skład rządowej administracji 
ogólnej w województwie. 

Art. 74. 1. Nieruchomości pozostające dotychczas 
w zarządzie jednostek, o których mowa wart. 73 ust. l, 
przechodzą, z mocy prawa, nieodpłatnie w zarząd wła

ściwych urzędów wojewódzkich . Kierownik urzędu re
jonowego stwierdza, w drodze decyzji , nabycie zarzą
du przez właściwy urząd wojewódzki. Przepisu o pierw
szej opłacie za zarząd nie stosuje się. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze
nia, zakres, zasady i tryb przejmowania składników 
mienia oraz wierzytelności i zobowiązań jednostek, 
o których mowa wart. 73 ust. 1. 

3. W wypadkach gdy działanie jednostek, o których 
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mowa wart. 73 ust. 1, (lub ich części) ma charakter 
ogólnokrajowy, Rada Ministrów określi, w drodze roz
porządzenia, zakres ich przejmowania przez wojewo
dów oraz inne organy adm inistracji rządowej. a także 
nieruchomości, które przejdą w zarząd tych organów. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

Art. 75. Do czasu wydania przepisów wykonaw
czych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 6 
kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. 
Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, 
poz. 461 , z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, 
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, 
poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269) w brzmien iu 
ustalonym przez art. 34 niniejszeju~tawy pozostają 
w mocy przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są sprzecz
ne z ustawą, nie dłużej jednak ni ż rok od dnia jej wej
ścia w życie. 

Art. 76. Porozumienia dotyczące współdziałania 
Urzędu Ochrony Państwa z jednostkami organizacyj 
nymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministrów 
Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych pozo
stają w mocy. 

Art. 77. Minister Spraw Wewnętrznych i Adm ini
stracji oraz Szef Urzędu Ochrony Państwa , w drodze 
porozumienia , określą zasady korzystania przez Urząd 
Ochrony Państwa z techn icznych środków łączności 
jednostek podległych lub nadzorowanych przez Mini
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do czasu za
warcia porozumień Urząd Ochrony Państwa korzysta 
z technicznych środków łączności na dotychczasowych 
zasadach. 

Art. 78. Do czasu wydania przepisów wykonaw
czych na podstawie art. 31 ust. 4, art. 32, art. 37, art. 
38a ust. 6, art. 39a i art. 45 ust. 2 ustawy, o której mo
wa wart. 51 , pozostają w mocy przepisy dotychczaso
we, nie dłużej jednak ni ż przez sześć miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 79. Z dniem wejścia w życie ustawy: 

1) Prezes Urzędu Antymonopolowego staje się Pre
zesem Urzędu Ochrony Konkurencj i i Konsumen
tów, 

2) pracownicy Urzędu Antymonopolowego oraz jego 
jednostek terenowych stają się pracownikami 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Art. 80. Z dniem wejścia w życie ustawy członko
wie Rady Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, 
powołani spośród kandydatów przedstawionych 
przez organizacje społeczne i zawodowe organizacji 
związkowych rolników, rolnicze związki spółdzielcze 
oraz organizacje pracodawców rolnych, stają się 
członkami Rady Nadzorczej na okres pierwszej kaden
cji . 

Art. 81. Rada Ministrów, na wniosek lub za zgodą 
organizacji samorządów zawodowych, może powie
rzyć , w drodze rozporząd zen i a, tym samorządom 
wykonywanie niektórych zadań zastrzeżonych wod
rębnych przepisach dla organów administracji rzą-

dowej. w szczególności wart. 12 ust. 3 i 4, wart. 15 
ust. 2 i wart. 82 ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa 
wart . 61 , oraz wart. 52 ust. 2 ustawy wymienionej 
wart. 62. 

Art. 82. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest 
mowa o kompetencjach wojewódzkich inspektorów 
Państwowej Inspekcji Handlowej, wojewódzkich kon
serwatorów zabytków i kuratorów oświaty, należy 
przez to rozumieć kompetencje wojewody. 

Art. 83. 1. Minister Gospodarki ogłosi w Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy 
z dn ia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach pań
stwowych, z uwzględnieniem zmian wynikająGych 
z przepisól1v ogłoszonych. przed dniem wydania jedno
litego tekstu . 

2. Minister Skarbu Państwa ogłosi w Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolite teksty ustaw: 

1) z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsię

biorstw państwowych, z uwzględnieniem zmian 
wynikających z przepisów ogłoszonych przed 
dniem wydania jednolitego tekstu , w terminie 
6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, 

2) z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz 
o zmianie niektórych ustaw, z uwzględnieniem 
zmian wynikających z przepisów ogłoszonych 

przed dniem wydania jednolitego tekstu, w termi
nie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. 

3. M inister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
jednolity tekst ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, z uwzględnieniem zmian 
wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 
wydania jednolitego tekstu. 

4. Prezes Rady Ministrów ogłosi w Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolite teksty ustaw: 

1) z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu prakty
kom monopolistycznym, z uwzględnieniem zmian 
wynikaj ących z przepisów ogłoszonych przed 
dniem wydania jednolitego tekstu, 

2) z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Pań
stwa, z uwzględnieniem zmian wynikających 

z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania 
jednolitego tekstu . 

Art. 84. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1997 r., z wyjątkiem art. 3, art. 7, art. 9, art. 10, 
art. 20, art. 24, art. 32, art. 34, art. 37, art. 45-47, art. 50, 
art. 66, art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80 
i art. 82, które wchodzą w życie z dniem 1 października 
1996 r., oraz art. 41, który wchodzi w życie z dniem wej
ścia w życie ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca 
1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 paź
dziernika 1992 r. o wzajemnych stosunkach między 
władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 
Nr 106, poz. 488) . 
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