
DZIENNIK, USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 24 grudnia 1997 r. , Nr 158 

TREŚĆ: 
POZ.: 

USTAWY: 

1041 - z dnia 4 grudnia 1997 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zakładach opieki zdro-
wotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 5121 

1042 - z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe i ustawy - Prawo 
energetyczne 5122 

1043 - z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych 5122 
1044 - z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych 

kredytów bankowych 5123 
1045 - z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o warunkach wykonywania krajowego 

drogowego przewozu. osób 5123 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW: 

1046 - z dnia 9 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań staty-
stycznych statystyki publicznej na rok 1997 5123 

1047 - z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej 5141 
1048 - z dnia 19 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, 

których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżeto-
wego 1996 5141 

1049 - z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy 
zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących 
ochrony własności intelektualnej, handlowej i przemysłowej 5141 

1050 - z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wypadków, w których należności celne 
przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokony-
wania zwrotu lub umorzenia 5147 

1051 - z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania wartości 
celnej przywożonych towarów 5149 

1052 - z dnia 19 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia urzędu 
Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu 
Rządowego 5156 

1053 - z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu niektó-
rych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów 5157 

ROZPORZĄDZENIA: 

1054 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych 5163 

1055 - Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cenników energii 
elektrycznej 5163 

1041 

USTAWA 

z dnia 4 grudnia 1997 r. 

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmia
nie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmia
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 661) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 18 w ust. 1 wyrazy "Z dniem wejścia w życie 
ustawy" zastępuje się wyrazami "Z dniem przeję
cia szpitala klinicznego przez państwową uczelnię 
medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą 

działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie 
nauk medycznych"; 

2) wart. 19 wyrazy "które powstały przed dniem wej
ścia w życie ustawy" zastępuje się wyrazami "które 
powstały przed dniem przejęcia szpitala klinicznego 
przez państwową uczelnię medyczną lub państwo
wą uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną 
i badawczą w dziedzinie nauk medycznych"; 
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3) wart. 20: 

a) w ust. 1 wyrazy "z dniem wejścia w życie usta
wy" zastępuje się wyrazami "z dniem przejęcia 
szpitala klinicznego przez państwową uczelnię 
medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą 
działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzi
nie nauk medycznych", 

b) w ust. 2 wyrazy "Z dniem wejścia w życie niniej
szej ustawy" zastępuje się wyrazami "Z dniem 
przejęcia szpitala klinicznego przez państwową 
uczelnię medyczną lub państwową uczelnię pro
wadzącą działalność dydaktyczną i badawczą 
w dziedzinie nauk medycznych", 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Przepisy wykonawcze wydane przed dniem 

wejścia w życie ustawy na podstawie upo
ważnienia zawartego wart. 106 ust. 2 usta
wy, o której mowa wart. 4, zachowują moc 
w stosunku do nauczycieli akademickich do 
dnia przejęcia szpitala klinicznego przez pań
stwową uczelnię medyczną lub państwową 
uczelnię prowadzącą działalność dydaktycz
ną i badawczą w dziedzinie nauk medycz
nych."; 

4) wart. 21: 

a) w ust. 1 wyrazy "W terminie 3 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy" zastępuje się wyrazami 
"W terminie 3 miesięcy od dnia przejęcia szpita
la klinicznego przez państwową uczelnię me
dyczną lub państwową uczelnię prowadzącą 
działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzi
nie nauk medycznych", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w poro

zumieniu z rektorem państwowej uczelni 
medycznej i państwowej uczelni prowadzą
cej działalność dydaktyczną i badawczą 
w dziedzinie nauk medycznych określi, 
w drodze zarządzenia, sposób, tryb i termin 
przejęcia szpitala klinicznego przez każdą 
z uczelni.", 

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
,,4. Termin, o którym mowa w ust. 3, nie może 

być wyznaczony na dzień późniejszy niż 
31 grudnia 1998 r.". 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 
z tym że przepis art. 1 pkt 3 lit. c) wchodzi w życie z mo
cą od dnia 5 grudnia 1997 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 

1042 
USTAWA 

z dnia 4 grudnia 1997 r. 

o zmianie ustawy - Prawo budżetowe i ustawy - Prawo energetyczne. 

Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo 
budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. 
Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, 
z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, 
poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, 
Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, 
poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121, poz. 770, Nr 123, 
poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926 
i Nr 141, poz. 943) wart. 31 w ust. 3 w pkt 2 po wyra
zach "Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji," skreśla się 
wyrazy "Urzędu Regulacji Energetyki,". 

Art. 2. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Pra
wo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348) wart. 72 skre
śla się kropkę i dodaje się wyrazy "oraz art. 18 ust. 3 i 4, 
który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.". 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 5 grudnia 1997 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 

1043 
USTAWA 

z dnia 4 grudnia 1997 r. 

o zmianie ustawy o usługach turystycznych. 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 884) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 51 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) w terminie do dnia 31 grudnia 1998 r.,"; 

2) art. 52 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 52. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 

1998 r." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 


