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31 stycznia 1989 r. - Prawo 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, z 1996 r. Nr 10, 
poz. 61, Nr 75, poz. 357, Nr 90, poz. 406, 
Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 
oraz z 1997 r. Nr 23, poz. 117 i Nr 24, 
poz. 119) o przestrzeganiu tajemnicy 
obrotów i stanów rachunków banko
wych w zakresie wierzytelności ofero
wanych do sprzedaży. 

6. Rada Ministrów, w drodze rozporzą
dzenia, ok reś li szczegółowy tryb sprze
daży wierzytelności Ag encji." ; 

8)w art. 11 skreśla się ust. 2; 

9) wart. 12 dotychczasową treść oznacza się jako 
ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Agencja przejmuje zobowiązania i wierzytelno
ści powstałe z tytułu zwrotnej pomocy budżeto
wej udzielonej przez Ministra Rolnictwa i Go
spodarki Żywnościowej, przed powstaniem 
Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnic
twa, na restrukturyzację i modernizację rolnic
twa oraz jego otoczenia ." 

Art. 2. W ustawie z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosz
tach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24, 
poz.110, z 1982 r. Nr 31, poz. 215, z 1991 r. Nr 22, 
poz. 93, z 1994 r. Nr 79, poz. 362 oraz z 1996 r. Nr 34, 
poz. 146 i Nr 43, poz. 189) wart. 8 w ust. 3 skreśla się 
kropkę i dodaje wyrazy "oraz Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa." 

'. 

Art. 3. W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o re
gionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, 
poz. 428, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, z 1995 r. Nr 124, 
poz. 601, z 1996 r. Nr 58, poz. 262 i Nr 106, poz. 496 oraz 
z 1997 r. Nr 28, poz. 153) wart. 7 w ust. 2 skreśla się 
kropkę i dodaje wyrazy "oraz Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa ." 

Art. 4. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrud
nieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. 
Nr 25, poz. 128 i Nr 28, poz. 153) wart. 57: 

a) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

,,2a. Środki Funduszu Pracy mogą być przekazywa
ne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol
nictwa, zwanej dalej "Agencją", w celu udzie
lania pożyczek na utworzenie miejsc pracy dla 
bezrobotnych zamieszkałych na terenie gmin 
wiejskich i miejsko--wiejskich, a także miast 
do 20 tysięcy mieszkańców.", 

b) w ust. 4 wyrazy "ust. 1 pkt 2-5,7, 13,26,27 i 29" 
zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 2-5, 7, 13,22, 
26,27 i 29", 

c) dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

,,6a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą
dzenia, szczegółowe zasady udzielania poży
czek, o których mowa w ust. 2a, wysokość 
oprocentowania, warunki spłaty oraz rozlicze
nia się Agencji z Krajowym Urzędem Pracy 
z otrzymanych środków Funduszu Pracy." 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dn ia ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 8 kwietnia 1997 r. 

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszechnego 
Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

Na podstawie art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 6 lutego 
1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zd rowotnym 
(Dz. U. Nr 28, poz. 153) oraz art. 10 ust. 3 i .4 ustawy 
z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Ra-

- dy Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. 
U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775) zarządza się , co 
następuje : 

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do 
Spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia 
Zdrowotnego, w randze podsekretarza stanu, zwanego 
dalej "Pełnomocnikiem". 

2. Pełnomocnik działa w Ministerstwie Zdrowia 
i Opieki Społecz nej. 

3. Nadzór nad dz iałalnością Pełnomocnika sprawu
je Prezes Rady Ministrów. 

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy: 

1) przygotowanie preliminarza wydatków oraz har
monogramu działań podejmowanych w celu reali 
zacji przepisów ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o po
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. 
Nr 28, poz. 153), zwanej dalej "ustawą", 
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2) dysponowanie środkami przeznaczonymi na wpro
wadzenie ubezpieczenia zdrowotnego, 

3) inicjowanie i koordynowanie prac związanych 

z przygotowaniem projektów aktów wykonaw
czych do ustawy, 

4) realizacja zadań określonych w ustawie dla orga
nów Krajowego Związku Kas, organów regional
nych kas ubezpieczenia zdrowotnego oraz orga
nów rejonowych oddziałów regionalnych kas 
ubezpieczenia zdrowotnego - do czasu ich utwo
rzenia, 

5) koordynowanie pomocy zagranicznej na rzecz 
wprowadzenia i rozwoju systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego, 

6) analizowanie i ocenianie rozwiązań prawnych, or
ganizacyjnych i ekonomicznych z dziedziny ubez
pieczenia zdrowotnego, 

7) upowszechnianie problematyki ubezpieczeń zdro
wotnych, 

8) podejmowanie innych działań niezbędnych do 
sprawnego funkcjonowania ubezpieczenia zdro
wotnego. 

§ 3. Organy administracji rządowej są obowiązane 
do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocniko-

wi w realizacji jego zadań, w szczególności przez udo
stępnienie mu niezbędnych informacji. 

§ 4. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów: 

1) analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego 
działania, 

2) coroczne informacje o swojej pracy. 

§ 5. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Mini
strów o wszystkich zagrożeniach realizacji zadań, o któ
rych mowa w § 2. 

§ 6. Pełnomocnik może zlecać przeprowadzenie 
ekspertyz w określonym przedmiocie, związanym z je
go zadaniami. 

§ 7. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, 
techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełno
mocnikowi Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. 

§ 8. Wydatki związane z działalnością Pełnomocni
ka są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczą
cej Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 14 kwietnia 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń zwią
zanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających 

w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej. 

Na podstawie art. 77 3 Kodeksu pracy zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So
cjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wyna
gradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń 
związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych 
w państwowych jednostkach sfery budżetowej działa

jących w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościo
wej (Dz. U. Nr 99, poz. 457) wprowadza się następują
ce zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

II 1. Przepisy rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2, 
stosuje się do pracowników państwowych jed
nostek sfery budżetowej działających w zakre
sie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy 

urzędach organów administracji rządowej, za
trudnionych w: 

1) Centralnej i okręgowych stacjach ho
dowli zwierząt oraz stacjach hodowli 
i unasienniania zwierząt, 

2) okręgowych stacjach chemiczno-rolni
czych, 

3) wojewódzkich zakładach weterynarii, 

4) wojewódzkich zakładach usług wod
nych, 

5) terenowych zespołach usług projekto
wych, 

6) wojewódzkich zarządach melioracji 
i urządzeń wodnych, 


