
i dodaje si´ wyrazy „a je˝eli dla zespo∏u okre-
Êlono mniej ni˝ pi´ç dyscyplin naukowych, na
liÊcie nie mo˝e si´ znaleêç wi´cej ni˝ szeÊciu
kandydatów reprezentujàcych dyscyplin´
okreÊlonà przez Komitet na podstawie art. 8
ust. 3, która b´dzie reprezentowana przez
dwóch cz∏onków zespo∏u.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ka˝dy wyborca g∏osuje co najwy˝ej na pi´ciu
kandydatów do zespo∏u Komitetu, do w∏aÊci-
woÊci którego nale˝y reprezentowana przez
niego dyscyplina naukowa.”,

e) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:

„8. W przypadku gdy wybory nie wy∏onià sk∏adu
zespo∏u Komitetu zgodnego z okreÊlonym
przez Komitet podzia∏em na dyscypliny na-
ukowe, Przewodniczàcy Komitetu wybiera
brakujàcego reprezentanta dyscypliny na-
ukowej z listy kandydatów zg∏oszonych do
tego zespo∏u Komitetu.”;

25) skreÊla si´ art. 24.

Art. 2. W ustawie z dnia 11 maja 1995 r. o Naczel-
nym Sàdzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368
i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106,
poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853 oraz z 2000 r.
Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552 i Nr 60, poz. 704) w art. 19
w pkt  6 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´
pkt  7 w brzmieniu:

„7) przyznawania lub odmowy przyznania Êrod-
ków finansowych przeznaczonych w bud˝ecie
paƒstwa na nauk´.”

Art. 3. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy cz∏onkowie
zespo∏ów komisji Komitetu Badaƒ Naukowych stajà
si´ cz∏onkami zespo∏ów Komitetu Badaƒ Naukowych,
z tym ˝e ich kadencja trwa cztery lata.

Art. 4. 1. W okresie od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
do dnia 31 grudnia 2000 r. finansowanie wspó∏pracy
naukowej i naukowo-technicznej z zagranicà, o którym
mowa w art. 1 pkt 16 lit. a) dotyczàcym art. 14 ust. 2 pkt
5, obejmuje tak˝e finansowanie wspó∏pracy, w tym
sk∏adek do organizacji mi´dzynarodowych,  okreÊlonej
w umowach i porozumieniach zawartych przez Polskà
Akademi´ Nauk, po uprzednim porozumieniu z Prze-
wodniczàcym Komitetu, z zagranicznymi narodowymi
akademiami nauk i organizacjami równorz´dnymi.

2. Od dnia 1 stycznia 2001 r. Êrodki na finansowa-
nie wspó∏pracy naukowej i naukowo-technicznej z za-
granicà, o której mowa w ust. 1, b´dà ujmowane co-
rocznie w ustawie bud˝etowej w cz´Êci Polska Akade-
mia Nauk.

3. W okresie od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy do
dnia 31 grudnia 2000 r. w ramach finansowania prac,
o których mowa w art. 1 pkt 16 lit. a) dotyczàcym art.
14 ust. 2 pkt 7, koszty wynagrodzeƒ cz∏onków zespo∏ów
Komitetu pochodzàcych z wyboru finansuje si´ ze
Êrodków uj´tych w cz´Êci bud˝etu pozostajàcej w dys-
pozycji Przewodniczàcego Komitetu, przeznaczonych
na administracj´ paƒstwowà.

Art. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze za-
chowujà moc do czasu wydania nowych przepisów
wykonawczych, je˝eli nie sà sprzeczne z niniejszà usta-
wà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 12 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 6. Marsza∏ek Sejmu og∏osi w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badaƒ Na-
ukowych, z uwzgl´dnieniem zmian wynikajàcych
z przepisów og∏oszonych przed dniem wydania jedno-
litego tekstu.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r.

o zasadach przyst´powania jednostek samorzàdu terytorialnego 
do mi´dzynarodowych zrzeszeƒ spo∏ecznoÊci lokalnych i regionalnych.

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady, na jakich jednost-
ki samorzàdu terytorialnego mogà przyst´powaç do
mi´dzynarodowych zrzeszeƒ spo∏ecznoÊci lokalnych
i regionalnych, zwanych dalej „zrzeszeniami”.

2. Przez zrzeszenia, o których mowa w ust. 1, rozu-
mie si´ organizacje, zwiàzki i stowarzyszenia powo∏y-
wane przez spo∏ecznoÊci lokalne co najmniej dwóch
paƒstw zgodnie z ich prawem wewn´trznym.

Art. 2. 1. Jednostki samorzàdu terytorialnego mo-
gà przyst´powaç do zrzeszeƒ i uczestniczyç w nich
w granicach swoich zadaƒ i kompetencji, dzia∏ajàc
zgodnie z polskim prawem wewn´trznym, politykà za-
granicznà paƒstwa i jego mi´dzynarodowymi zobo-
wiàzaniami.

2. Województwa przyst´pujà do zrzeszeƒ zgodnie
z „Priorytetami wspó∏pracy zagranicznej wojewódz-



twa”, uchwalonymi w trybie okreÊlonym w przepisach
o samorzàdzie województwa.

Art. 3. Przystàpienie do zrzeszenia nie mo˝e ∏àczyç
si´ z przekazaniem na jego rzecz lub na rzecz którego-
kolwiek ze zrzeszonych w nim cz∏onków wykonywania
zadaƒ publicznych przyst´pujàcej jednostki samorzàdu
terytorialnego ani te˝ nieruchomoÊci lub majàtkowych
praw na dobrach niematerialnych przys∏ugujàcych tej
jednostce.

Art. 4. 1. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu
terytorialnego podejmuje uchwa∏´ o przystàpieniu do
zrzeszenia bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów ustawo-
wego sk∏adu.

2. Uchwa∏a, o której mowa w ust. 1, wchodzi w ˝y-
cie po uzyskaniu zgody ministra w∏aÊciwego do spraw
zagranicznych.

3. Jednostka samorzàdu terytorialnego przekazuje
uchwa∏´ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zagranicz-
nych za poÊrednictwem wojewody, do∏àczajàcego
swojà opini´.

4. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu teryto-
rialnego wraz z uchwa∏à, o której mowa w ust. 1, prze-
kazuje statut zrzeszenia, do którego zamierza wstàpiç,
lub inny dokument ustalajàcy zasady dzia∏ania tego
zrzeszenia, list´ jego cz∏onków oraz urz´dowe t∏uma-
czenie tych dokumentów na j´zyk polski. Sejmik woje-
wództwa przedstawia tak˝e „Priorytety wspó∏pracy za-
granicznej województwa”.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych wyra-
˝a zgod´ na przystàpienie do zrzeszenia lub odmawia
takiej zgody w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 5. CzynnoÊç prawna naruszajàca przepis art. 3
lub podj´ta z naruszeniem przepisu art. 4 jest niewa˝-
na z mocy prawa.

Art. 6. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego
niezw∏ocznie przedk∏ada w∏aÊciwemu terytorialnie wo-
jewodzie, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw admini-
stracji publicznej, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
rozwoju regionalnego oraz ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw zagranicznych informacj´ o przystàpieniu do
zrzeszenia wraz z dokumentem Êwiadczàcym o cz∏on-
kostwie jednostki w zrzeszeniu, z t∏umaczeniem na j´-
zyk polski sporzàdzonym przez t∏umacza przysi´g∏ego.

Art. 7. Przepis art. 6 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku wystàpienia jednostki samorzàdu teryto-
rialnego ze zrzeszenia, a tak˝e w przypadku rozwiàza-
nia zrzeszenia.

Art. 8. Przepisy art. 2—6 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku wspó∏tworzenia zrzeszenia przez jednost-
k´ samorzàdu terytorialnego.

Art. 9. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej og∏asza w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwiesz-
czenia, wykaz jednostek samorzàdu terytorialnego,

które w poprzednim roku kalendarzowym przystàpi∏y
do zrzeszenia, wspó∏tworzy∏y zrzeszenie lub z niego
wystàpi∏y, oraz wykaz rozwiàzanych zrzeszeƒ, do któ-
rych jednostki te nale˝a∏y, wraz ze wskazaniem tych
zrzeszeƒ.

Art. 10. 1. W przypadku zmiany celów lub zasad
dzia∏ania danego zrzeszenia dalsze cz∏onkostwo jed-
nostki samorzàdu terytorialnego w zrzeszeniu wymaga
podj´cia uchwa∏y przez organ stanowiàcy tej jednost-
ki. Przepisy art. 4—6 stosuje si´ odpowiednio, z tym ˝e
w∏aÊciwe organy administracji rzàdowej dokonujà
czynnoÊci w terminie 14 dni.

2. W przypadku pojawienia si´ rozbie˝noÊci pomi´-
dzy celami polityki zagranicznej paƒstwa a politykà
zrzeszenia minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych
mo˝e cofnàç zgod´ na przystàpienie do zrzeszenia.

3. W okresie rozpatrywania sprawy zgody na cz∏on-
kostwo jednostki samorzàdu terytorialnego w zrzesze-
niu w przypadku, o którym mowa w ust. 1, jednostka
samorzàdu terytorialnego, na wniosek ministra w∏aÊci-
wego do spraw zagranicznych, nie podejmuje czynno-
Êci w zrzeszeniu, a w przypadku braku zgody na dalsze
cz∏onkostwo — wyst´puje ze zrzeszenia w trybie prze-
widzianym w jego statucie lub innym dokumencie nor-
mujàcym zasady jego dzia∏ania.

Art. 11. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rzàdzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014
i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718 i Nr 88, poz. 985) po art. 84 do-
daje si´ art. 84a w brzmieniu:

„Art. 84a. Zasady przyst´powania gminy do mi´-
dzynarodowych zrzeszeƒ spo∏ecznoÊci
lokalnych i regionalnych okreÊlajà od-
r´bne przepisy.”

Art. 12. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155,
poz. 1014 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718 i Nr 88, poz. 985) po art.
75 dodaje si´ art. 75a w brzmieniu:

„Art. 75a. Zasady przyst´powania powiatu do mi´-
dzynarodowych zrzeszeƒ spo∏ecznoÊci
lokalnych i regionalnych okreÊlajà od-
r´bne przepisy.”

Art. 13. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576, Nr 155,
poz. 1014, Nr 160, poz. 1060 i Nr 162, poz. 1126 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 550
i 552, Nr 62, poz. 718 i Nr 88, poz. 985) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 76:
a) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „i zrzeszeƒ”,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zasady przyst´powania województwa do
mi´dzynarodowych zrzeszeƒ spo∏ecznoÊci
lokalnych i regionalnych okreÊlajà odr´bne
przepisy.”;
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2) w art. 77 w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „lub projekty
uchwa∏ o przystàpieniu do mi´dzynarodowych
zrzeszeƒ regionalnych”.

Art. 14. 1. Do jednostek samorzàdu terytorialnego,
które zosta∏y cz∏onkami zrzeszeƒ przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, stosuje si´ odpowiednio przepis
art. 10, z zastrze˝eniem ust. 2, z tym ̋ e informacj´ o sta-
tutach zrzeszeƒ lub innych dokumentach normujàcych
zasady dzia∏ania danych zrzeszeƒ jednostki te przeka˝à
w terminie 1 miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych po-
dejmuje decyzj´ w sprawie udzielenia zgody lub od-

mowy udzielenia zgody w terminie 7 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji pu-
blicznej og∏osi w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospo-
litej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszcze-
nia, wykaz jednostek samorzàdu terytorialnego, które
zosta∏y cz∏onkami zrzeszeƒ przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy.

Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r.

o zmianie ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich.

Art. 1. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r.
o post´powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35,
poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89,
poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83,
poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 50, poz. 580)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 wyraz „albo” zast´puje si´ wyrazem „lub”;

2) po art. 3 dodaje si´ art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. § 1. W ka˝dym stadium post´powania
sàd rodzinny mo˝e, z inicjatywy lub
za zgodà pokrzywdzonego i nieletnie-
go, skierowaç spraw´ do instytucji
lub osoby godnej zaufania w celu
przeprowadzenia post´powania me-
diacyjnego.

§ 2. Instytucja lub osoba godna zaufania
sporzàdza, po przeprowadzeniu po-
st´powania mediacyjnego, sprawoz-
danie z jego przebiegu i wyników, któ-
re sàd rodzinny bierze pod uwag´,
orzekajàc w sprawie nieletniego.

§ 3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we zasady i tryb przeprowadzania
mediacji, regulujàc zw∏aszcza warun-
ki, jakim powinny odpowiadaç insty-
tucje i osoby uprawnione do jej prze-
prowadzania, sposób rejestracji tych
instytucji i osób oraz szkolenia me-
diatorów, zakres i warunki udost´p-
niania im akt sprawy, form´ i zakres
sprawozdania z przebiegu i wyników
post´powania mediacyjnego, majàc
na wzgl´dzie wychowawczà rol´ po-

st´powania mediacyjnego, interes
pokrzywdzonego, dobrowolnoÊç
i poufnoÊç mediacji oraz fachowoÊç
i bezstronnoÊç mediatora.”;

3) u˝yte w art. 4 w § 1—3, w art. 20, w art. 37 w § 1
i dwukrotnie w § 2 oraz w art. 67 w ró˝nych przy-
padkach wyrazy „Milicja Obywatelska” zast´puje
si´ u˝ytym w odpowiednich przypadkach wyrazem
„Policja”;

4) po art. 4 dodaje si´ art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. Podmioty wspó∏dzia∏ajàce z sàdem ro-
dzinnym, a w szczególnoÊci: instytucje
paƒstwowe, spo∏eczne lub jednostki sa-
morzàdowe oraz osoby godne zaufania,
w zakresie swego dzia∏ania, udzielajà na
˝àdanie sàdu rodzinnego informacji nie-
zb´dnych w toku post´powania.”;

5) w art. 6:

a) w pkt 2 po wyrazie „szkody,” dodaje si´ wyrazy
„do wykonania okreÊlonych prac lub  Êwiadczeƒ
na rzecz pokrzywdzonego lub spo∏ecznoÊci lo-
kalnej,”, a po wyrazie „pracy,” dodaje si´ wyra-
zy „do uczestniczenia w odpowiednich zaj´ciach
o charakterze wychowawczym, terapeutycznym
lub szkoleniowym,”

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) skierowaç do oÊrodka kuratorskiego, a tak˝e
do organizacji spo∏ecznej lub instytucji zaj-
mujàcych si´ pracà z nieletnimi o charakte-
rze wychowawczym, terapeutycznym lub
szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu
si´ z tà organizacjà lub instytucjà,”


