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Art. 1. 1. Tworzy si´ Polskà Agencj´ Rozwoju Przed-
si´biorczoÊci, zwanà dalej „Agencjà”.

2. Agencja jest paƒstwowà osobà prawnà.

3. Siedzibà Agencji jest miasto sto∏eczne Warsza-
wa.

4. Agencja mo˝e tworzyç oddzia∏y w kraju.

Art. 2. Agencja podlega ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw gospodarki.

Art. 3. Ilekroç w ustawie jest mowa o przedsi´bior-
cy, ma∏ym przedsi´biorcy, Êrednim przedsi´biorcy, na-
le˝y przez to rozumieç odpowiednio przedsi´biorc´,
ma∏ego przedsi´biorc´, Êredniego przedsi´biorc´
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada
1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 101, poz. 1178 i z 2000 r. Nr 86, poz. 958).

Art. 4. 1. Celem dzia∏ania Agencji jest uczestnictwo
w realizacji programów rozwoju gospodarki, w szcze-
gólnoÊci w zakresie wspierania:

1) rozwoju ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców,

2) eksportu,

3) spójnoÊci spo∏eczno-gospodarczej kraju.

2. Agencja nie podejmuje dzia∏aƒ, których celem
jest osiàgni´cie zysku.

3. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe zadania Agencji, uwzgl´dniajàc za∏o-
˝enia i programy rozwoju gospodarki.

Art. 5. Podmioty sektora finansów publicznych mo-
gà, za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw gospodar-
ki, powierzaç Agencji realizacj´ zadaƒ dla nich okreÊlo-
nych.

Art. 6. 1. Agencja realizuje zadania w szczególnoÊci
przez:

1) Êwiadczenie us∏ug doradczych dla przedsi´bior-
ców,

2) organizowanie szkoleƒ i seminariów,

3) organizowanie przedsi´wzi´ç informacyjnych, pro-
mocyjnych, targowych i wystawienniczych w kraju
i za granicà,

4) gromadzenie i udost´pnianie informacji istotnych
dla przedsi´biorców,

5) tworzenie baz danych zawierajàcych informacje go-
spodarcze i zarzàdzanie nimi,

6) opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie
publikacji,

7) Êwiadczenie us∏ug eksperckich, w tym dla organów
administracji rzàdowej i organów jednostek samo-
rzàdu terytorialnego,

8) opracowywanie i udost´pnianie analiz dotyczàcych
zjawisk zachodzàcych w gospodarce,

9) dofinansowywanie:

a) dzia∏aƒ okreÊlonych w pkt 1—6, prowadzonych
przez inne podmioty,

b) udzia∏u polskich przedsi´biorców w mi´dzyna-
rodowych imprezach promocyjnych, targowych
i wystawienniczych, a tak˝e w mi´dzynarodo-
wych programach obejmujàcych badania na-
ukowe oraz prace rozwojowe i wdro˝eniowe.

2. W zakresie realizacji zadaƒ Agencja mo˝e:

1) udzielaç przedsi´biorcom po˝yczek w wysokoÊci
okreÊlonej w planie finansowym Agencji, przezna-
czonych na inwestycje zwiàzane z realizacjà pro-
gramów, o których mowa w art. 4 ust. 1,

2) udzielaç dotacji przedsi´biorcom i podmiotom
dzia∏ajàcym na rzecz rozwoju przedsi´biorczoÊci,

3) obejmowaç udzia∏y i akcje w spó∏kach prowadzà-
cych dzia∏ania okreÊlone w ust. 1 pkt 1—6,

4) nabywaç obligacje emitowane przez przedsi´bior-
ców.

3. CzynnoÊci okreÊlone w ust. 1 pkt 1—8 Agencja
mo˝e wykonywaç za cz´Êciowà lub pe∏nà odp∏atno-
Êcià.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, okreÊli warunki i tryb udzielania przez
Agencj´ po˝yczek, ich umarzania, udzielania dotacji,
obejmowania udzia∏ów i akcji w spó∏kach oraz naby-
wania obligacji, w drodze rozporzàdzenia, uwzgl´dnia-
jàcego obowiàzujàce zasady udzielania pomocy pu-
blicznej przedsi´biorcom.

Art. 7. 1. Agencja dzia∏a na podstawie ustawy oraz
statutu nadanego, w drodze rozporzàdzenia, przez mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, okreÊlajàcego
organizacj´ Agencji, szczegó∏owe zasady tworzenia jej
oddzia∏ów, szczegó∏owe zasady udzielania przez Preze-
sa Agencji pe∏nomocnictw oraz tryb dzia∏ania Rady
Nadzorczej.

2. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no uwzgl´dniaç skal´ prowadzonej przez Agencj´ dzia-
∏alnoÊci.
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Art. 8. Organami Agencji sà:

1) Prezes Agencji, zwany dalej „Prezesem”,

2) Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radà”.

Art. 9. 1. Prezes kieruje dzia∏alnoÊcià Agencji i re-
prezentuje jà na zewnàtrz.

2. Prezes jest uprawniony do samodzielnego doko-
nywania czynnoÊci prawnych w imieniu Agencji. Do
dokonywania czynnoÊci prawnych Prezes mo˝e usta-
nowiç pe∏nomocników, którzy dzia∏ajà w zakresie umo-
cowania.

3. Do zadaƒ Prezesa nale˝y w szczególnoÊci:

1) opracowywanie rocznych planów dzia∏ania Agen-
cji,

2) sporzàdzanie rocznych sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci
Agencji,

3) sprawowanie zarzàdu majàtkiem Agencji.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, na wnio-
sek Prezesa, powo∏uje od 1 do 3 zast´pców Prezesa.

5. Zast´pc´ Prezesa odwo∏uje minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki, na wniosek Prezesa.

Art. 10. 1. Prezesa powo∏uje minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki spoÊród dwóch kandydatów przed-
stawionych przez Rad´, wy∏onionych w drodze pu-
blicznie og∏oszonego konkursu.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb
przeprowadzenia konkursu oraz wymogi stawiane
osobom przyst´pujàcym do konkursu, w szczególnoÊci
w zakresie wykszta∏cenia i doÊwiadczenia:

1) w zarzàdzaniu zespo∏ami pracowniczymi,

2) w opracowywaniu lub realizacji programów doty-
czàcych ma∏ych lub Êrednich przedsi´biorstw,

3) w zarzàdzaniu Êrodkami finansowymi pochodzàcy-
mi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Art. 11. 1. Kadencja Prezesa trwa 4 lata od dnia po-
wo∏ania, z zastrze˝eniem art. 21 ust. 5.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e
odwo∏aç Prezesa w trakcie kadencji:

1) na jego wniosek,

2) w razie niewykonania przez Prezesa jednego z obo-
wiàzków okreÊlonych w art. 14 ust. 4—6,

3) w razie niezatwierdzenia jednego z dokumentów,
o których mowa w art. 14 ust. 4—6, je˝eli dokument
ten zosta∏ negatywnie zaopiniowany przez Rad´.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, na
wniosek Rady, mo˝e tak˝e odwo∏aç Prezesa w trakcie
kadencji:

1) w przypadkach okreÊlonych w art. 52 § 1 pkt 2
i art. 53 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy,

2) w razie naruszenia przez Prezesa przepisów ustawy,

3) w razie niewykonywania przez Prezesa rocznego
planu dzia∏ania Agencji.

4. W przypadku odwo∏ania Prezesa w trakcie ka-
dencji minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki powie-
rza pe∏nienie obowiàzków Prezesa zast´pcy Prezesa
lub innemu pracownikowi Agencji, do czasu powo∏a-
nia nowego Prezesa, jednak na okres nie d∏u˝szy ni˝ 3
miesiàce.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki powo∏u-
je nowego Prezesa na pe∏nà kadencj´ z zachowaniem
wymogów okreÊlonych w art. 10.

Art. 12. 1. Do zadaƒ Rady nale˝y:

1) opiniowanie rocznych planów dzia∏ania Agencji
oraz ich projektów,

2) okresowa ocena wykonywania rocznych planów
dzia∏ania Agencji,

3) analizowanie efektywnoÊci dzia∏aƒ podejmowa-
nych przez Agencj´,

4) opiniowanie sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci Agencji,

5) nadzór nad gospodarkà finansowà Agencji,

6) ustalanie wysokoÊci wynagrodzenia Prezesa i jego
zast´pców, z uwzgl´dnieniem przepisów ustawy
z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kieru-
jàcych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U.
Nr 26, poz. 306),

7) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych w usta-
wie.

2. Prezes niezw∏ocznie udost´pnia Radzie, na jej ̋ à-
danie, wszelkie dokumenty zwiàzane z dzia∏alnoÊcià
Agencji.

Art. 13. 1. Rada sk∏ada si´ z 9 cz∏onków.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata.

3. Przewodniczàcego, zast´pc´ Przewodniczàcego
i pozosta∏ych cz∏onków Rady powo∏uje, z zastrze˝e-
niem ust. 4 i 5, minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki spoÊród osób, które:

1) spe∏niajà warunki, jakie na podstawie odr´bnych
przepisów powinni spe∏niaç kandydaci na cz∏on-
ków rad nadzorczych spó∏ek, w których Skarb Paƒ-
stwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz

2) posiadajà doÊwiadczenie w opracowywaniu lub re-
alizacji programów dotyczàcych ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw.

4. Na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw roz-
woju regionalnego, minister w∏aÊciwy do spraw go-
spodarki powo∏uje 1 cz∏onka Rady.

5. Na wniosek ogólnopolskich organizacji zrzesza-
jàcych organizacje przedsi´biorców i pracodawców,
dzia∏ajàcych na podstawie:
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1) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemioÊle (Dz.U.
Nr 17, poz. 92 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770),

2) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorzàdzie zawo-
dowym niektórych przedsi´biorców (Dz. U. Nr 35,
poz. 194 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770),

3) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodar-
czych (Dz .U. Nr 35, poz. 195, z 1992 r. Nr 75,
poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 121,
poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934 oraz z 2000 r. Nr 88,
poz. 983),

4) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pra-
codawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z 1996 r. Nr 34,
poz. 148, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 oraz z 2000 r.
Nr 60, poz. 700 i Nr 107, poz. 1127), 

minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki powo∏uje
4 cz∏onków Rady.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e
odwo∏aç cz∏onka Rady przed up∏ywem kadencji:

1) na jego wniosek,

2) w razie jego pi´ciokrotnej nieobecnoÊci na posie-
dzeniu Rady,

3) je˝eli zosta∏ skazany prawomocnym wyrokiem za
przest´pstwo umyÊlne,

4) na wniosek organu lub organizacji, która wniosko-
wa∏a o powo∏anie tego cz∏onka Rady,

5) w razie niewywiàzywania si´ przez Rad´ z zadaƒ
okreÊlonych w art. 12 ust. 1.

7. Do wynagrodzeƒ cz∏onków Rady stosuje si´ od-
powiednio przepisy o wynagrodzeniach cz∏onków rad
nadzorczych spó∏ek, w których Skarb Paƒstwa jest je-
dynym akcjonariuszem.

8. Obs∏ug´ administracyjnà Rady zapewnia Prezes.

Art. 14. 1. Agencja dzia∏a zgodnie z rocznym planem
dzia∏ania, w którego sk∏ad wchodzi plan finansowy,
o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014,
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778
i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12,
poz. 136, Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041).

2. Projekt planu dzia∏ania podlega uzgodnieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw rozwoju regionalne-
go w trybie okreÊlonym w ustawie z dnia 12 maja
2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
(Dz. U. Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041).

3. Do dnia zatwierdzenia rocznego planu dzia∏ania
Agencja dzia∏a na podstawie projektu tego planu.

4. Prezes, w terminie do dnia 1 grudnia ka˝dego ro-
ku, przekazuje do zatwierdzenia ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw gospodarki projekt planu dzia∏ania Agen-
cji w nast´pnym roku obrotowym wraz z opinià Rady.

5. Prezes, w terminie miesiàca od dnia otrzymania
informacji, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy wy-
mienionej w ust. 1, przedstawia do zatwierdzenia mini-

strowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki plan dzia∏a-
nia Agencji wraz z opinià Rady.

6. Prezes, w terminie do dnia 31 marca ka˝dego ro-
ku, przedstawia do zatwierdzenia ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw gospodarki sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
Agencji w poprzednim roku obrotowym wraz z opinià
Rady.

7. Rokiem obrotowym Agencji jest rok kalendarzo-
wy.

8. Plan dzia∏ania Agencji w pierwszym roku obroto-
wym Prezes przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw gospodarki w terminie miesiàca od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy. JeÊli do tego czasu Rada nie zostanie
powo∏ana, Prezes przedstawia plan dzia∏ania Agencji
bez opinii Rady.

Art. 15. 1. Agencja prowadzi samodzielnà gospo-
dark´ finansowà w celu wykonania rocznych planów
dzia∏ania.

2. Przychodami Agencji sà:

1) dotacje podmiotowe na dofinansowanie dzia∏alno-
Êci wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 1—6 i 9 oraz
ust. 2, w wysokoÊci okreÊlanej corocznie w ustawie
bud˝etowej,

2) Êrodki bud˝etu paƒstwa pochodzàce ze êróde∏ za-
granicznych, niepodlegajàce zwrotowi, w szczegól-
noÊci Êrodki z funduszy Unii Europejskiej, przezna-
czone na realizacj´ zadaƒ Agencji,

3) Êrodki bud˝etu paƒstwa przeznaczone na wspó∏fi-
nansowanie programów realizowanych ze Êrod-
ków, o których mowa w pkt 2, oraz zarzàdzanie ty-
mi programami,

4) odsetki od Êrodków zgromadzonych na rachunkach
bankowych,

5) wp∏ywy z tytu∏u czynnoÊci wykonywanych przez
Agencj´, o których mowa w art. 6 ust. 3,

6) wp∏ywy z innych tytu∏ów.

3. Koszty dzia∏alnoÊci Agencji, w tym wynagrodze-
nia pracowników, pokrywane sà z jej przychodów.

4. Na poczet przysz∏ych przychodów Agencja mo˝e
zaciàgaç kredyty krótkoterminowe do wysokoÊci 20% su-
my funduszy, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1—2.

5. Zasady prowadzenia przez Agencj´ rachunkowo-
Êci okreÊlajà przepisy ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r.
Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118,
poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939
i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106,
poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60,
poz. 703 i Nr 94, poz. 1037) oraz odr´bne przepisy do-
tyczàce podmiotów sektora finansów publicznych.

Art. 16. 1. Agencja tworzy:

1) fundusz statutowy,
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2) fundusz rezerwowy,

3) inne fundusze, jeÊli obowiàzek ich utworzenia wy-
nika z przepisów prawa.

2. Fundusz statutowy Agencji sk∏ada si´ z równo-
wartoÊci netto Êrodków trwa∏ych, wartoÊci niemate-
rialnych i prawnych oraz innych sk∏adników majàtku,
stanowiàcych wyposa˝enie Agencji na dzieƒ rozpocz´-
cia przez nià dzia∏alnoÊci.

3. Fundusz rezerwowy, przeznaczony na pokrycie
ewentualnych strat na prowadzonej dzia∏alnoÊci, two-
rzy si´ w ci´˝ar kosztów poprzez odpis w wysokoÊci 1%
od przychodów okreÊlonych w art. 15 ust. 2 pkt 4—5,
z tym ̋ e wysokoÊç tego funduszu nie mo˝e przekroczyç
jednej trzeciej wysokoÊci funduszu statutowego.

4. Fundusze inne ni˝ okreÊlone w ust. 1 Agencja
mo˝e tworzyç po uzyskaniu zgody ministra w∏aÊciwe-
go do spraw finansów publicznych.

5. Agencja przeznacza zysk netto na powi´kszenie
funduszu statutowego lub innych funduszy, o ile zosta-
∏y utworzone. O podziale zysku netto decyduje Rada.

Art. 17. 1. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Ma-
∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw, której jedynym funda-
torem jest Skarb Paƒstwa, zwana dalej „Fundacjà”,
ulega likwidacji z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.

2. Z chwilà likwidacji Fundacji:

1) Agencja przejmuje zobowiàzania i wierzytelnoÊci
oraz Êrodki finansowe i pozosta∏y majàtek Funda-
cji, a tak˝e posiadane przez nià dokumenty,

2) Agencja staje si´ stronà umów obowiàzujàcych
Fundacj´, z tym ˝e do umów o prac´ stosuje si´
przepis pkt 3,

3) pracownicy Fundacji stajà si´ pracownikami Agen-
cji i stosuje si´ do nich  przepisy art. 231 § 3 i 4 Ko-
deksu pracy.

3. Agencja jest zwolniona z podatków i innych da-
nin publicznych z tytu∏u przej´cia majàtku Fundacji.

4. Agencja wykorzystuje Êrodki majàtkowe przej´te
od Fundacji na realizacj´ celów, którym Fundacja s∏u-
˝y∏a.

5. Podmiot b´dàcy stronà umowy wzajemnej za-
wartej z Fundacjà mo˝e, w ciàgu 30 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, odstàpiç od tej umowy, informujàc
o tym Prezesa. W tym przypadku do zaspokajania wza-
jemnych roszczeƒ stosuje si´ przepisy umowy, a je˝eli
umowa nie reguluje tej sytuacji — przepisy Kodeksu
cywilnego.

Art. 18. 1. Prezes, powo∏any zgodnie z art. 21 ust. 1,
od dnia powo∏ania do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy pe∏-
ni funkcj´ likwidatora Fundacji.

2. Ustanowienie likwidatora nie powoduje zaprze-
stania dzia∏ania Zarzàdu Fundacji.

3. Zarzàd Fundacji w okresie od dnia ustanowienia
likwidatora do dnia zamkni´cia ksiàg rachunkowych

Fundacji mo˝e zaciàgaç nowe zobowiàzania wy∏àcznie
w zakresie niezb´dnym do realizacji zadaƒ Fundacji
i w uzgodnieniu z likwidatorem.

4. Likwidator dokona zamkni´cia ksiàg rachunko-
wych Fundacji na dzieƒ poprzedzajàcy dzieƒ wejÊcia
w ˝ycie ustawy oraz sporzàdzi sprawozdanie finanso-
we na dzieƒ zamkni´cia ksiàg rachunkowych.

5. Na ̋ àdanie likwidatora Zarzàd Fundacji udost´p-
nia wszelkie dokumenty Fundacji.

6. Likwidator zleci badanie sprawozdania finanso-
wego, o którym mowa w ust. 4, bieg∏emu rewidento-
wi.

Art. 19. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816 i Nr 73,
poz. 852) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki
podlega Polskie Centrum Badaƒ i Certyfikacji,
Agencja Rezerw Materia∏owych, Agencja Tech-
niki i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci.”

Art. 20. W ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550 i Nr 95, poz. 1041) w art. 14 w ust. 2 w pkt 22
po wyrazie „Mieszkaniowej” stawia si´ przecinek i do-
daje pkt 23 w brzmieniu:

„23) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci”.

Art. 21. 1. Na pierwszà kadencj´ minister w∏aÊciwy
do spraw gospodarki powo∏uje Prezesa bez zachowa-
nia trybu okreÊlonego w art. 10 ust. 1.

2. Powo∏any zgodnie z ust. 1 Prezes, w okresie od
dnia powo∏ania do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, opra-
cuje plan dzia∏ania Agencji, o którym mowa w art. 14
ust. 8, oraz koncepcj´ organizacyjnà Agencji.

3. Na ˝àdanie Prezesa, Zarzàd Fundacji udost´pni
materia∏y i informacje niezb´dne do opracowania do-
kumentów, o których mowa w ust. 2.

4. Za czynnoÊci, o których mowa w ust. 2 oraz
w art. 18, Prezesowi przys∏uguje wynagrodzenie p∏at-
ne ze Êrodków Fundacji, którego wysokoÊç okreÊli mi-
nister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w akcie powo∏a-
nia.

5. Pierwsza kadencja Prezesa rozpoczyna si´
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy i trwa rok. Przepisy
art. 11 ust. 2—5 stosuje si´ odpowiednio.

6. Pierwsza kadencja Rady rozpoczyna si´ w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r., z wyjàtkiem art. 18 i art. 21, które wchodzà w ˝y-
cie  po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


