
3) sum´ dochodów pierwotnych.

Art. 3. 1. PKB w przypadku, o którym mowa w art. 2
pkt 1, obliczany jest w cenach rynkowych i równa si´
sumie wartoÊci dodanej krajowych jednostek produk-
cyjnych powi´kszonej o podatki od produktów i po-
mniejszonej o dotacje do produktów.

2. PKB w przypadku, o którym mowa w art. 2 pkt 2,
obliczany jest jako suma popytu finalnego, tj. spo˝ycia,
akumulacji oraz salda wymiany produktów z zagranicà.

3. PKB w przypadku, o którym mowa w art. 2 pkt 3,
obliczany jest jako suma dochodów pierwotnych jed-
nostek krajowych uzyskiwanych przez sektory instytu-
cjonalne dzia∏ajàce na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz dochodów pierwotnych netto sektora zagra-
nica.

Art. 4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owà metodyk´ obliczania wartoÊci
rocznego PKB, w tym w szczególnoÊci kategorie, jed-
nostki klasyfikacyjne i schematy rachunków stosowa-
ne do obliczania PKB, uwzgl´dniajàc obowiàzujàce
standardy mi´dzynarodowe.

Art. 5. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego
oblicza wartoÊç rocznego PKB w sposób, o którym mo-
wa w art. 2 i art. 3, zgodnie z metodykà, o której mowa
w art. 4, i og∏asza, w drodze obwieszczenia, w Dzienni-
ku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski” pierwszy szacunek za dany rok w terminie do dnia
15 maja roku nast´pnego.

Art. 6. 1. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego
oblicza Êrednià wartoÊç PKB na jednego mieszkaƒca
zgodnie z metodykà, o której mowa w art. 4, za okres
ostatnich trzech lat dla obszarów okreÊlonych w trybie
ust. 2 i og∏asza w drodze obwieszczenia w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski” w terminie do dnia 31 paêdziernika drugiego roku
po roku koƒczàcym okres ostatnich trzech lat, z zastrze-
˝eniem ust. 3.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, obszary, o których mowa w ust. 1, z uwzgl´dnie-
niem Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Ce-
lów Statystycznych na poziomie województw (NTS2)
i podregionów (NTS3).

3. W pierwszych trzech latach obowiàzywania usta-
wy Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego jest obo-
wiàzany do obliczenia i og∏oszenia szacunku PKB,
o którym mowa w ust. 1:

1) za rok 1998 — w terminie do dnia 31 grudnia 2000 r.,

2) za lata 1998—1999 — w terminie do dnia 31 paê-
dziernika 2001 r.,

3) za lata 1998—2000 — w terminie do dnia 31 paê-
dziernika 2002 r.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawo-
dzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryj-
nych (Dz. U. z 1991 r. Nr 8, poz. 27, z 1995 r. Nr 120,
poz. 576, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i z 1998 r. Nr 106,
poz. 668) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. Najwy˝szà w∏adzà okr´gowej izby lekar-
sko-weterynaryjnej jest okr´gowy zjazd
lekarzy weterynarii.”;

2) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. 1. Okr´gowy zjazd lekarzy weterynarii od-
bywa si´ co roku, a zjazd sprawozdaw-
czo-wyborczy co cztery lata, w termi-
nach ustalanych przez okr´gowà rad´
lekarsko-weterynaryjnà.

2. W okr´gowym zjeêdzie lekarzy wetery-
narii uczestniczà delegaci, a w zjeêdzie

sprawozdawczo-wyborczym oprócz de-
legatów mogà uczestniczyç z g∏osem
doradczym tak˝e nie b´dàcy delegata-
mi cz∏onkowie ust´pujàcych organów
izby, o których mowa w art. 24 pkt 2—5.

3. Wybory delegatów na okr´gowy zjazd
lekarzy weterynarii sà przeprowadzane
w rejonach wyborczych pokrywajàcych
si´ z powiatami, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. W przypadku powiatów, w których licz-
ba lekarzy weterynarii przekracza 150,
rejony wyborcze ustala Krajowa Rada
Lekarsko-Weterynaryjna.

5. Zasady przeprowadzania wyboru dele-
gatów okreÊla regulamin wyborów,
o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 6.

6. W rejonowym zebraniu wyborczym
bierze udzia∏ co najmniej 1/2 cz∏onków
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z dnia 26 paêdziernika 2000 r.

o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.



okr´gowej izby lekarsko-weterynaryj-
nej wykonujàcych zawód na terenie re-
jonu wyborczego.”;

3) po art. 26 dodaje si´ art. 26a w brzmieniu:

„Art. 26a. 1. Nadzwyczajny okr´gowy zjazd lekarzy
weterynarii zwo∏uje okr´gowa rada le-
karsko-weterynaryjna:

1) z w∏asnej inicjatywy,

2) na wniosek Krajowej Rady Lekar-
sko-Weterynaryjnej,

3) na wniosek okr´gowej komisji rewi-
zyjnej,

4) na wniosek co najmniej 1/5 cz∏on-
ków okr´gowej izby lekarsko-wete-
rynaryjnej.

2. Nadzwyczajny okr´gowy zjazd lekarzy
weterynarii zwo∏uje si´ w ciàgu mie-
siàca od dnia wp∏ywu wniosku
w sprawie jego zwo∏ania.

3. Nadzwyczajny okr´gowy zjazd lekarzy
weterynarii obraduje nad sprawami,
dla których zosta∏ zwo∏any.”

Art. 2. 1. Kadencja organów okr´gowych izb lekar-
sko-weterynaryjnych, w których nie odby∏y si´
w 2000 r. okr´gowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze
lekarzy weterynarii, zostaje przed∏u˝ona do dnia
31 marca 2001 r.

2. Kadencja organów okr´gowych izb lekarsko-we-
terynaryjnych, w których odby∏y si´ w 2000 r. okr´go-
we zjazdy sprawozdawczo-wyborcze lekarzy weteryna-
rii, zostaje przed∏u˝ona do dnia 31 marca 2005 r.

3. Kadencja organów Krajowej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej wybranych w 1996 r. zostaje przed∏u˝ona do
dnia 30 czerwca 2001 r.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Dziennik Ustaw Nr 114 — 6343 — Poz. 1189 i 1190

1190

U S TAWA

z dnia 16 listopada 2000 r.

o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Paƒstwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych.

Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwaranto-
wanych przez Skarb Paƒstwa ubezpieczeniach kontrak-
tów eksportowych (Dz. U. Nr 86, poz. 398, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 154, Nr 79,
poz. 484 i Nr 121, poz. 770) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany: 

1) w tytule ustawy skreÊla si´ wyraz „kontraktów”;

2) art. 1—3 otrzymujà brzmienie: 

„Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady ubezpieczeƒ eks-
portowych, w wypadku których wyp∏ata
odszkodowaƒ jest zapewniona w drodze
przekazywania zak∏adowi ubezpieczeƒ
przez Skarb Paƒstwa niezb´dnych na ten
cel Êrodków.

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1,
zwane dalej «ubezpieczeniem eksporto-
wym», mo˝e dotyczyç:

1) kredytów eksportowych,

2) kontraktów eksportowych,

3) inwestycji bezpoÊrednich za granicà,

4) kosztów poszukiwania zagranicznych
rynków zbytu.

3. Ubezpieczenie eksportowe mo˝e byç re-
alizowane w formie:

1) ubezpieczenia bezpoÊredniego,

2) ubezpieczenia poÊredniego (reaseku-
racji),

3) udzielenia gwarancji ubezpieczenio-
wej. 

Art. 2. 1. Celem ubezpieczeƒ eksportowych jest,
w przypadku ubezpieczenia: 

1) kredytów eksportowych — ochrona
jednostek finansujàcych na wypadek
strat poniesionych w zwiàzku z finan-
sowaniem kontraktów eksportowych,

2) kontraktów eksportowych — ochrona
krajowych przedsi´biorców na wypa-
dek strat poniesionych, w zwiàzku
z realizacjà kontraktu eksportowego,
przed wysy∏kà towarów bàdê realiza-
cjà us∏ug (ryzyko produkcji) oraz po
wysy∏ce towarów bàdê realizacji
us∏ug (ryzyko kredytu), 

3) inwestycji bezpoÊrednich za granicà
— ochrona krajowych przedsi´bior-
ców na wypadek strat poniesionych
w zwiàzku z realizacjà inwestycji bez-
poÊredniej za granicà, 

4) kosztów poszukiwania zagranicznych
rynków zbytu — ochrona krajowych


