
Dziennik Ustaw Nr 120 — 6898 — Poz. 1268

1285 — z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie organów uprawnionych
i organów obowiàzanych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiàzku zawarcia
umowy ubezpieczenia obowiàzkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania op∏aty za 
niedope∏nienie tego obowiàzku .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7130

1286 — z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad,
zakresu i trybu udzielania dop∏at do oprocentowania kredytów bankowych na skup 
i przechowywanie zapasów ryb morskich .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7131

1287 — z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie op∏at za szczególne ko-
rzystanie z wód i urzàdzeƒ wodnych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7131

1288 — z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie op∏at za wprowadzanie
substancji zanieczyszczajàcych do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów .  . 7135

ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW:

1289 — z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie okreÊlenia wzoru graficznego pierwszej i ostatniej 
strony dzienników urz´dowych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7144

1290 — z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Urz´dowi Regulacji Telekomuni-
kacji .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7158

1291 — z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa, zast´pców Prezesa 
i pracowników Urz´du Regulacji Telekomunikacji .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7159

1268
USTAWA

z dnia 22 grudnia 2000 r.

o zmianie niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania aktów normatywnych 
oraz o zmianie niektórych ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 13 lipca 1939 r. o nadzorze
nad niektórymi Êrodkami ˝ywienia zwierzàt (Dz. U.
Nr 63, poz. 419, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1997 r. Nr 60,
poz. 369 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa

okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, dla po-
szczególnych rodzajów pasz:
1) cechy zepsucia,
2) dopuszczalnà procentowà iloÊç zanie-

czyszczeƒ i domieszek szkodliwych dla
zdrowia zwierzàt,

3) najmniejszà procentowà iloÊç sk∏adni-
ków od˝ywczych istotnych,

4) dopuszczalny procent zawartoÊci wody
— majàc na uwadze zdrowie zwierzàt oraz
ich potrzeby ˝ywieniowe.”;

2) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, jakie dane, poza wy-
mienionymi w ust. 1, powinny byç umieszczo-
ne w napisie na opakowaniu Êrodków chemicz-
nych i roÊlinnych, majàc na wzgl´dzie zapew-
nienie identyfikacji pasz i utrzymanie ich warto-
Êci od˝ywczej oraz nale˝yte informowanie od-
biorcy o cechach produktu.”;

3) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, sposoby dokonywa-
nia analiz Êrodków ˝ywienia zwierzàt, jak rów-
nie˝ sposoby pobierania próbek oraz ich wiel-
koÊç, majàc na wzgl´dzie rodzaj paszy oraz za-
kres i tryb ich pobierania i analiz.”;

4) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7. Nadzór nad jakoÊcià Êrodków ˝ywienia

zwierzàt nale˝y do powiatowych lekarzy
weterynarii.”

Art. 2. W dekrecie z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwal-
czaniu chorób wenerycznych (Dz. U. z 1949 r. Nr 51,
poz. 394) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. 1. Chorzy po odbyciu kuracji zaleconej

przez lekarza majà obowiàzek poddawa-
nia si´ badaniom kontrolnym stanu
zdrowia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owe warunki poddawania si´ bada-
niom kontrolnym przez chorych po odby-
ciu kuracji, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci zakres przeprowadzanych badaƒ oraz
terminy ich wykonania.”;
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2) w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w po-

rozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej
oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych, po zasi´gni´ciu opinii Szefa
Urz´du Ochrony Paƒstwa, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, sposób prowadzenia reje-
stru oraz tryb przesy∏ania doniesieƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci dane obj´te rejestrem oraz
zapewniajàc poufny tryb przekazywania do-
niesieƒ.”;

3) w art. 12:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´ do ˝o∏nierzy
w czynnej s∏u˝bie wojskowej.”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-

dze rozporzàdzenia, warunki i sposób prze-
prowadzania badaƒ ̋ o∏nierzy w czynnej s∏u˝-
bie wojskowej, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci zakres i terminy ich wykonywania.”

Art. 3. W ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie
felczera (Dz. U. Nr 36, poz. 336, z 1954 r. Nr 57, poz. 284,
z 1998 r. Nr 143, poz. 916 i z 1999 r. Nr 60, poz. 636)
w art. 3 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, rodzaje zak∏adów
opieki zdrowotnej i stanowiska, na których
mo˝e byç zatrudniony starszy felczer,
z uwzgl´dnieniem programu kursu dokszta∏-
cajàcego.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, program, organi-
zacj´ i warunki odbywania kursów dokszta∏-
cajàcych dla felczerów oraz tryb kwalifikowa-
nia do odbycia kursu, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci:
1) program kursów ze wskazaniem poszcze-

gólnych przedmiotów nauczania oraz licz-
by godzin zaj´ç praktycznych i teoretycz-
nych,

2) sposób sprawdzania wiadomoÊci uczest-
ników kursu warunkujàcych jego pozy-
tywne zakoƒczenie.”

Art. 4. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmen-
tarzach i chowaniu zmar∏ych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23,
poz. 295) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 skreÊla si´ ust. 2 i oznaczenie ust. 1;

2) w art. 5 w ust. 3 zdanie wst´pne otrzymuje brzmie-
nie: 

„Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowi-
ska, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, jakie tereny
uznaje si´ za odpowiednie pod wzgl´dem sanitar-
nym na cmentarze; rozporzàdzenie w szczególno-
Êci powinno okreÊlaç:”;

3) w art. 6 w ust. 5 wyrazy „ministra w∏aÊciwego do
spraw administracji publicznej” zast´puje si´ wy-

razami „ministra w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ re-
ligijnych”;

4) w art. 9: 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zw∏oki osób zmar∏ych na niektóre choroby
zakaêne powinny byç natychmiast po stwier-
dzeniu zgonu usuni´te z mieszkania i pocho-
wane na najbli˝szym cmentarzu w ciàgu 24
godzin od chwili zgonu.”, 

b) dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okre-

Êli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz chorób
zakaênych, o których mowa w ust. 3, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem chorób za-
kaênych wyst´pujàcych w krajach tropikal-
nych.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Od chwili zgonu a˝ do pochowania zw∏oki

powinny byç przechowywane w taki sposób,
aby nie mog∏y powodowaç szkodliwego
wp∏ywu na otoczenie.”, 

d) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, sposób przecho-
wywania zw∏ok, uwzgl´dniajàc:
1) szczegó∏owe zasady i sposób ustalania

powierzchni cmentarza, obejmujàcej wy-
odr´bnienie cz´Êci grzebalnej, terenu go-
spodarczego, parkingów i innych obiek-
tów usytuowanych na tym terenie,

2) sposób zagospodarowania powierzchni
grzebalnej,

3) wymogi, jakim musi odpowiadaç dom po-
grzebowy,

4) warunki i sposób przechowywania zw∏ok
i szczàtków,

5) warunki sanitarne przeprowadzania eks-
humacji.”;

5) w art. 10:
a) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, tryb i zasady
przekazywania zw∏ok do celów naukowych,
w tym:

1) warunki uzasadniajàce przekazanie zw∏ok
do celów naukowych,

2) tryb przekazywania zw∏ok,
3) sposób ponoszenia kosztów transportu

zw∏ok.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, sposób post´powania ze
zw∏okami osób zmar∏ych w czasie odbywa-
nia kary pozbawienia wolnoÊci, w tym osoby
najbli˝sze, które nale˝y powiadamiaç o zgo-
nie, sposób tego powiadamiania, wskazanie
podmiotów wydajàcych zgod´ na pochowa-
nie zw∏ok, tryb post´powania ze zw∏okami,
które nie zostanà odebrane przez osoby naj-
bli˝sze, oraz sposób ponoszenia kosztów po-
chówku zleconego przez zak∏ad karny.”;
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6) w art. 11:
a) w ust. 3:

— w pkt 2 skreÊla si´ wyrazy „w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw administra-
cji publicznej —”,

— w pkt 3 skreÊla si´ wyrazy „oraz ministrem
w∏aÊciwym do spraw administracji publicz-
nej”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 stwierdzajà

zgon i jego przyczyny w wydawanych w tym
celu kartach zgonu. Karty zgonu sà wydawa-
ne w dwóch egzemplarzach.”,

c) dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okre-

Êli, w drodze rozporzàdzenia, wzór karty
zgonu oraz sposób jej wype∏nienia.”;

7) w art. 12 w ust. 4 wyrazy „w∏aÊciwy do spraw ad-
ministracji publicznej” zast´puje si´ wyrazami
„w∏aÊciwy do spraw gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej”;

8) w art. 14:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku Êmierci na skutek choroby za-
kaênej wymienionej w wykazie, o którym
mowa w art. 9 ust. 3a, zezwolenie na przewóz
zw∏ok nie mo˝e byç udzielone przed up∏y-
wem dwóch lat od dnia zgonu.”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, zasady i tryb wy-
dawania zezwolenia na przewóz zw∏ok
i szczàtków, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:
1) organy, które wydajà zezwolenia,
2) wykaz dokumentów niezb´dnych w celu

uzyskania zezwolenia oraz tryb post´po-
wania,

3) wymagania sanitarno-techniczne, jakim
powinien odpowiadaç transport zw∏ok
i szczàtków.”;

9) art. 20 otrzymuje brzmienie:
„Art. 20.1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki

przestrzennej i mieszkaniowej, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wymagania, jakim powinny
odpowiadaç cmentarze, groby i inne
miejsca grzebania zw∏ok.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób prowadzenia ewidencji grobów,
a w szczególnoÊci prowadzenia ksiàg
cmentarnych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, poj´-
cie zw∏ok w rozumieniu niniejszej usta-
wy, post´powanie ze zw∏okami i szczàt-
kami oraz warunki ich ekshumacji i prze-
wozu.”;

10) w art. 21 w ust. 2 wyrazy „do spraw administracji
publicznej” zast´puje si´ wyrazami „do spraw go-
spodarki przestrzennej i mieszkaniowej”.

Art. 5. W ustawie z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwal-
czaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu (Dz. U.
Nr 27, poz. 169, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1991 r. Nr 107,
poz. 460, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554 oraz
z 1999 r. Nr 101, poz. 1178) w art. 2 po ust. 2 dodaje si´
ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki ewidencji,
zakupu, przerobu i zu˝ycia spirytusu czyste-
go albo ska˝onego w zak∏adach opieki zdro-
wotnej i aptekach, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci:
1) sposób ewidencji i kontroli zu˝ywania spi-

rytusu,
2) maksymalnà iloÊç spirytusu wydawanego

jednorazowo.
4. Minister Obrony Narodowej i minister w∏a-

Êciwy do spraw wewn´trznych, ka˝dy w za-
kresie swojego dzia∏ania, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki ewidencji, zakupu,
przerobu i zu˝ycia spirytusu czystego albo
ska˝onego w odniesieniu do zak∏adów opie-
ki zdrowotnej i aptek, utworzonych przez Mi-
nistra Obrony Narodowej lub ministra w∏a-
Êciwego do spraw wewn´trznych, ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem okreÊlenia ewi-
dencji, kontroli zu˝ywania i maksymalnej
iloÊci spirytusu wydawanego jednorazo-
wo.”

Art. 6. W ustawie z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwal-
czaniu gruêlicy (Dz. U. Nr 27, poz. 170, z 1974 r. Nr 47,
poz. 280,  z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1998 r. Nr 106,
poz. 668) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, tryb post´powania
w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci warunki, ja-
kim powinien odpowiadaç lokal przeznaczo-
ny na przekwaterowanie, oraz koszty prze-
kwaterowania.”;

2) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wa-
runki dokonywania zg∏oszeƒ, o których mo-
wa w ust. 1, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
wzór zg∏oszenia oraz termin jego dokonywa-
nia.”

Art. 7. W ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. — Kodeks
morski (Dz. U. z 1998 r. Nr 10, poz. 36 i z 2000 r. Nr 109,
poz. 1156) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 54 otrzymuje brzmienie:
„Art. 54. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki

morskiej okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, rodzaje, wzory i sposób prowadzenia
dzienników i innych dokumentów stat-
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ków, z uwzgl´dnieniem rodzajów stat-
ków.”;

2) w art. 249 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-

skiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, pro-
centowy podzia∏ cz´Êci wynagrodzenia za ra-
townictwo przypadajàcego dla za∏ogi statku,
z uwzgl´dnieniem osobistego wk∏adu za∏ogi
statku w ratownictwo, oraz tryb post´powa-
nia w tych sprawach.”;

3) w art. 251 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu

z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zasa-
dy obliczania i przeznaczenia wynagrodzenia
za ratownictwo nale˝nego jednostkom p∏y-
wajàcym wymienionym w § 1 oraz tryb post´-
powania w tych sprawach, z uwzgl´dnieniem
w szczególnoÊci wypadków wy∏àczajàcych
mo˝liwoÊç dochodzenia wynagrodzenia, or-
ganów uprawnionych do podejmowania de-
cyzji w tej sprawie, trybu dochodzenia wyna-
grodzenia w przypadku braku umowy o ra-
townictwo, podmiotów uprawnionych do za-
wierania umów, górnej granicy wysokoÊci
wynagrodzenia oraz okreÊlenia podmiotu, na
którego rachunek wynagrodzenie to podlega
przekazaniu.”;

4) art. 344 otrzymuje brzmienie:
„Art. 344. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki

morskiej okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, tryb post´powania organów admini-
stracji morskiej w zakresie przygotowa-
nia dokumentacji szkody uzasadniajàcej
odpowiedzialnoÊç Mi´dzynarodowego
Funduszu, z uwzgl´dnieniem obowiàzu-
jàcych w tym zakresie umów mi´dzyna-
rodowych.”

Art. 8. W ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach
morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320, z 1975 r. Nr 16, poz. 91
oraz z 1989 r. Nr 33, poz. 175 i Nr 35, poz. 192) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumie-

niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw go-
spodarki morskiej, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, zakres udzia∏u przewodni-
czàcych i wiceprzewodniczàcych izb mor-
skich w pracy sàdów, uwzgl´dniajàc za-
kres zadaƒ tych osób w izbach morskich
oraz koniecznoÊç zachowania udzia∏u s´-
dziów czynnych zawodowo w sprawowa-
niu wymiaru sprawiedliwoÊci.”;

2) w art. 11:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) do pozosta∏ych pracowników — przepisy
o pracownikach sàdów i prokuratury.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki

morskiej, w porozumieniu z ministrem w∏a-

Êciwym do spraw pracy, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, stanowiska, zaszeregowa-
nie oraz szczegó∏owe zasady wynagradzania
pracowników izb morskich, a tak˝e kwalifika-
cje wymagane dla pracowników izb mor-
skich wymienionych w ust. 1 pkt 2, dostoso-
wujàc odpowiednio przepisy, o których mo-
wa w ust. 1, do zakresu dzia∏ania i struktury
organizacyjnej izb morskich.”;

3) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki

morskiej, na wniosek przewodniczàcego izby
morskiej, okreÊli, w drodze zarzàdzenia, licz-
b´ ∏awników dla izby z uwzgl´dnieniem tery-
torialnego zakresu dzia∏ania izby morskiej.”;

4) w art. 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu

z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodar-
ki morskiej, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, regulamin wewn´trznego urz´dowania
izb morskich, uwzgl´dniajàc w tym zadania
przewodniczàcego izby, podstawowe zada-
nia referentów, kierownika sekretariatu i se-
kretarza izby, szczegó∏owy sposób prowa-
dzenia i protoko∏owania rozpraw, tryb wyst´-
powania o pomoc prawnà i komunikowania
si´ z innymi organami oraz organizacj´ pra-
cy izby.”;

5) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki

morskiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
obowiàzki kapitanatów (bosmanatów) por-
tów w zakresie prowadzenia dochodzeƒ
w sprawach wypadków morskich w celu wy-
jaÊnienia wszystkich okolicznoÊci wypad-
ku.”

Art. 9. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochro-
nie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego mo˝e tworzyç,
w drodze rozporzàdzenia, specjalistyczne
jednostki organizacyjne, powo∏ywane w ce-
lu ochrony zabytków, nadajàc im statut okre-
Êlajàcy w szczególnoÊci zakres kompetencji
jednostki organizacyjnej, obszar oraz formy
jej dzia∏alnoÊci, a tak˝e zasady wspó∏dzia∏a-
nia z innymi organami ochrony dóbr kultu-
ry.”,

b) skreÊla si´ ust. 3;

2) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochro-

ny dziedzictwa narodowego okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, warunki i tryb udzielania
i cofania zezwoleƒ na prowadzenie prac kon-
serwatorskich, archeologicznych i wykopali-
skowych oraz warunki ich prowadzenia, jak
równie˝ kwalifikacje osób, które majà prawo



Dziennik Ustaw Nr 120 — 6902 — Poz. 1268

prowadzenia tej dzia∏alnoÊci, w tym w szcze-
gólnoÊci wykszta∏cenie i sta˝ pracy wymaga-
ne od wykonawców prac konserwatorskich,
archeologicznych i wykopaliskowych, dane
zamieszczane we wniosku o udzielenie ze-
zwolenia, rodzaje dokumentów za∏àczanych
do wniosku, sposób prowadzenia dokumen-
tacji prac konserwatorskich, archeologicz-
nych i wykopaliskowych, w tym sposób do-
kumentowania poszczególnych etapów
prac.”;

3) w art. 23 skreÊla si´ ust. 5;

4) dodaje si´ art. 25a i art. 25b w brzmieniu:
„Art. 25a. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa narodowego okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, zasady za-
bezpieczenia zabytków przed zniszcze-
niem, uszkodzeniem, dewastacjà i zagi-
ni´ciem, w tym w szczególnoÊci na wy-
padek katastrofy, kl´ski ˝ywio∏owej lub
konfliktu zbrojnego, uwzgl´dniajàc zasa-
dy sporzàdzania planów ochrony, si∏y
i Êrodki do realizacji prac zabezpieczajà-
cych, organizacj´ ochrony na szczeblu
ogólnokrajowym, wojewódzkim, powia-
towym i gminnym oraz w ramach insty-
tucji b´dàcych w posiadaniu zabytków,
a tak˝e zadania zwiàzane z obj´ciem za-
bytków ochronà specjalnà.

Art. 25b. 1. Koordynacj´ przedsi´wzi´ç zwiàza-
nych z ochronà dóbr kultury w razie
konfliktu zbrojnego zapewnia Polski
Komitet Doradczy, zwany dalej «Ko-
mitetem».

2. Komitet jest organem pomocniczym
Rady Ministrów. 

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sk∏ad Komitetu, jego or-
ganizacj´, zakres i tryb dzia∏ania oraz
sposób finansowania jego dzia∏alno-
Êci, uwzgl´dniajàc zapewnienie reali-
zacji Konwencji o ochronie dóbr kultu-
ralnych w razie konfliktu zbrojnego
oraz w szczególnoÊci zasady powo∏y-
wania i odwo∏ywania przewodniczà-
cego, sekretarza, cz∏onków Komitetu
oraz ich liczb´, obowiàzki i uprawnie-
nia, procedury g∏osowania, zasady
pokrywania kosztów zwiàzanych
z dzia∏alnoÊcià Komitetu oraz obs∏ugà
administracyjnà, a tak˝e obowiàzek
sk∏adania sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci
Komitetu Prezesowi Rady Mini-
strów.”;

5) w art. 30 skreÊla si´ ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1;

6) art. 44 otrzymuje brzmienie:
„Art. 44. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa narodowego okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, tryb zg∏asza-
nia wniosków oraz wydawania zezwoleƒ
i zaÊwiadczeƒ na wywóz za granic´ dóbr
kultury. Rozporzàdzenie okreÊli w szcze-

gólnoÊci dane zamieszczane we wniosku
i rodzaje dokumentów za∏àczanych do
wniosku, organy i podmioty w∏aÊciwe do
wydawania zezwoleƒ i zaÊwiadczeƒ, a tak-
˝e sposób oznaczania dóbr kultury wywo-
˝onych za granic´ umo˝liwiajàcy ich iden-
tyfikacj´ i zabezpieczajàcy je przed uszko-
dzeniem.”;

7) art. 68 otrzymuje brzmienie:
„Art. 68. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa narodowego, w po-
rozumieniu z w∏aÊciwymi ministrami,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz
zabytków nieruchomych dost´pnych dla
publicznoÊci, terminy i czas ich zwiedza-
nia, zasady wykorzystywania tych obiek-
tów dla celów dydaktyczno-oÊwiatowych,
form´ graficznà znaku umieszczanego na
obiekcie informujàcego o szczególnej roli
zabytku, uwzgl´dniajàc uzasadnione inte-
resy ich u˝ytkowników.”;

8) art. 71 otrzymuje brzmienie:
„Art. 71. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa narodowego okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
wy zakres, organizacj´ i formy dzia∏ania
spo∏ecznej opieki nad zabytkami,
uwzgl´dniajàc rodzaje podmiotów mogà-
cych pe∏niç funkcj´ spo∏ecznych opieku-
nów zabytków, obowiàzki i uprawnienia
spo∏ecznych opiekunów zabytków, formy
ich wspó∏dzia∏ania z wojewódzkimi kon-
serwatorami zabytków oraz warunki i tryb
nadawania i cofania uprawnieƒ spo∏ecz-
nych opiekunów zabytków.”;

9) w art. 72 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochro-

ny dziedzictwa narodowego okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wzór i wymiar odznaki,
bioràc pod uwag´ wzornictwo i wymiary od-
znak stosowane w polskiej falerystyce, tryb
przedstawiania wniosków o nadanie odznaki
oraz niezb´dne dokumenty wymagane przy
sk∏adaniu wniosku o nadanie odznaki,
uwzgl´dniajàc sytuacje, w których przyznaje
si´ odznak´, okreÊlenie podmiotów upraw-
nionych do wr´czania odznaki oraz tryb jej
wr´czania i sposób noszenia.”

Art. 10. W ustawie z dnia 31 maja 1962 r. — Prawo
lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153, z 1984 r. Nr 53, poz. 272,
z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324,
z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1996 r. Nr 45, poz. 199,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okre-

Êli, w drodze rozporzàdzenia, wzory flag, em-
blematów i proporców, jakie mogà posiadaç
poszczególne rodzaje polskiego lotnictwa
cywilnego, oraz warunki ich u˝ycia,
z uwzgl´dnieniem miejsca ich umieszcza-
nia.”;
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2) w art. 20 ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okre-

Êli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wymagania techniczne, jakim powinny

odpowiadaç statki powietrzne i ich cz´Êci,
2) warunki i zakres sprawdzania zdatnoÊci

statków powietrznych do lotu, wydawania
Êwiadectw sprawnoÊci technicznej stat-
ków powietrznych oraz wzory tych Êwia-
dectw,

uwzgl´dniajàc poszczególne rodzaje statków
powietrznych.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
zasady eksploatacji statków powietrznych,
z uwzgl´dnieniem poszczególnych ich rodza-
jów.”;

3) art. 22 otrzymuje brzmienie:
„Art. 22. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw ∏àcznoÊci, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, rodzaje dokumentów wyma-
ganych dla statku powietrznego i rodzaje
dokumentów, które powinny znajdowaç
si´ w statku powietrznym w czasie lotu,
oraz wzory tych dokumentów, uwzgl´d-
niajàc sposób ich prowadzenia.”;

4) art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu

okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, organy
lotniczego nadzoru technicznego, spra-
wujàce nadzór nad przestrzeganiem prze-
pisów prawa lotniczego, oraz zakres ich
dzia∏ania, z uwzgl´dnieniem zadaƒ po-
szczególnych organów.”;

5) w art. 34 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami

szkolenia lub treningu lotniczego albo wyko-
nania specjalnych zadaƒ, jak loty zwiàzane
z akcjà przeciwpo˝arowà lub przeciwpowo-
dziowà, oraz w innych przypadkach, które
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, minister
w∏aÊciwy do spraw transportu — statki po-
wietrzne mogà startowaç lub làdowaç na te-
renach nie b´dàcych lotniskami.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, warunki, jakim
powinny odpowiadaç tereny, o których mo-
wa w ust. 2, majàc na uwadze zapewnienie
warunków bezpieczeƒstwa lotów.”;

6) art. 35 otrzymuje brzmienie:
„Art. 35. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu

okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, organy
upowa˝nione do wykonywania nadzoru
nad przestrzeganiem przepisów prawa
lotniczego i przepisów wydanych na jego
podstawie, dotyczàcych lotnisk i lotni-
czych urzàdzeƒ naziemnych, z uwzgl´d-
nieniem ich szczegó∏owych zadaƒ.”;

7) w art. 42 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia oraz Ministrem Obrony Naro-
dowej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
kwalifikacje sprawnoÊci fizycznej i psychicz-
nej kandydatów na cz∏onków personelu lot-
niczego, sprawdzane w trakcie badaƒ lotni-
czo-lekarskich, z uwzgl´dnieniem podzia∏u
cz∏onków personelu lotniczego na specjalno-
Êci lotnicze.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe warunki wykonywania
przez cz∏onków personelu lotniczego upraw-
nieƒ wynikajàcych z licencji, niezb´dne do
zapewnienia bezpieczeƒstwa lotów,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci normy czasu
wykonywania przez personel lotniczy czyn-
noÊci lotniczych.”;

8) w art. 44:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu i Mi-
nister Obrony Narodowej okreÊlà, w drodze
rozporzàdzenia:
1) zasady wyznaczenia cz´Êci polskiej prze-

strzeni powietrznej i lotnisk dla ruchu cy-
wilnych statków powietrznych oraz ruchu
lotniczego statków powietrznych w tych
cz´Êciach przestrzeni powietrznej i na tych
lotniskach,

2) warunki wykonywania przez cywilne stat-
ki powietrzne lotów poza cz´Êciami prze-
strzeni powietrznej i lotniskami, o których
mowa w pkt 1,

z uwzgl´dnieniem zasad bezpieczeƒstwa ru-
chu lotniczego.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,

w porozumieniu z Ministrem Obrony Naro-
dowej oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, paƒstwowe organy kierownictwa,
kontroli i nadzoru ruchu lotniczego (organy
ruchu lotniczego), a tak˝e organy wspó∏dzia-
∏ajàce przy zabezpieczaniu i obs∏udze tego
ruchu, oraz ustali zakres i szczegó∏owe zasa-
dy ich dzia∏ania.”;

9) w art. 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,

w porozumieniu z Ministrem Obrony Naro-
dowej, ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych oraz ministrem w∏aÊciwym do
spraw ∏àcznoÊci, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wyjàtki od zakazów wymienionych
w ust. 1, dotyczàce w szczególnoÊci:
1) wykonywania lotów akrobacyjnych w wy-

znaczonej strefie lotów akrobacyjnych nad
osiedlem lub innym skupiskiem ludnoÊci,
z uwzgl´dnieniem najmniejszej dopusz-
czalnej wysokoÊci takich lotów,
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2) wykonywania lotów próbnych nad osie-
dlem lub innym skupiskiem ludnoÊci przy
zachowaniu bezpiecznej wysokoÊci,

3) wykonywania zrzutów, zgodnie z zada-
niem lotu,

4) wykonywania zdj´ç fotograficznych w pol-
skiej przestrzeni powietrznej, z uwzgl´d-
nieniem warunków dopuszczalnoÊci ich
wykonywania,

5) u˝ywania znajdujàcych si´ na statku po-
wietrznym urzàdzeƒ telekomunikacyjnych
w zakresie nie utrudniajàcym przekazywa-
nia i odbierania wiadomoÊci bezpoÊred-
nio zwiàzanych z bezpieczeƒstwem statku
powietrznego, majàc na uwadze bezkoli-
zyjne przekazywanie i odbieranie wiado-
moÊci bezpoÊrednio zwiàzanych z bezpie-
czeƒstwem statku powietrznego.”;

10) w art. 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,

w porozumieniu z Ministrem Obrony Naro-
dowej, ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych oraz ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia, okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, organy upowa˝nione do przeprowa-
dzania poszukiwaƒ i organizowania akcji ra-
towniczej w razie zagini´cia lub innego wy-
padku statku powietrznego, zagro˝enia bez-
pieczeƒstwa albo przymusowego làdowania
statku powietrznego poza lotniskiem, a tak˝e
organy upowa˝nione do przeprowadzania
badaƒ okolicznoÊci i przyczyn wypadków lot-
niczych oraz zadania i tryb post´powania
tych organów ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem obowiàzków jednostek  bioràcych
udzia∏ w poszukiwaniach i organizowaniu ak-
cji ratowniczej.”;

11) art. 53 otrzymuje brzmienie:
„Art. 53. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-

rzàdzenia, lotniska, na których mogà byç
wykonywane starty i làdowania statków
powietrznych w ruchu mi´dzynarodo-
wym, majàc na uwadze zapewnienie wa-
runków bezpieczeƒstwa.”

Art. 11. W ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zago-
spodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28,
poz. 169, z 1982 r. Nr 11, poz. 80, z 1990 r. Nr 34, poz. 198
i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) art. 15 otrzymuje brzmie-
nie:

„Art. 15. 1. Spó∏ka jest osobà prawnà i dzia∏a na
podstawie statutu.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju
wsi okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzór statutu spó∏ki, bioràc pod uwa-
g´ wymagania, o których mowa
w art. 17.”

Art. 12. W ustawie z dnia 13 listopada 1963 r.
o zwalczaniu chorób zakaênych (Dz. U. Nr 50, poz. 279,
z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1974 r. Nr 47, poz. 280,
z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198,
z 1997 r. Nr 60, poz. 369, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i

z 2000 r. Nr 12, poz. 136) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w po-

rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, zasady wynagradzania pracowników za-
k∏adów opieki zdrowotnej oraz innych osób
powo∏anych do pracy przy zwalczaniu epide-
mii, w tym w szczególnoÊci:
1) wynagrodzenie pracowników oraz innych

osób powo∏anych wy∏àcznie do pracy przy
zwalczaniu epidemii,

2) wynagrodzenie pracowników medycz-
nych oraz innych osób powo∏anych do
wykonywania dodatkowo poza godzinami
pracy zadaƒ zwiàzanych ze zwalczaniem
epidemii.”;

2) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Minister Obrony Narodowej oraz minister

w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, ka˝dy
w swoim zakresie dzia∏ania, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia,
okreÊlà, w drodze rozporzàdzenia:
1) organy i zak∏ady w∏aÊciwe do wykonywa-

nia zadaƒ okreÊlonych w ustawie oraz
sposób wykonywania tych zadaƒ w sto-
sunku do osób uprawnionych do korzysta-
nia ze Êwiadczeƒ s∏u˝by zdrowia podle-
g∏ych tym ministrom, jak równie˝ w sto-
sunku do innych osób zamieszka∏ych na
terenach obiektów wojskowych, uwzgl´d-
niajàc w szczególnoÊci okreÊlenie rodzaju
zak∏adów i organów, o których mowa
w przepisach ustawy, trybu przeciwdzia∏a-
nia powstaniu chorób zakaênych, rodzaju
dokumentacji oraz zasad wynagradzania
osób powo∏anych do prac przy zwalczaniu
chorób zakaênych,

2) zasady wspó∏pracy organów, o których
mowa w pkt 1, z organami podleg∏ymi mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia
w zakresie czynnoÊci zwiàzanych ze zwal-
czaniem chorób zakaênych, w tym instytu-
cje wspó∏pracujàce, zasady i zakres wspó∏-
pracy.”;

3) art. 23  i 24 otrzymujà brzmienie:
„Art. 23. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,

w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw zdrowia, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:
1) warunki higieniczno-sanitarne w prze-

wozach kolejowych, drogowych i lot-
niczych oraz na terenach kolejowych,

2) zasady wykonywania nadzoru nad
przestrzeganiem warunków, o których
mowa w pkt 1.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw transportu, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:
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1) warunki higieniczno-sanitarne w mor-
skich portach i przystaniach,

2) zasady wykonywania nadzoru nad
przestrzeganiem warunków, o których
mowa w pkt 1.

Art. 24. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw rolnictwa, okreÊli, w drodze za-
rzàdzenia, szczegó∏owe zasady wspó∏pra-
cy podleg∏ych im organów w zakresie
zwalczania chorób zakaênych, które mogà
byç przenoszone ze zwierzàt kr´gowych
na ludzi lub z ludzi na zwierz´ta kr´gowe,
w szczególnoÊci:
1) wykaz chorób, których wspó∏praca do-

tyczy,
2) jednostk´ zobowiàzanà do wspó∏pracy,
3) zakres wspó∏pracy.”

Art. 13. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r.
o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U.
Nr 23, poz. 150, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35,
poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1998 r. Nr 162,
poz. 1116) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Ministrów mo˝e uznaç, w drodze roz-

porzàdzenia, za uzdrowisko miejscowoÊç
(miasto, gmin´ lub cz´Êç gminy), uwzgl´d-
niajàc posiadanie warunków niezb´dnych
do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowe-
go.”;

2) w art. 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, wzorcowy statut
uzdrowiska, w tym w szczególnoÊci organi-
zacj´ i szczegó∏owe zasady dzia∏ania uzdro-
wiska.”;

3) w art. 4 w ust. 4 wyrazy „Ministra Zdrowia i Opieki
Spo∏ecznej” zast´puje si´ wyrazami „Rad´ Mini-
strów”;

4) w art. 6:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, typowe rodzaje za-
k∏adów oraz urzàdzeƒ lecznictwa uzdrowi-
skowego, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci za-
kres ich zadaƒ.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, sposób wykorzy-
stania warunków naturalnych w poszczegól-
nych uzdrowiskach do leczenia uzdrowisko-
wego, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci walo-
ry klimatyczne i naturalne zasoby lecznicze
terenu.”;

5) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-

dzenia:
1) szczegó∏owy zakres dzia∏ania organów

okreÊlonych w ust. 1 pkt 1—4 w dziedzinie
prowadzenia zak∏adów i urzàdzeƒ lecznic-

twa uzdrowiskowego, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci cel dzia∏ania oraz specyfi-
k´ tego leczenia,

2) zakres i formy wspó∏dzia∏ania ministra
w∏aÊciwego do spraw zdrowia i jego orga-
nów oraz innych organów i instytucji pro-
wadzàcych zak∏ady i urzàdzenia lecznic-
twa uzdrowiskowego oraz obiekty wypo-
czynku, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
dà˝enie do pe∏nego wykorzystania natu-
ralnych i innych w∏aÊciwoÊci uzdrowisk
dla potrzeb lecznictwa uzdrowiskowego,
wypoczynku i turystyki.”

Art. 14. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-
st´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r.
Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43,
poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926
i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz
z 2000 r. Nr 114, poz. 1193) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 6 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-

blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób post´powania wierzycieli na-
le˝noÊci pieni´˝nych przy podejmowaniu
czynnoÊci, o których mowa w § 1, uwzgl´d-
niajàc wymogi dotyczàce kontroli termino-
woÊci zap∏aty zobowiàzaƒ pieni´˝nych,
obowiàzek sporzàdzania i dor´czania upo-
mnieƒ, a ponadto koniecznoÊç powiada-
miania organu egzekucyjnego o zmianach
wysokoÊci i terminu p∏atnoÊci egzekwowa-
nej nale˝noÊci.”;

2) w art. 46:
a) w § 1 wyrazy „Policji lub Stra˝y Granicznej” za-

st´puje si´ wyrazami „Policji, Stra˝y Granicznej
lub Urz´du Ochrony Paƒstwa”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Sposób udzielania pomocy organowi eg-

zekucyjnemu i egzekutorowi przy wykony-
waniu czynnoÊci egzekucyjnych, przypad-
ki, w których wymagana jest pomoc orga-
nów, sposób post´powania, tryb wyst´po-
wania o udzielenie pomocy, sposób jej re-
alizacji, a tak˝e sposób dokumentowania
wykonywanych czynnoÊci i rozliczania ich
kosztów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) Minister Obrony Narodowej — w przy-

padku udzielania pomocy przez ̊ andar-
meri´ Wojskowà lub wojskowe organy
porzàdkowe,

2) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych — w przypadku udzielania pomo-
cy przez Policj´ lub Stra˝ Granicznà,

3) Prezes Rady Ministrów — w przypadku
udzielania pomocy przez Urzàd Ochro-
ny Paƒstwa.”;

3) w art. 50 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Sposób asystowania przy wykonywaniu

czynnoÊci egzekucyjnych, uwzgl´dniajàc
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w szczególnoÊci przypadki i miejsca, w któ-
rych wymagana jest asysta organów, spo-
sób post´powania przy wykonywaniu asy-
sty, tryb powiadamiania w∏aÊciwych orga-
nów, wymagane dokumenty, sposób doku-
mentowania wykonywanych czynnoÊci
i rozliczania ich kosztów, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:
1) Minister Obrony Narodowej — w przy-

padku wykonywania asysty przez ˚an-
darmeri´ Wojskowà lub wojskowe or-
gany porzàdkowe,

2) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych — w przypadku wykonywania asy-
sty przez Policj´ lub Stra˝ Granicznà,

3) Prezes Rady Ministrów — w przypadku
wykonywania asysty przez Urzàd
Ochrony Paƒstwa.”;

4) w art. 85:
a) w § 1 skreÊla si´ zdanie czwarte,
b) dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji fi-
nansowych, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
tryb zawiadamiania o zaj´ciu wk∏adu
oszcz´dnoÊciowego placówek banku, pla-
cówek pocztowych i innych placówek ob-
s∏ugujàcych obrót oszcz´dnoÊciowy oraz
moment, w którym zawiadomienie to
uwa˝a si´ za dokonane w stosunku do
placówek obs∏ugujàcych obrót oszcz´d-
noÊciowy innych ni˝ oddzia∏ banku pro-
wadzàcy rachunek wk∏adu, uwzgl´dniajàc
potrzeb´ jak najszybszego wstrzymania
wyp∏at z zaj´tego rachunku oraz prawi-
d∏owego orzekania o odpowiedzialnoÊci
placówek za dokonane wyp∏aty.”

Art. 15. W ustawie z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosz-
tach sàdowych 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, z 1996 r. Nr 34, poz. 146
i Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 41, poz. 255 i Nr 106,
poz. 678 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 554)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 9:
a) w ust. 1 skreÊla si´ zdanie drugie,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, organizacje spo∏eczne zwolnione od
op∏at sàdowych w sprawach cywilnych i ro-
dzaje spraw, których dotyczy to zwolnienie,
uwzgl´dniajàc przede wszystkim statutowe
cele dzia∏alnoÊci danej organizacji i mo˝liwo-
Êci oraz potrzeby realizacji tych celów na dro-
dze post´powania cywilnego.”;

2) w art. 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu

z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów

publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, koszty sàdowe w post´powaniu przy za-
k∏adaniu ksiàg wieczystych, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci rodzaj i wysokoÊç wpisu
oraz wydatki ponoszone w zwiàzku z post´-
powaniem.”

Art. 16. W ustawie z dnia 25 listopada 1970 r. o wa-
runkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U.
Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12,
poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1992 r. Nr 33, poz. 144
i Nr 91, poz. 456, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 60,
poz. 369 i Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, obowiàzki zak∏a-
dów ˝ywienia zbiorowego i zak∏adów wpro-
wadzajàcych do obrotu wyroby garma˝eryj-
ne w zakresie przechowywania próbek wy-
dawanych lub sprzedawanych Êrodków spo-
˝ywczych, w tym zw∏aszcza szczegó∏owe za-
sady i sposób pobierania i przechowywania
próbek potraw oraz osoby uprawnione do
ich pobierania. ”;

2) art. 23 otrzymuje brzmienie:
„Art. 23. Pracownicy inspektoratów weterynarii

lub stacji sanitarno-epidemiologicznych
wykonujà nadzór, o którym mowa
w art. 22 ust. 3 i 3a, na podstawie pisem-
nego upowa˝nienia w∏aÊciwego organu
Inspekcji Weterynaryjnej albo Inspekcji
Sanitarnej.”;

3) w art. 28 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e

okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, sposób
post´powania przy pobieraniu próbek oraz
przy badaniach i ocenie jakoÊci zdrowotnej
Êrodka spo˝ywczego, w razie braku norm
lub przepisów wydanych na innej podsta-
wie, uwzgl´dniajàc sposób pobierania
i przechowywania próbek oraz osoby
uprawnione do ich pobierania.”;

4) w art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister Obrony Narodowej, w porozumie-

niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdro-
wia, ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnic-
twa oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw go-
spodarki, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób wykonywania nadzoru sanitarnego
przez Wojskowà Inspekcj´ Weterynaryjnà
nad zak∏adami zaopatrujàcymi wojsko
w Êrodki spo˝ywcze, okreÊlajàc w szczegól-
noÊci uprawnienia wojskowych inspektora-
tów weterynaryjnych, zakres i cz´stotliwoÊç
dokonywania kontroli oraz zasady wspó∏-
dzia∏ania z Inspekcjà Weterynaryjnà.”

Art. 17. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko-
deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106,
poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152
oraz z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489 i Nr 107,
poz. 1127) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 
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1) w art. 771 wyrazy „art. 772—774” zast´puje si´ wy-
razami „art. 772—775”;

2) w art. 774 w zdaniu wst´pnym wyraz „zarzàdzenia”
zast´puje si´ wyrazem „rozporzàdzenia” oraz skre-
Êla si´ pkt 2;

3) dodaje si´ art. 775 w brzmieniu:
„Art. 775. § 1. Pracownikowi wykonujàcemu na

polecenie pracodawcy zadanie s∏u˝-
bowe poza miejscowoÊcià, w której
znajduje si´ siedziba pracodawcy,
lub poza sta∏ym miejscem pracy
przys∏uguje zwrot kosztów zwiàza-
nych z podró˝à s∏u˝bowà.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady ustalania oraz
wysokoÊç nale˝noÊci przys∏ugujà-
cych pracownikowi z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowej na obszarze kraju oraz po-
za granicami kraju, w szczególnoÊci
w zakresie diet oraz zwrotu kosztów
przejazdów, noclegów i innych udo-
kumentowanych wydatków.”;

4) w art. 237 § 2—4 otrzymujà brzmienie:
„§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, wzór protoko∏u
ustalenia okolicznoÊci i przyczyn wypadku
przy pracy zawierajàcy dane dotyczàce po-
szkodowanego, sk∏adu zespo∏u powypad-
kowego, wypadku i jego skutków, stwier-
dzenie, ˝e wypadek jest lub nie jest wypad-
kiem przy pracy, oraz wnioski i zalecane
Êrodki profilaktyczne, a tak˝e pouczenie dla
stron post´powania powypadkowego.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór statystycz-
nej karty wypadku przy pracy, uwzgl´dnia-
jàc dane dotyczàce pracodawcy, poszkodo-
wanego, wypadku przy pracy, a tak˝e jego
skutków oraz sposób i terminy jej sporzà-
dzania i przekazywania do w∏aÊciwego
urz´du statystycznego.

§ 4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia:
1) sposób dokumentowania chorób zawo-

dowych i skutków tych chorób, a tak˝e
prowadzenia rejestrów chorób zawodo-
wych, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
wzory dokumentów stosowanych w po-
st´powaniu dotyczàcym tych chorób
oraz dane obj´te rejestrem,

2) wytyczne diagnostyczno-orzecznicze
i kryteria rozpoznawania chorób zawo-
dowych, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci rodzaj choroby oraz czynniki szkodli-
we i ucià˝liwe wywo∏ujàce te choroby.”

Art. 18. W ustawie z dnia 24 paêdziernika 1974 r. —
Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3,
poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139
i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39,
poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335,
z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r.

Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47,
poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 89,
poz. 991 i Nr 109, poz. 1157) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 19:
a) skreÊla si´ ust. 2,
b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
wodnej, w porozumieniu z Ministrem Obro-
ny Narodowej, ministrem w∏aÊciwym do
spraw rozwoju wsi, ministrem w∏aÊciwym
do spraw Êrodowiska i ministrem w∏aÊci-
wym do spraw wewn´trznych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób i tryb spra-
wowania nadzoru i kontroli w zakresie go-
spodarki wodnej i urzàdzeƒ wodnych, pozo-
stajàcych w u˝ytkowaniu Si∏ Zbrojnych, oraz
zakres i tryb udzielania organom administra-
cji paƒstwowej informacji w tym zakresie.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
wodnej, dla realizacji zadaƒ z zakresu gospo-
darki wodnej, mo˝e, w drodze rozporzàdze-
nia, tworzyç, ∏àczyç, dzieliç i znosiç jednostki
organizacyjne, okreÊlajàc szczegó∏owy za-
kres zadaƒ, tryb i zasady dzia∏ania, siedzib´
oraz obszary ich dzia∏ania. Przy wydawaniu
rozporzàdzenia minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki wodnej b´dzie si´ kierowa∏ po-
dzia∏em hydrograficznym kraju, konieczno-
Êcià utrzymania majàtku Skarbu Paƒstwa
zwiàzanego z gospodarkà wodnà, rodzajem
zadaƒ i kompetencji w zakresie gospodarki
okreÊlonych w ustawie oraz potrzebà koor-
dynacji dzia∏aƒ o znaczeniu ponadregional-
nym, zw∏aszcza w zakresie programowania
i planowania w gospodarce wodnej.”;

c) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki

wodnej mo˝e, w drodze zarzàdzenia, powo-
∏ywaç organy opiniodawcze i doradcze w za-
kresie ochrony wód i gospodarki wodnej,
okreÊlajàc ich nazw´, sk∏ad osobowy, cel po-
wo∏ania, zakres i tryb dzia∏ania, a tak˝e zasa-
dy wynagradzania za uczestnictwo w nich,
kierujàc si´ koniecznoÊcià konsultacji spo-
∏ecznych w zakresie programów rozwoju za-
sobów wodnych.”;

2) w art. 31 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki wodnej, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:
1) wymagania, jakim powinien odpowiadaç

operat wodnoprawny, uwzgl´dniajàc
cz´Êç opisowà i graficznà operatu wodno-
prawnego oraz wymagania niezb´dne dla
racjonalnego wykorzystywania zasobów
Êrodowiska i racjonalnej gospodarki wod-
nej,

2) sposób rejestracji i prowadzenia obserwa-
cji wydajnoÊci uj´ç wód podziemnych,
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uwzgl´dniajàc wymagania dotyczàce
okresowych pomiarów wydajnoÊci uj´cia
i poziomu zwierciad∏a wody,

3) wzory karty rejestracyjnej i ksià˝ki eksplo-
atacyjnej uj´cia wody podziemnej oraz in-
strukcje ich prowadzenia, uwzgl´dniajàc
wymogi dokumentowania danych nie-
zb´dnych do kontroli warunków i przebie-
gu eksploatacji uj´cia,

4) sposób ustawiania i utrzymywania wod-
nych urzàdzeƒ pomiarowych, w tym wy-
magania zapewniajàce kontrol´ przestrze-
gania warunków pozwolenia wodnopraw-
nego oraz prowadzenie hydrograficznej
obserwacji wód, 

5) sposób ustawiania na brzegach wód zna-
ków ˝eglugowych i ich utrzymywania,
uwzgl´dniajàc wymagania bezpieczeƒ-
stwa ˝eglugi.”;

3) art. 56 otrzymuje brzmienie:
„Art. 56. 1. Za szczególne korzystanie z wód, a tak-

˝e za korzystanie ze stanowiàcych w∏a-
snoÊç paƒstwa urzàdzeƒ wodnych po-
biera si´ op∏aty.

2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, stano-
wià dochód Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej, wojewódzkich funduszy
ochrony Êrodowiska i gospodarki wod-
nej, powiatowych funduszy ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej oraz
gminnych funduszy ochrony Êrodowi-
ska i gospodarki wodnej.

3. Op∏aty za pobór wody i wprowadzanie
Êcieków do wód lub do ziemi ustala
i pobiera wojewoda na podstawie in-
formacji, którà zak∏ad jest obowiàzany
z∏o˝yç w terminie do dnia 31 stycznia
ka˝dego roku, a je˝eli produkcja zak∏a-
du ma charakter okresowy — w termi-
nie 15 dni po zakoƒczeniu ka˝dego
okresu, w którym zak∏ad prowadzi∏ pro-
dukcj´.

4. Informacja, o której mowa w ust. 3, po-
winna zawieraç dane o iloÊci pobranej
wody powierzchniowej i podziemnej,
iloÊci, rodzaju, stanie i sk∏adzie odpro-
wadzanych do wód lub do ziemi Êcie-
ków oraz ∏adunku zawartych w nich za-
nieczyszczeƒ, okreÊlonych wskaênika-
mi: pi´ciodobowym biochemicznym
zapotrzebowaniem tlenu (BZT5), che-
micznym zapotrzebowaniem tlenu
oznaczonym metodà dwuchromiano-
wà (ChZT), zawiesinà ogólnà, sumà jo-
nów chlorków i siarczanów, sumà me-
tali ci´˝kich, fenolami lotnymi.

5. Sk∏ad Êcieków wprowadzanych do wód
lub do ziemi ustala si´ w miejscu wylo-
tu Êcieków z urzàdzeƒ oczyszczajàcych
lub kolektorów zak∏adów, z tym ˝e
w przypadku wprowadzania wód

ch∏odniczych razem ze Êciekami sk∏ad
Êcieków ustala si´ przed ich zmiesza-
niem.

6. Je˝eli zak∏ad nie z∏o˝y w terminie infor-
macji, o której mowa w ust. 3 i 4, albo
z∏o˝y informacj´ nasuwajàcà zastrze˝e-
nia, decyzj´ w sprawie op∏aty, o której
mowa w ust. 3, wydaje si´ na podsta-
wie ustaleƒ dokonanych przez organ
pobierajàcy op∏at´.

7. W razie niez∏o˝enia informacji w termi-
nie, o którym mowa w ust. 3, organ
ustalajàcy op∏at´ stosuje stawki obo-
wiàzujàce w dniu wszcz´cia post´po-
wania.

8. Op∏aty za korzystanie z urzàdzeƒ wod-
nych, ˝eglug´ i sp∏aw oraz wydobywa-
nie z wód ˝wiru, piasku i innych mate-
ria∏ów ustala i pobiera dyrektor Regio-
nalnego Zarzàdu Gospodarki Wodnej,
na podstawie informacji, którà zak∏ad
prowadzàcy dzia∏alnoÊç ˝eglugowà
obejmujàcà przewóz osób lub towarów
w celach zarobkowych i na w∏asny ra-
chunek lub zak∏ad wydobywajàcy
z wód ˝wir, piasek i inne materia∏y jest
obowiàzany sk∏adaç za ka˝dy miesiàc
uprawiania ˝eglugi lub prowadzenia
wydobycia, w terminie do 15 dnia na-
st´pnego miesiàca.

9. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia:
1) wysokoÊç stawki op∏at za pobór m3

wody,
2) rodzaje zanieczyszczeƒ, za których

wprowadzanie do wód lub do ziemi
pobiera si´ op∏aty, oraz stawki tych
op∏at za kg ∏adunku lub za m3 Êcie-
ków,

3) wysokoÊç stawki op∏at za korzysta-
nie z urzàdzeƒ wodnych, ˝eglug´
i sp∏aw oraz za wydobywanie z wód
˝wiru, piasku i innych materia∏ów.

10. Rada Ministrów, ustalajàc stawki op∏at
za pobór wody, o których mowa w ust.
9 pkt 1, uzale˝ni ich wysokoÊç od tego,
czy woda jest powierzchniowa, czy
podziemna, oraz od jej jakoÊci, a tak˝e
kierowaç si´ b´dzie wielkoÊcià zaso-
bów wodnych mo˝liwych do wykorzy-
stania w poszczególnych dorzeczach
oraz kosztem uzyskania wód z tych za-
sobów. Rada Ministrów mo˝e zró˝nico-
waç stawki op∏at za pobór wody dla po-
szczególnych dorzeczy lub ich cz´Êci.
Maksymalna stawka op∏aty za pobór
wody podziemnej nie mo˝e byç wy˝sza
ni˝ 10 promili najni˝szego wynagrodze-
nia za prac´ pracowników, okreÊlonego
na podstawie odr´bnych przepisów,
a za pobór wody powierzchniowej nie
mo˝e byç wy˝sza ni˝ 5 promili tego wy-
nagrodzenia.
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11. Rada Ministrów, wskazujàc rodzaje za-
nieczyszczeƒ i ustalajàc stawki op∏at za
ich wprowadzanie do wód lub do ziemi,
o których mowa w ust. 9 pkt 2, kierowaç
si´ b´dzie szkodliwoÊcià tych zanie-
czyszczeƒ dla Êrodowiska wodnego
oraz potrzebà zapewnienia szczególnej
ochrony zasobów wód podziemnych
oraz wód jezior. Maksymalna stawka
op∏aty za wprowadzanie Êcieków do
wód lub do ziemi nie mo˝e byç wy˝sza
ni˝:
1) za 1 kg zanieczyszczeƒ zawartych

w Êciekach wprowadzanych do wód
lub do ziemi — 10%,

2) za 1 dam3 wód ch∏odniczych — 0,5%
— najni˝szego wynagrodzenia za prac´
pracowników, okreÊlonego na podsta-
wie odr´bnych przepisów dla roku po-
przedniego.

12. Realizujàc upowa˝nienie, o którym mo-
wa w ust. 9 pkt 3, Rada Ministrów b´-
dzie si´ kierowaç rodzajem i wielkoÊcià
obiektów p∏ywajàcych, masà przewo-
˝onych towarów, iloÊcià miejsc pasa-
˝erskich oraz noÊnoÊcià wymierzonà,
rodzajem i wielkoÊcià obiektów p∏ywa-
jàcych oraz porà korzystania z tych
urzàdzeƒ, uwzgl´dniajàc, komu zosta∏o
powierzone utrzymanie poszczegól-
nych odcinków Êródlàdowych dróg
wodnych oraz urzàdzeƒ wodnych, ma-
jàc na wzgl´dzie, ˝e maksymalna staw-
ka op∏aty za:
1) ˝eglug´ pustych statków towaro-

wych i barek nie mo˝e byç wy˝sza ni˝
0,5 grosza za jeden tonokilometr no-
ÊnoÊci wymierzonej, a statków pasa-
˝erskich i wycieczkowych — 2,5 gro-
sza za iloczyn jednego miejsca na
statku i ka˝dego kilometra przebytej
drogi wodnej,

2) przewóz towarów oraz holowanie
i sp∏aw drewna nie mo˝e byç wy˝sza
ni˝ 2 grosze za jeden tonokilometr,

3) jedno przejÊcie przez Êluz´ lub po-
chylni´ w godzinach 700 — 1600 nie
mo˝e byç wy˝sza ni˝ 2% najni˝szego
wynagrodzenia za prac´ pracowni-
ków, okreÊlonego na podstawie od-
r´bnych przepisów, a w godzinach
1600—700 — 4% tego wynagrodze-
nia,

4) wydobywanie z wód ˝wiru, piasku
i innych materia∏ów nie mo˝e byç
wy˝sza ni˝ 5% ceny zbytu tych mate-
ria∏ów.

13. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, nie
uiszczone w wyznaczonym terminie,
podlegajà wraz z odsetkami za zw∏ok´
przymusowemu Êciàgni´ciu w trybie
okreÊlonym w przepisach o post´po-
waniu egzekucyjnym w administracji.”;

4) w art. 56a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Termin uiszczania op∏at, o których mowa
w art. 56 ust. 1, wynosi 14 dni od dnia, w któ-
rym decyzja ustalajàca op∏at´ sta∏a si´ osta-
teczna, z zastrze˝eniem ust. 3.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Op∏at´ za korzystanie ze Êluzy lub pochylni

przez statki, o których mowa w art. 56c ust. 3
pkt 1, pobiera si´ w miejscu Êluzowania lub
przejÊcia przez pochylni´. Za pobranà op∏at´
wystawia si´ potwierdzenie jej uiszczenia.”;

5) w art. 56b:
a) w ust. 1 wyraz „wysokoÊci” zast´puje si´ wyra-

zem „ustalenia”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Op∏aty nie pobiera si´ po up∏ywie 5 lat od
dnia uprawomocnienia si´ decyzji w sprawie
jej ustalenia.”;

6) dodaje si´ art. 56c i 56d w brzmieniu:
„Art. 56c. 1. Zwolniony z op∏at jest pobór wody:

1) wykorzystanej do celów, o których
mowa w art. 46,

2) dokonywany dla potrzeb przerzu-
tów wody,

3) dla potrzeb energetyki wodnej pod
warunkiem zwrotu takiej samej ilo-
Êci wody o co najmniej nie gorszej
jakoÊci, w odleg∏oÊci do 1,5 km od
miejsca jej poboru,

4) dla potrzeb zwiàzanych z wytwarza-
niem energii cieplnej lub elektrycz-
nej pod warunkiem, ˝e jest to woda
powierzchniowa zu˝ywana zwrot-
nie,

5) dla potrzeb pozyskania energii
cieplnej za pomocà pomp ciepl-
nych, wykorzystujàcych energi´
wody podziemnej, pod warunkiem
zwrotu do wód podziemnych takiej
samej iloÊci wody o co najmniej nie
gorszej jakoÊci,

6) dla potrzeb chowu lub hodowli ryb,
pod warunkiem ˝e pobór ten oraz
odprowadzanie wykorzystanej wo-
dy jest zgodne z pozwoleniem wod-
noprawnym,

7) dla potrzeb nawadniania u˝ytków
rolnych i leÊnych,

8) pochodzàcej z odwodnienia grun-
tów, obiektów lub wykopów bu-
dowlanych oraz zak∏adów górni-
czych.

2. Zwolnione z op∏at jest wprowadzanie:
1) do ziemi — Êcieków w celu rolnicze-

go wykorzystania, w przypadku po-
siadania pozwolenia wodnopraw-
nego na takie ich wykorzystanie,

2) do wód — zu˝ytych wód ch∏odni-
czych oraz z obiegów ch∏odzàcych,
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je˝eli ich temperatura nie przekra-
cza +26°C, albo naturalnej tempera-
tury wody, gdy temperatura ta jest
wy˝sza ni˝ +26°C,

3) do wód — wód zasolonych, je˝eli
wartoÊç sumy jonów chlorków
i siarczanów w tych wodach nie
przekracza 500 mg na litr,

4) do wód lub do ziemi — wód opado-
wych.

3. Z op∏at za korzystanie z urzàdzeƒ wod-
nych, za ̋ eglug´ i sp∏aw zwolnione sà:
1) statki do 15 ton noÊnoÊci, w tym ∏o-

dzie sportowo-turystyczne, z tym ̋ e
zwolnienie nie dotyczy op∏at za ko-
rzystanie ze Êluz lub pochylni,

2) statki jednostek organizacyjnych
w∏aÊciciela wód lub urzàdzeƒ wod-
nych zlokalizowanych na wodach,

3) statki jednostek si∏ zbrojnych, jed-
nostek organizacyjnych podleg∏ych
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
wewn´trznych oraz jednostek ra-
towniczych,

4) statki inspektoratów ̋ eglugi Êródlà-
dowej,

5) statki Paƒstwowej Stra˝y Rybackiej
i Spo∏ecznej Stra˝y Rybackiej,

6) statki urz´dów morskich,
7) promy le˝àce w ciàgach wód pu-

blicznych.
4. Dla uczniów szkó∏ podstawowych,

gimnazjów i szkó∏ ponadgimnazjal-
nych ogólnokszta∏càcych i zawodo-
wych, s∏uchaczy zak∏adów kszta∏cenia
nauczycieli oraz dla studentów szkó∏
wy˝szych op∏at´ za korzystanie ze Êlu-
zy lub pochylni obni˝a si´ o po∏ow´.

Art. 56d. 1. Stawki op∏at, o których mowa w art. 56,
podlegajà z dniem 1 stycznia ka˝dego
roku kalendarzowego podwy˝szeniu
w stopniu odpowiadajàcym wskaêni-
kowi zmian cen towarów i us∏ug kon-
sumpcyjnych planowanemu w usta-
wie bud˝etowej na ten rok.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki wodnej, w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw Êrodowi-
ska, nie póêniej ni˝ w terminie do dnia
30 listopada og∏asza, w drodze ob-
wieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski», wysokoÊç stawek op∏at na rok
nast´pny, uwzgl´dniajàc dotychcza-
sowe zmiany wysokoÊci stawek oraz
zasad´, o której mowa w ust. 1.”;

7) w art. 63 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rozwoju wsi, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) wymagania, jakim powinny odpowiadaç
Êcieki przeznaczone do rolniczego wyko-
rzystania, 

2) warunki po∏o˝enia gruntów, na których
stosowane jest rolnicze wykorzystanie
Êcieków, oraz dopuszczalne zawartoÊci
metali ci´˝kich w wierzchniej warstwie
gruntów

— uwzgl´dniajàc potrzeb´ ochrony zdrowia
ludzi i zwierzàt oraz ochrony wód powierzch-
niowych i podziemnych przed zanieczyszcze-
niem .”;

8) w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki wodnej oraz ministrem
w∏aÊciwym do spraw transportu, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zasady usuwania
Êcieków ze statków i obiektów okreÊlonych
w ust. 1, uzale˝niajàc wymagania usuwania
Êcieków od przeznaczania, rozmiarów i mo-
cy silnika statku, a w razie potrzeby okreÊla-
jàc termin dostosowania statku do wymagaƒ
ustalonych w rozporzàdzeniu.”;

9) w art. 117 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki

wodnej, w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw rozwoju wsi oraz ministrem
w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzorcowe statuty
poszczególnych rodzajów spó∏ek wodnych
i ich zwiàzków, uwzgl´dniajàc postanowie-
nia dotyczàce celów spó∏ki i Êrodków do ich
osiàgni´cia.”

Art. 19. W ustawie z dnia 21 grudnia 1978 r. o od-
znakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1126 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Art. 11. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdze-

nia, ustanawia mundury, okreÊla osoby
uprawnione do ich noszenia oraz wzór
i kolor munduru.”;

2) w art. 12:
a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „Policji,” dodaje si´

wyrazy „Stra˝y Granicznej,”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Obrony Narodowej w odniesieniu
do munduru wojskowego, a minister w∏aÊci-
wy do spraw wewn´trznych w odniesieniu
do munduru policyjnego i Stra˝y Granicznej,
mogà wprowadziç, w drodze rozporzàdzeƒ,
zakaz u˝ywania munduru lub jego cz´Êci,
chocia˝by nawet zosta∏y one pozbawione
oznak okreÊlonych w przepisach o ustano-
wieniu munduru, uwzgl´dniajàc obowiàzu-
jàce wzory umundurowania wyjÊciowego
i polowego stosowanego w Si∏ach Zbroj-
nych, Policji i Stra˝y Granicznej.”
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Art. 20. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o go-
dle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 7, poz. 18, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 10,
poz. 60 i Nr 34, poz. 199, z 1996 r. Nr 73, poz. 350,
z 1997 r. Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 162,
poz. 1126) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we zasady dotyczàce post´powania w spra-
wach, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
uwzgl´dniajàc praktyk´ i zwyczaje istniejàce
w paƒstwie przyjmujàcym, okreÊlajàc sytu-
acje, w których podnoszenie flagi paƒstwo-
wej jest obowiàzkowe, oraz okreÊlajàc szcze-
gó∏owo jej usytuowanie.”

Art. 21. W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach
(Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198,
z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50,
z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 62,
poz. 718 i Nr 73, poz. 852) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W szczególnie uzasadnionych wypadkach
minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw gospodarki, mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, towary i us∏ugi, na
które ustala si´ ceny regulowane, z wyjàt-
kiem towarów i us∏ug, na które ustala si´ ce-
ny urz´dowe.”;

2) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-

dzenia, wykaz towarów i us∏ug, na które
ustala si´ ceny urz´dowe (art. 3 ust. 2).”;

3) w art. 10 skreÊla si´ ust. 2;

4) w art. 12:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw architektury
i budownictwa okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, jednolite dla wszystkich jednostek
gospodarczych metody kosztorysowania
obiektów i robót budowlanych, w tym rodza-
je kosztorysów i podstawy ich sporzàdza-
nia.”,

b) skreÊla si´ ust. 3—5;

5) skreÊla si´ art. 14;

6) w art. 15: 
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo˝e, w drodze rozporzàdzenia:
1) wprowadziç obowiàzek stosowania mar˝

urz´dowych,
2) ustaliç Êrednie wskaêniki mar˝ umow-

nych,
uwzgl´dniajàc przeciwdzia∏anie nadmierne-
mu wzrostowi mar˝ umownych, rodzaje to-
warów i us∏ug obj´tych ograniczeniami oraz
okres obowiàzywania ograniczeƒ.”,

b) skreÊla si´ ust. 8;

7) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-

blicznych, w porozumieniu z w∏aÊciwymi mi-
nistrami, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Pol-
skiego Komitetu Normalizacji Miar i JakoÊci,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, bran˝owe
minimalne opusty cen umownych dla:
1) ni˝szych klas jakoÊci (gatunków, stopni,

wyrobów) przewidzianych w normach lub
innych przepisach dla poszczególnych to-
warów,

2) wyrobów o jakoÊci ni˝szej od wymaganej
normà, dopuszczonych do obrotu na pod-
stawie odst´pstwa od normy.”;

8) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, po zasi´gni´-
ciu opinii Prezesa Urz´du Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów, mo˝e okreÊliç, w dro-
dze rozporzàdzenia, towary przeznaczone do
sprzeda˝y detalicznej, których oznaczenie ce-
nà urz´dowà, regulowanà lub umownà mo-
˝e nastàpiç w inny sposób ni˝ bezpoÊrednio
na towarze, lub towary niewymagajàce
oznaczenia cenà, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci specyfik´ towaru oraz inny sposób
okreÊlenia jego wartoÊci.”;

9) w art. 25 skreÊla si´ ust. 2. 

Art. 22. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoho-
lizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184,
z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73,
poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184,
z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554,
Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 14 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych

okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wypadki
i okolicznoÊci, w których, uwzgl´dniajàc zwy-
czaje mi´dzynarodowe, dopuszczalne jest
podawanie i spo˝ywanie nieznacznej iloÊci
napojów alkoholowych.”;

2) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu

z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we zasady i tryb sprawowania kontroli, o któ-
rej mowa w ust. 1, okreÊlajàc szczegó∏owy
zakres zagadnieƒ podlegajàcych kontroli,
formy wykonywania kontroli, sposób doku-
mentowania jej przebiegu i wyników oraz
post´powanie pokontrolne, w tym tryb prze-
kazywania rezultatów kontroli zainteresowa-
nym podmiotom, a zw∏aszcza kontrolowa-
nym jednostkom organizacyjnym i ich jed-
nostkom nadrz´dnym.”
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Art. 23. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38,
poz. 173, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 155,
poz. 1016 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 546) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochro-

ny dziedzictwa narodowego okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
i tryb ustalania oraz wyp∏aty ekwiwalentu,
uwzgl´dniajàc koszty przechowywania, za-
bezpieczania przed zniszczeniem i utratà
oraz konserwacji materia∏ów archiwal-
nych.”;

2) w art. 16:
a) w ust. 1 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„Udost´pnianie materia∏ów archiwalnych dla
powy˝szych potrzeb jest bezp∏atne.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochro-

ny dziedzictwa narodowego ustala, w drodze
rozporzàdzenia, op∏aty za udost´pnianie ma-
teria∏ów archiwalnych w celach innych ni˝
te, o których mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc
ponoszone przez archiwum dodatkowe kosz-
ty zwiàzane z tym udost´pnianiem, w szcze-
gólnoÊci:
1) koszty przygotowania materia∏ów do udo-

st´pniania,
2) koszty wyszukania materia∏ów archiwal-

nych,
3) koszty zabiegów konserwatorskich zwià-

zanych z udost´pnianiem materia∏ów ar-
chiwalnych,

4) koszty wykonania odpisów i kopii.”;

3) w art. 17:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, zasady i tryb udost´pniania materia-
∏ów archiwalnych znajdujàcych si´ w archi-
wach wyodr´bnionych, podporzàdkowa-
nych Ministrowi Obrony Narodowej oraz mi-
nistrom w∏aÊciwym: do spraw wewn´trz-
nych, do spraw zagranicznych, Szefowi
Urz´du Ochrony Paƒstwa, Prezesowi Insty-
tutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz
Szefom: Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu
i Kancelarii Prezydenta, uwzgl´dniajàc:
1) zasady post´powania z materia∏ami archi-

walnymi zawierajàcymi informacje nie-
jawne stanowiàce tajemnic´ paƒstwowà
lub s∏u˝bowà albo dane osobowe podle-
gajàce ochronie,

2) szczegó∏owe zasady udost´pniania doku-
mentacji dotyczàcej osób fizycznych tym
osobom dla celów w∏asnych,

3) odp∏atnoÊç za udost´pnianie materia∏ów
archiwalnych w przypadku ponoszenia

przez archiwum dodatkowych kosztów
z tego tytu∏u,

4) odp∏atnoÊç za sporzàdzenie reprodukcji
materia∏ów archiwalnych.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochro-

ny dziedzictwa narodowego po zasi´gni´ciu
opinii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
ustali, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we zasady i tryb gromadzenia, ewidencjono-
wania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udo-
st´pniania materia∏ów archiwalnych tworzà-
cych zasób jednostek publicznej radiofonii
i telewizji, uwzgl´dniajàc:
1) szczególny zakres i sposób dzia∏ania radia

i telewizji,
2) potrzeb´ szczególnej ochrony materia∏ów

archiwalnych przed utratà lub zniszcze-
niem.”;

4) w art. 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister Obrony Narodowej oraz ministro-

wie w∏aÊciwi: do spraw wewn´trznych, do
spraw zagranicznych, Szef Kancelarii Sejmu,
Szef Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii Prezy-
denta, Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa oraz
Prezes Instytutu Pami´ci Narodowej — Komi-
sji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu, w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, okreÊlà, w drodze zarzàdzeƒ, or-
ganizacj´ podleg∏ych im archiwów wyodr´b-
nionych, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci za-
kres ich dzia∏ania.”

Art. 24. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku
od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89,
Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932 oraz z 2000 r. Nr 22,
poz. 270) w art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych i Minister SprawiedliwoÊci okreÊlà,
w drodze rozporzàdzenia, sposób pobierania
przez notariuszy podatku od spadków i daro-
wizn oraz prowadzenia przez notariusza reje-
stru tego podatku, w tym w szczególnoÊci
tryb wykonywania przez notariusza czynno-
Êci zwiàzanych z poborem podatku, sposób
udzielania pouczeƒ stronom oraz udzielania
wyjaÊnieƒ, treÊç rejestru oraz termin doko-
nywania wp∏at pobranego podatku.”

Art. 25. W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funk-
cjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 9,
poz. 34, z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 1998 r. Nr 117,
poz. 757 i z 1999 r. Nr 52, poz. 532) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicz-

nych mo˝e powo∏ywaç honorowych
konsulów generalnych, konsulów, wice-
konsulów lub agentów konsularnych do
wykonywania niektórych funkcji konsu-
lów.
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2. Na honorowego konsula generalnego,
konsula, wicekonsula lub agenta konsu-
larnego mo˝e byç powo∏any obywatel
polski zamieszka∏y w paƒstwie przyjmu-
jàcym, obywatel paƒstwa przyjmujàce-
go lub paƒstwa trzeciego, posiadajàcy
wysoki autorytet, cieszàcy si´ zaufaniem
oraz dajàcy r´kojmi´ wykonywania funk-
cji zgodnie z interesami Rzeczypospolitej
Polskiej i jej obywateli.

3. Okr´g konsularny, zakres funkcji hono-
rowego konsula generalnego, konsula,
wicekonsula lub agenta konsularnego
okreÊla minister w∏aÊciwy do spraw za-
granicznych w akcie powo∏ania.

4. Okr´g konsularny, zakres funkcji hono-
rowego konsula generalnego, konsula,
wicekonsula lub agenta konsularnego,
okreÊlony w akcie powo∏ania, mo˝e byç
zmieniany, za jego zgodà, przez ministra
w∏aÊciwego do spraw zagranicznych.

5. W zakresie wykonywanych funkcji hono-
rowy konsul generalny, konsul, wicekon-
sul lub agent konsularny podlega kie-
rownikowi przedstawicielstwa dyploma-
tycznego.

6. BezpoÊredni nadzór nad dzia∏alnoÊcià
honorowego konsula generalnego, kon-
sula, wicekonsula lub agenta konsular-
nego sprawuje w∏aÊciwy terytorialnie
konsul.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owy tryb powo∏ywania i odwo-
∏ywania honorowych konsulów general-
nych, konsulów, wicekonsulów lub
agentów konsularnych oraz zasady wy-
konywania przez nich funkcji, w tym za-
kres wykonywanych funkcji i sposób
wspó∏dzia∏ania z w∏aÊciwymi urz´dami
konsularnymi, sposób ponoszenia kosz-
tów sprawowania funkcji, a tak˝e przy-
padki, w których przestajà oni wykony-
waç swoje funkcje.”;

2) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. 1. Konsul, w razie niezb´dnej potrzeby,

mo˝e udzieliç obywatelowi polskiemu
przebywajàcemu czasowo w paƒstwie
przyjmujàcym pomocy finansowej na
pokrycie kosztów powrotu do Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

2. Udzielenie pomocy, o której mowa
w ust. 1, mo˝e byç uzale˝nione od z∏o-
˝enia por´czenia majàtkowego lub zo-
bowiàzania zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci
otrzymanej kwoty pieni´dzy w terminie
okreÊlonym w decyzji o przyznaniu po-
mocy finansowej.

3. Niesp∏acone w terminie zobowiàzania,
o których mowa w ust. 2, podlegajà eg-
zekucji w trybie przepisów o post´po-
waniu egzekucyjnym w administracji.

4. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach konsul mo˝e udzielaç zapomóg
znajdujàcym si´ w niedostatku osobom
pochodzenia polskiego zamieszka∏ym
w paƒstwie przyjmujàcym.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady udzielania pomo-
cy finansowej oraz tryb post´powania
przy jej udzielaniu, w tym tryb przyjmo-
wania i rozpatrywania wniosków, spo-
sób zabezpieczania sp∏aty udzielanej
pomocy finansowej innej ni˝ zapomo-
ga, sposoby odraczania terminów sp∏a-
ty udzielonej pomocy, rozk∏adania jej
na raty oraz umarzania nale˝noÊci,
a tak˝e wzory wniosków dotyczàcych
udzielenia pomocy finansowej.

6. W sprawach umarzania i udzielania ulg
w sp∏acie pomocy finansowej udzielo-
nej przez konsula stosuje si´ przepisy
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95
i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037 i Nr 116, poz. 1216).”;

3) w art. 24 skreÊla si´ pkt 1;

4) w art. 27 skreÊla si´ ust. 2;

5) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych

okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
wy tryb post´powania przed konsulem,
uwzgl´dniajàc tryb wszczynania, prowadze-
nia i zakoƒczenia post´powania, terminy za-
∏atwiania spraw, rozstrzygania i trybu odwo-
∏ania od rozstrzygni´ç konsula oraz trybu
przekazywania spraw organom polskim.”;

6) art. 32 otrzymuje brzmienie:
„Art. 32. 1. Za wykonane czynnoÊci konsularne

konsul pobiera op∏aty.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicz-

nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wysokoÊç, zasady pobierania op∏at kon-
sularnych oraz udzielania ulg i zwol-
nieƒ, a tak˝e zwrotu wydatków ponie-
sionych w zwiàzku z wykonaniem czyn-
noÊci konsularnych, w tym sk∏adniki
op∏at i wysokoÊç kosztów wykonywania
czynnoÊci konsularnych oraz rodzaje
czynnoÊci podlegajàcych op∏acie.”

Art. 26. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fun-
dacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 i z 1997 r. Nr 121,
poz. 769) w art. 12:

1) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Fundacja sk∏ada corocznie w∏aÊciwemu mi-

nistrowi sprawozdanie ze swojej dzia∏alno-
Êci.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, jest
przez fundacj´ udost´pnione do publicznej
wiadomoÊci.”;
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2) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze

rozporzàdzenia, ramowy zakres sprawozda-
nia, o którym mowa w ust. 2, obejmujàcy
w szczególnoÊci najwa˝niejsze informacje
o dzia∏alnoÊci fundacji w okresie sprawoz-
dawczym pozwalajàce oceniç prawid∏owoÊç
realizacji przez fundacj´ jej celów statuto-
wych.”

Art. 27. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Inspek-
cji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, organizacj´ oraz
warunki dzia∏ania stacji sanitarno-epidemio-
logicznych, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
podzia∏ stacji na komórki organizacyjne, za-
kres jej zadaƒ oraz kwalifikacje pracowników
stacji wymagane na poszczególnych rodza-
jach stanowisk pracy.”;

2) art. 22 otrzymuje brzmienie:
„Art. 22. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okre-

Êli, w drodze rozporzàdzenia, jednolite
formy nadzoru sanitarnego i warunki do-
konywania ocen stanu sanitarno-epide-
miologicznego, uwzgl´dniajàc zadania In-
spekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobie-
gawczego i bie˝àcego nadzoru sanitarne-
go oraz dzia∏alnoÊci zapobiegawczej
i przeciwepidemicznej w zakresie chorób
zakaênych i innych chorób zwiàzanych
z warunkami Êrodowiska.”;

3) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Warunki i tryb pobierania próbek do badaƒ

okreÊlajà Polskie Normy, a w przypadku bra-
ku Polskiej Normy warunki te i tryb okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, minister w∏aÊciwy
do spraw zdrowia, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci sposób pobierania i przechowywa-
nia próbek.”;

4) w art. 34:
a) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Za przyznanie uprawnienia rzeczoznawcy
pobierana jest op∏ata.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, kwalifikacje rze-
czoznawców, warunki, zakres i tryb przyzna-
wania i cofania uprawnieƒ rzeczoznawcy do
spraw sanitarnohigienicznych, wysokoÊç
op∏at ponoszonych w zwiàzku z przyznaniem
uprawnienia rzeczoznawcy oraz warunki
i tryb opiniowania przez rzeczoznawców do-
kumentacji projektowej, w szczególnoÊci
uwzgl´dniajàc:
1) przy okreÊlaniu kwalifikacji — wykszta∏ce-

nie, praktyk´ zawodowà oraz egzamin
kwalifikacyjny,

2) przy okreÊlaniu warunków, zakresu i trybu
przyznawania i cofania uprawnieƒ rzeczo-
znawcy — wykaz dokumentów niezb´d-
nych do wszcz´cia post´powania, zakres
uprawnieƒ rzeczoznawców oraz ich obo-
wiàzki.”;

5) w art. 36:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zasady ustalania
wysokoÊci op∏at, o których mowa w ust. 1—3,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci wysokospe-
cjalistyczny charakter wykonywanych badaƒ,
stanowiàcych podstaw´ do ich ustalenia
przez kierownika jednostki organizacyjnej,
w której przeprowadza si´ badania.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Niezale˝nie od op∏at z tytu∏u bie˝àcego i za-

pobiegawczego nadzoru sanitarnego, po-
bieranych wed∏ug zasad i w wysokoÊci,
o których mowa w ust. 1—4, stacje sanitar-
no-epidemiologiczne mogà w ramach pro-
wadzonych Êrodków specjalnych wykony-
waç w zakresie badaƒ, pomiarów i innych
czynnoÊci nie wynikajàcych z ustawowego
nadzoru odp∏atne us∏ugi na zasadzie zlece-
nia tych us∏ug i za umownie ustalonà za-
p∏atà.”,

c) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Ârodki finansowe uzyskane z op∏at, o których

mowa w ust. 5, przeznacza si´ na usprawnie-
nie funkcjonowania Inspekcji Sanitarnej.
G∏ówny Inspektor Sanitarny okreÊli, w dro-
dze zarzàdzenia, regulamin gospodarowania
Êrodkami specjalnymi.”

Art. 28. W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o ry-
bactwie Êródlàdowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 22 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Wojewoda, w drodze zarzàdzenia, nadaje re-

gulamin Paƒstwowej Stra˝y Rybackiej, okre-
Êlajàcy szczegó∏owà organizacj´ i sposób
dzia∏ania tej stra˝y.”;

2) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w po-

rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw administracji publicznej, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres i warunki
wspó∏pracy Paƒstwowej Stra˝y Rybackiej ze
Spo∏ecznà Stra˝à Rybackà, majàc na wzgl´-
dzie skutecznoÊç zapobiegania i zwalczania
nielegalnego po∏owu ryb, raków i minogów
w powierzchniowych wodach Êródlàdowych
oraz zwalczania przez Paƒstwowà Stra˝ Ry-
backà i Spo∏ecznà Stra˝ Rybackà obrotu nie-
legalnie pozyskanymi rybami, rakami i mino-
gami.”

Art. 29. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. — Pra-
wo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. z 1994 r.
Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105,
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poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406,
z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98,
poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751—753, 
Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882,
z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162,
poz. 1118 i 1125, z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60,
poz. 636, Nr 75, poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 551, Nr 50, poz. 580,
Nr 56, poz. 678 i Nr 114, poz. 1193) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 21 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Minister SprawiedliwoÊci, w drodze rozpo-

rzàdzenia, tworzy i znosi wydzia∏y.”;

2) dodaje si´ art. 37a w brzmieniu:
„Art. 37a. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-

dze zarzàdzenia, szczegó∏owe czynnoÊci
sàdów w sprawach z zakresu mi´dzyna-
rodowego post´powania cywilnego
oraz karnego w stosunkach mi´dzynaro-
dowych, w tym sposób wykonywania
czynnoÊci dotyczàcych osób korzystajà-
cych z immunitetów i przywilejów dy-
plomatycznych i konsularnych oraz
czynnoÊci z udzia∏em tych osób, czynno-
Êci zwiàzane ze stawiennictwem przed
sàdami obywateli paƒstw obcych, tryb
ustalania obywatelstwa stron, uczestni-
ków post´powania, oskar˝onych
i Êwiadków, szczegó∏owy tryb wyst´po-
wania o pomoc prawnà i udzielania ta-
kiej pomocy sàdom i innym organom
paƒstw obcych. Zarzàdzenie okreÊli po-
nadto czynnoÊci wykonywane przez sà-
dy w poszczególnych rodzajach spraw
cywilnych i karnych w obrocie mi´dzy-
narodowym w zakresie uznawania i wy-
konania orzeczeƒ sàdów zagranicz-
nych.”;

3) w art. 38:
a) w § 1 skreÊla si´ zdanie trzecie,
b) dodaje si´ § 7 w brzmieniu:

„§ 7. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, regulamin wyboru delega-
tów, o których mowa w § 1, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci wymóg proporcjonalno-
Êci reprezentacji poszczególnych sàdów re-
jonowych w stosunku do ogólnej liczby s´-
dziów sàdów rejonowych w okr´gu dane-
go sàdu okr´gowego, a tak˝e zasad´ tajno-
Êci g∏osowania.”;

4) w art. 412 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Minister SprawiedliwoÊci ustala, w drodze

rozporzàdzenia, corocznie liczb´ wolnych
stanowisk s´dziowskich dla poszczegól-
nych sàdów, uwzgl´dniajàc potrzeby wy-
miaru sprawiedliwoÊci oraz wysokoÊç
Êrodków finansowych przeznaczonych na
ten cel w bud˝ecie paƒstwa.”;

5) w art. 63 § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´-

ciu opinii Krajowej Rady Sàdownictwa,

okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owy tryb delegowania s´dziów do pe∏-
nienia obowiàzków w Ministerstwie Spra-
wiedliwoÊci z uwzgl´dnieniem sposobu
i warunków ustalania i wykonywania obo-
wiàzków s´dziów w okresie delegowa-
nia.”,

6) w art. 124 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu

z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wyso-
koÊç wynagrodzenia cz∏onków komisji eg-
zaminacyjnych, o których mowa w § 1,
uwzgl´dniajàc zadania przewodniczàcego
i cz∏onków komisji, wynikajàce z zakresu
i formy egzaminu.”;

7) art. 125 otrzymuje brzmienie:
„Art. 125. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-

dze zarzàdzenia, organizacj´ i zakres
dzia∏ania sekretariatów sàdowych oraz
innych dzia∏ów administracji sadowej,
w tym wewn´trznà organizacj´ i zadania
sekretariatów, obowiàzki kierowników
sekretariatów, kompetencje w zakresie
nadzoru nad pracà sekretariatów, orga-
nizacj´ i zakres dzia∏ania oddzia∏ów i in-
nych komórek organizacyjnych powo∏a-
nych do wykonywania czynnoÊci z zakre-
su administracji sàdowej, a tak˝e biuro-
woÊç w sprawach sàdowych i biurowoÊç
w sprawach z zakresu administracji
i nadzoru.”

Art. 30. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosun-
ku Paƒstwa do KoÊcio∏a Katolickiego w Rzeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51,
poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r.
Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 90,
poz. 557, Nr 96, poz. 590 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r.
Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757)
w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania, na wniosek Sekretariatu Konfe-
rencji Episkopatu Polski, mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy za-
kres uprawnieƒ i obowiàzków nauczycieli
i wychowawców zatrudnionych w niepu-
blicznych przedszkolach i niepublicznych
placówkach dzia∏ajàcych na podstawie
przepisów o systemie oÊwiaty oraz niepu-
blicznych placówkach dzia∏ajàcych na pod-
stawie przepisów o pomocy spo∏ecznej
prowadzonych przez koÊcielne osoby praw-
ne.”

Art. 31. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100,
poz. 1086) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4 dodaje si´ ust. 2d w brzmieniu:
,,2d. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i karto-

graficznymi na terenach zamkni´tych spra-
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wuje w∏aÊciwy minister lub kierownik urz´-
du centralnego.”;

2) w art. 6a ust. 6 otrzymuje brzmienie:
,,6. Minister w∏aÊciwy do spraw architektury

i budownictwa okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe warunki organizacyjne,
kadrowe i techniczne, jakie powinny zostaç
spe∏nione przez gminy wnioskujàce o przej´-
cie okreÊlonych w ustawie zadaƒ i kompe-
tencji, majàc na uwadze koniecznoÊç zapew-
nienia przez gmin´ prawid∏owego poziomu
merytorycznego i technicznego  wykonywa-
nia pe∏nego zakresu zadaƒ.”;

3) art. 6c otrzymuje brzmienie:
,,Art. 6c. Minister w∏aÊciwy do spraw architektury

i budownictwa  okreÊli, w drodze  rozpo-
rzàdzenia, wymagania, jakim powinni od-
powiadaç wojewódzcy inspektorzy nad-
zoru geodezyjnego i kartograficznego,
geodeci województw, geodeci powiatowi
i geodeci gminni, uwzgl´dniajàc koniecz-
noÊç posiadania odpowiednich kwalifika-
cji zawodowych do zakresu  wykonywa-
nych zadaƒ.”;

4) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Minister w∏aÊciwy do spraw architektury

i budownictwa, w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, rodzaje materia∏ów geodezyjnych
i kartograficznych, które ze wzgl´du na
ochron´ interesów paƒstwa lub interesu
spo∏ecznego oznacza si´ klauzulà «poufne»,
uwzgl´dniajàc przy tym potrzeby ochrony in-
formacji niejawnych w dzia∏alnoÊci geode-
zyjnej i kartograficznej.”;

5) art. 8 otrzymuje brzmienie:
,,Art. 8. 1. Przy G∏ównym Geodecie Kraju dzia∏ajà:

1) Paƒstwowa Rada Geodezyjna i Karto-
graficzna jako organ doradczy i opi-
niodawczy, 

2) Komisja Standaryzacji Nazw Geogra-
ficznych poza Granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

2. G∏ówny Geodeta Kraju okreÊla sk∏ad
osobowy Rady i Komisji, o których mo-
wa w ust. 1 i 3.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw architektury
i budownictwa okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, tryb i zakres dzia∏ania Paƒ-
stwowej Rady Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej i Komisji Standaryzacji Nazw
Geograficznych poza Granicami Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz zasady wynagra-
dzania ich cz∏onków, majàc na uwadze
koniecznoÊç zapewnienia odpowiednie-
go poziomu przedstawianych G∏ówne-
mu Geodecie Kraju opracowaƒ i opinii.”;

6) art. 9 otrzymuje brzmienie:
,,Art. 9. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-

dzenia, sposób, tryb i szczegó∏owy zakres
przeprowadzania przez organy s∏u˝by geo-

dezyjnej i kartograficznej kontroli urz´dów,
instytucji publicznych i przedsi´biorców
w zakresie przestrzegania przepisów doty-
czàcych geodezji i kartografii, uwzgl´dnia-
jàc podzia∏ zadaƒ kontrolnych pomi´dzy
poszczególne organy s∏u˝by geodezyjnej
i kartograficznej oraz ich obowiàzki
i uprawnienia podczas wykonywania kon-
troli, a tak˝e obowiàzki i uprawnienia pod-
miotów kontrolowanych.”;

7) w art. 10:
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

,,1a. Minister Obrony Narodowej, w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw archi-
tektury i budownictwa, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, zakres i tryb sprawowania
nadzoru nad pracami geodezyjnymi i karto-
graficznymi na terenach zamkni´tych,
a w szczególnoÊci okreÊli rodzaje prac, nad
którymi sprawowany jest nadzór, uwzgl´d-
niajàc potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa oraz ochrony informacji nie-
jawnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
,,5. Minister Obrony Narodowej, w porozumie-

niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw archi-
tektury i budownictwa, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe zasady pozyski-
wania i rejestrowania oraz warunki udost´p-
niania fotogrametrycznych i teledetekcyj-
nych zdj´ç lotniczych oraz zdj´ç satelitar-
nych, a w szczególnoÊci tryb post´powania
zwiàzanego z wykonywaniem zdj´ç lotni-
czych, uwzgl´dniajàc potrzeby obronnoÊci
i bezpieczeƒstwa paƒstwa lub potrzeby ad-
ministracji publicznej oraz przedsi´bior-
ców.”;

8) art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Art. 17. Minister w∏aÊciwy do spraw architektury

i budownictwa, w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw zagranicz-
nych, ustala, w drodze rozporzàdzenia,
sposób przedstawiania na mapach przed-
miotów sporów mi´dzynarodowych,
uwzgl´dniajàc na mapach:
1) sporne terytoria paƒstwa lub ich cz´Êci,

terytoria okupowane, terytoria i grani-
ce pomi´dzy paƒstwami oÊciennymi,

2) granice polityczne b´dàce liniami de-
markacyjnymi,

3) nazewnictwo niektórych terytoriów
spornych.”;

9) art. 18 otrzymuje brzmienie:
,,Art. 18. Rozpowszechnianie, rozprowadzanie

oraz reprodukowanie w celu rozpo-
wszechniania i rozprowadzania map, ma-
teria∏ów fotogrametrycznych i teledetek-
cyjnych, stanowiàcych paƒstwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny, wymaga ze-
zwolenia: 
1) G∏ównego Geodety Kraju — w zakresie

zasobu centralnego,
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2) marsza∏ka województwa — w zakresie
zasobu wojewódzkiego,

3) starosty — w zakresie zasobu powiato-
wego.”;

10) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Minister w∏aÊciwy do spraw architektury

i budownictwa okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:
1) szczegó∏owe zasady i tryb zg∏aszania prac

geodezyjnych i kartograficznych, przeka-
zywania materia∏ów i informacji powsta-
∏ych w wyniku tych prac do paƒstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
ewidencjonowania systemów informacji
o terenie, a tak˝e szczegó∏owe zasady
przechowywania kopii zabezpieczajàcych
bazy danych systemu informacji o terenie,
ogólne warunki umów o udost´pnianie
tych baz oraz rodzaje prac niepodlegajà-
cych zg∏aszaniu i materia∏ów niepodlega-
jàcych przekazywaniu, uwzgl´dniajàc ko-
niecznoÊç zapewnienia odpowiedniej ja-
koÊci prac przekazywanych do zasobu
oraz zabezpieczenia baz danych przed
zniszczeniem i utratà,

2) sposób i tryb ochrony znaków geodezyj-
nych, grawimetrycznych i magnetycznych
oraz rodzaje znaków niepodlegajàcych
ochronie, z uwzgl´dnieniem zadaƒ, obo-
wiàzków i praw podmiotów bioràcych
udzia∏ w czynnoÊciach zwiàzanych
z ochronà tych znaków, 

3) w porozumieniu z Ministrem Obrony Na-
rodowej, rodzaje prac geodezyjnych i kar-
tograficznych majàcych znaczenie dla
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa
oraz szczegó∏owe zasady wspó∏dzia∏ania
S∏u˝by Geodezyjnej i Kartograficznej z jed-
nostkà organizacyjnà  Sztabu Generalne-
go Wojska Polskiego w∏aÊciwà w spra-
wach geodezji i kartografii, w zakresie wy-
konania tych prac, a tak˝e wzajemnego
przekazywania materia∏ów, uwzgl´dniajàc
potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒstwa
paƒstwa oraz potrzeby administracji pu-
blicznej,

4) standardy techniczne dotyczàce geodezji,
kartografii oraz krajowego systemu infor-
macji o terenie, majàc na celu zapewnie-
nie jednolitoÊci i spójnoÊci opracowaƒ
geodezyjnych, kartograficznych i systemu
informacji o terenie,

5) w porozumieniu z Ministrem Obrony Na-
rodowej, rodzaje map, materia∏ów foto-
grametrycznych i teledetekcyjnych, sta-
nowiàcych paƒstwowy zasób geodezyjny
i kartograficzny, których rozpowszechnia-
nie i rozprowadzanie oraz reprodukowa-
nie w celu rozpowszechniania i rozprowa-
dzania wymaga zezwolenia, oraz tryb
udzielania tych zezwoleƒ, majàc na wzgl´-
dzie koniecznoÊç ochrony informacji nie-
jawnych oraz prawa w∏asnoÊci Skarbu

Paƒstwa do paƒstwowego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego.”;

11) w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Rada Ministrów mo˝e rozszerzyç, w drodze

rozporzàdzenia, zakres informacji obj´tych
ewidencjà gruntów i budynków, uwzgl´dnia-
jàc zadania administracji publicznej.”;

12) art. 26 otrzymuje brzmienie:
,,Art. 26. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju

wsi okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) urz´dowà tabel´ klas gruntów,
2) sposób i tryb przeprowadzania gle-

boznawczej klasyfikacji gruntów,
3) rodzaje gruntów wy∏àczonych z kla-

syfikacji,
4) szczegó∏owe warunki, jakim powin-

ny odpowiadaç podmioty wykonujà-
ce t´ klasyfikacj´,

5) niezb´dne kwalifikacje zawodowe
osób wykonujàcych klasyfikacj´,

— majàc na celu wykonanie prawid∏o-
wego podzia∏u gleb na klasy bonitacyj-
ne ze  wzgl´du na ich jakoÊç produkcyj-
nà, ustalonà na podstawie cech gene-
tycznych gleb, oraz zapewnienie prawi-
d∏owego poziomu merytorycznego wy-
konywania gleboznawczej klasyfikacji
gruntów.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw architektu-
ry i budownictwa, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw roz-
woju wsi, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, sposób zak∏adania i prowadze-
nia ewidencji gruntów i budynków oraz
szczegó∏owy zakres informacji obj´-
tych tà ewidencjà, sposób i terminy
sporzàdzania powiatowych, wojewódz-
kich i krajowych zestawieƒ zbiorczych
danych obj´tych tà ewidencjà, a tak˝e
rodzaje budynków i lokali, które nie b´-
dà wykazywane w ewidencji, oraz za-
kres informacji obj´tych rejestrem cen
i wartoÊci nieruchomoÊci, zapewniajàc
informacj´ o gruntach, budynkach, lo-
kalach, ich w∏aÊcicielach oraz o innych
osobach fizycznych lub prawnych, w∏a-
dajàcych tymi gruntami, budynkami
i lokalami, a tak˝e szczegó∏owe zasady
wymiany danych ewidencyjnych.

2a. Minister w∏aÊciwy do spraw architektu-
ry i budownictwa okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób ewidencjonowa-
nia przez S∏u˝b´ Geodezyjnà i Karto-
graficznà przebiegu granic i powierzch-
ni jednostek podzia∏u terytorialnego
paƒstwa, majàc na uwadze koniecz-
noÊç zapewnienia aktualnych urz´do-
wych informacji o przebiegu granic
i powierzchni tych jednostek.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób wykazywania
w ewidencji gruntów i budynków da-



Dziennik Ustaw Nr 120 — 6918 — Poz. 1268

nych odnoszàcych si´ do gruntów, bu-
dynków i lokali, znajdujàcych si´ na te-
renach zamkni´tych, a w szczególnoÊci
wska˝e dane przekazywane do ewiden-
cji gruntów i budynków, tryb przekazy-
wania zmian oraz sposób post´powa-
nia z dokumentacjà geodezyjnà i karto-
graficznà w przypadku ustalenia terenu
zamkni´tego lub utraty przez teren cha-
rakteru zamkni´tego, uwzgl´dniajàc
potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒstwa
paƒstwa lub potrzeby administracji pu-
blicznej.”;

13) w art. 28 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Minister w∏aÊciwy do spraw architektury

i budownictwa okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe zasady i tryb zak∏adania
i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, uzgadniania usytuowania
projektowanych sieci oraz wspó∏dzia∏ania
mi´dzy jednostkami prowadzàcymi ewiden-
cj´ geodezyjnà i jednostkami prowadzàcymi
ewidencj´ bran˝owà sieci, a tak˝e organiza-
cj´, kompetencje oraz sposób wynagradza-
nia zespo∏ów, o których mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç udzia∏u jedno-
stek prowadzàcych ewidencje bran˝owe
w uzgadnianiu usytuowania projektowa-
nych sieci, a tak˝e majàc na celu bezkolizyj-
ne usytuowanie projektowanych sieci
z obiektami budowlanymi.”;

14) w art. 32 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister w∏aÊciwy do spraw architektury

i budownictwa, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw rozwoju wsi, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasa-
dy rozgraniczania nieruchomoÊci, okreÊlajàc
w szczególnoÊci rodzaje dokumentów stano-
wiàcych podstaw´ ustalania przebiegu gra-
nic oraz sposób i tryb wykonywania przez
geodet´ czynnoÊci ustalania przebiegu gra-
nic i sporzàdzania dokumentacji przy rozgra-
niczaniu nieruchomoÊci, majàc na wzgl´dzie
dà˝enie do ugodowego rozstrzygni´cia  spo-
ru oraz poszanowanie prawa w∏asnoÊci nie-
ruchomoÊci uczestników post´powania.”;

15) w art. 40 dodaje si´ ust. 3b w brzmieniu:
,,3b. Wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych z pro-

wadzeniem paƒstwowego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem
usytuowania projektowanych sieci uzbroje-
nia terenu oraz zwiàzanych z prowadze-
niem krajowego systemu informacji o tere-
nie, udzielanie informacji, a tak˝e wykony-
wanie wyrysów i wypisów z operatu ewi-
dencyjnego jest odp∏atne.”;

16) w art. 40 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw architektury

i budownictwa okreÊli, w drodze rozporzà-
dzeƒ:
1) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym

do spraw rozwoju wsi:

a) rodzaje materia∏ów stanowiàcych paƒ-
stwowy zasób geodezyjny i kartogra-
ficzny, sposób i tryb ich pozyskiwania,
gromadzenia, przechowywania, zabez-
pieczania, wy∏àczania z zasobu oraz
udost´pniania zasobu, a tak˝e wzory
klauzul umieszczanych na materia∏ach
gromadzonych w zasobie i udost´pnia-
nych z zasobu, uwzgl´dniajàc zapew-
nienie w∏aÊciwych warunków przecho-
wywania i zabezpieczania zasobu, wy-
kazy materia∏ów gromadzonych w cen-
tralnym, wojewódzkich i powiatowych
oÊrodkach dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej oraz podzia∏ materia-
∏ów  na grupy asortymentowe i funk-
cjonalne,

b) wysokoÊç op∏at za czynnoÊci zwiàzane
z prowadzeniem paƒstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
i uzgadnianiem usytuowania projekto-
wanych sieci uzbrojenia terenu oraz
zwiàzane z prowadzeniem krajowego
systemu informacji o terenie, za udzie-
lanie informacji, a tak˝e za wykonywa-
nie wyrysów i wypisów z operatu ewi-
dencyjnego, uwzgl´dniajàc potrzeby
ró˝nych podmiotów oraz koniecznoÊç
zapewnienia Êrodków na aktualizacj´
i utrzymywanie paƒstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,

2) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw kultury, szczegó∏owy sposób
klasyfikowania i kwalifikowania materia-
∏ów przeznaczonych do wy∏àczania z paƒ-
stwowego zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego, a tak˝e sposób ich porzàdko-
wania i tryb wy∏àczania z zasobu,
uwzgl´dniajàc przydatnoÊç u˝ytkowà
w zakresie geodezji i kartografii oraz po-
siadanà wartoÊç historycznà, 

3) w porozumieniu z zainteresowanymi mi-
nistrami, szczegó∏owe zasady i tryb za∏o-
˝enia i prowadzenia krajowego systemu
informacji o terenie, zakres danych za-
wartych w systemie, szczegó∏owy tryb za-
k∏adania, prowadzenia i przetwarzania
danych systemu oraz ewidencjonowania
lokalnych systemów informacji o terenie,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç systematycz-
nego gromadzenia, aktualizowania i udo-
st´pniania danych systemu oraz zasady
wspó∏pracy organów administracji pu-
blicznej i innych podmiotów wspó∏two-
rzàcych system.”;

17) w art. 45 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
,,5. Minister w∏aÊciwy do spraw architektury

i budownictwa okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, sposób, tryb i szczegó∏owe warunki
nadawania uprawnieƒ zawodowych oraz
dzia∏ania komisji kwalifikacyjnej do spraw
uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie geode-
zji i kartografii, a w szczególnoÊci:
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1) tryb sk∏adania wniosków o nadanie
uprawnieƒ zawodowych,

2) sposób i warunki uznania praktyki zawo-
dowej,

3) organizacj´ dzia∏ania komisji kwalifikacyj-
nej,

4) sposób przeprowadzania post´powania
kwalifikacyjnego i ustalania jego kosztów,

5) wzory Êwiadectw tych uprawnieƒ,
6) sposób prowadzenia i zakres danych cen-

tralnego rejestru osób posiadajàcych
uprawnienia zawodowe,

— majàc na uwadze potrzeb´ oceny umie-
j´tnoÊci samodzielnego wykonywania prac
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami pra-
wa i zasadami wspó∏czesnej wiedzy tech-
nicznej.”

Art. 32. W ustawie z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r.
o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r.
Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3,
Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591,
z 1996 r. Nr 5, poz. 34, Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121,
poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 50, poz. 310,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany: 

1) art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25. 1. Przepisy art. 24 mogà byç stosowane

odpowiednio do uczelni niepaƒstwo-
wej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnic-
twa wy˝szego okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki i tryb wyst´powania
uczelni niepaƒstwowej o dotacje, o któ-
rych mowa w art. 24, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci liczb´ w∏asnej kadry
dydaktycznej, liczb´ kszta∏conych stu-
dentów, zaanga˝owanie w∏asnych
Êrodków w rozwój bazy materialnej
uczelni oraz osiàgni´cia uczelni w do-
tychczasowym kszta∏ceniu.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnic-
twa wy˝szego, po zasi´gni´ciu opinii
Rady G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego,
mo˝e przyznaç dotacje, o których mo-
wa w ust. 2, okreÊlajàc ich wysokoÊç
i przeznaczenie.”;

2) w art. 33:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
wy˝szego, z zastrze˝eniem ust. 3, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki kierowa-
nia osób za granic´ w celach naukowych, dy-
daktycznych i szkoleniowych oraz szczegól-
ne ich uprawnienia, okreÊlajàc w szczególno-
Êci:
1) formy kszta∏cenia, na które mogà byç kie-

rowani obywatele polscy, i warunki, jakie
muszà spe∏niaç, aby ubiegaç si´ o skiero-
wanie,

2) formy pomocy materialnej dla osób skie-
rowanych za granic´, w tym stypendia
i zwrot kosztów przejazdów,

3) okresy i zasady wyp∏acania Êwiadczeƒ
osobom skierowanym za granic´, 

4) warunki i tryb odwo∏ywania osób skiero-
wanych za granic´,

5) uprawnienia osób kierowanych za granic´
pozostajàcych w zatrudnieniu.”,

b) skreÊla si´ ust. 5;

3) art. 42 otrzymuje brzmienie:
„Art. 42. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnic-

twa wy˝szego, po zasi´gni´ciu opinii
Rady G∏ównej, okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia:
1) warunki, jakim odpowiadaç powinna

uczelnia, aby utworzyç i prowadziç
kierunek studiów, uwzgl´dniajàc
liczb´ nauczycieli akademickich po-
siadajàcych tytu∏ naukowy lub sto-
pieƒ naukowy doktora habilitowane-
go zaliczanych do minimum kadro-
wego wraz z formà zatrudnienia,
a tak˝e proporcje tych pracowników
do liczby studentów na danym kie-
runku studiów oraz nazwy kierun-
ków studiów,

2) minimalne wymagania programowe
dla poszczególnych kierunków stu-
diów wraz z ustaleniem tytu∏ów za-
wodowych, uwzgl´dniajàc sylwetk´
absolwenta, ramowe treÊci naucza-
nia dla poszczególnych przedmio-
tów obj´tych minimum programo-
wym, zarówno w grupie przedmio-
tów ogólnych, podstawowych, jak
i kierunkowych.

2. Rada G∏ówna na wniosek ministra w∏a-
Êciwego do spraw szkolnictwa wy˝sze-
go lub z w∏asnej inicjatywy:
1) wskazuje kierunki rozwoju szkolnic-

twa wy˝szego w zakresie badaƒ na-
ukowych, kszta∏cenia kadr i dydakty-
ki oraz bazy materialnej uczelni,

2) opiniuje kryteria przyznawania
uczelniom przez ministra dotacji i in-
nych Êrodków z bud˝etu paƒstwa,
o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 1—3,

3) opiniuje projekty aktów normatyw-
nych dotyczàcych badaƒ nauko-
wych, szkolnictwa wy˝szego oraz
stopni naukowych i tytu∏u naukowe-
go, jak równie˝ projekty umów mi´-
dzynarodowych dotyczàcych równo-
wa˝noÊci tytu∏ów zawodowych oraz
stopni naukowych i tytu∏u naukowe-
go; projekty aktów normatywnych
i umów mi´dzynarodowych przed-
stawia Radzie G∏ównej minister w∏a-
Êciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze-
go,
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4) wyra˝a opinie w innych sprawach
dotyczàcych szkolnictwa wy˝szego,
jak równie˝ wyra˝a opinie w spra-
wach przedstawionych jej przez mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw szkol-
nictwa wy˝szego lub innych mini-
strów, senaty uczelni oraz ogólno-
polskie przedstawicielstwo samorzà-
dów studenckich.”;

4) art. 81 otrzymuje brzmienie:
„Art. 81. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa

wy˝szego okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, specjalnoÊci, w których na stanowi-
sku profesora nadzwyczajnego mo˝na za-
trudniç osob´ nie spe∏niajàcà warunków,
o których mowa w art. 80 ust. 2, a posia-
dajàcà wybitne twórcze osiàgni´cia
w pracy zawodowej poza uczelnià, oraz
tryb post´powania przy jej zatrudnianiu
w uczelni, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
jednostki organizacyjne uczelni, w któ-
rych osoby te mogà byç zatrudnione, oraz
jednostki uczestniczàce w post´powaniu
i ich kompetencje.”;

5) w art. 83 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa

wy˝szego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
kwalifikacje zawodowe, jakie powinna posia-
daç osoba zatrudniona na jednym ze stano-
wisk, o których mowa w art. 77 ust. 2,
uwzgl´dniajàc sta˝ pracy i praktyki zawodo-
we.”;

6) w art. 109:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Nauczyciel akademicki zatrudniony w pe∏-
nym wymiarze czasu pracy po przepracowa-
niu co najmniej trzech lat w uczelni ma pra-
wo do p∏atnego urlopu dla poratowania
zdrowia w wymiarze nie przekraczajàcym
jednorazowo jednego roku.”,

b) dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w po-

rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw szkolnictwa wy˝szego, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, tryb orzekania o potrze-
bie udzielenia nauczycielowi akademickie-
mu urlopu, o którym mowa w ust. 5,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci okreÊlenie
podmiotu uprawnionego do orzekania
o stanie zdrowia i sposób prowadzenia do-
kumentacji.”;

7) w art. 110 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa

wy˝szego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
zakres i formy pomocy przys∏ugujàcej na-
uczycielowi akademickiemu podejmujàce-
mu studia podyplomowe oraz inne formy
kszta∏cenia zawodowego, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci tryb kierowania, wymiar
urlopu oraz zakres innych Êwiadczeƒ, przy-
s∏ugujàcych osobie kszta∏càcej si´.”;

8) w art. 121:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
wy˝szego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady podzia∏u funduszu,
o którym mowa w ust. 2, oraz przyznawania
nagród z tego funduszu, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci rodzaje i wysokoÊç przyzna-
wania nagród oraz tryb sk∏adania wnio-
sków.”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Zasady podzia∏u funduszu, o którym mowa

w ust. 3, oraz przyznawania nagród z tego
funduszu okreÊla senat uczelni.”;

9) w art. 140 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa

wy˝szego mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzà-
dzenia, zasady i warunki uczestniczenia wy-
bitnie uzdolnionych uczniów w zaj´ciach
przewidzianych tokiem studiów na kierun-
kach zgodnych z uzdolnieniami, zasady zali-
czania tych zaj´ç, w tym równie˝ po przyj´-
ciu na studia, okreÊlajàc w szczególnoÊci:
tryb sk∏adania wniosków dotyczàcych
uczestniczenia uczniów w zaj´ciach przewi-
dzianych tokiem studiów, warunek zgody ro-
dziców lub prawnych opiekunów ucznia,
uprawnienia i obowiàzki uczniów bioràcych
udzia∏ w zaj´ciach oraz zakres i tryb zalicza-
nia odbytych zaj´ç.”;

10) w art. 141:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Osoby ubiegajàce si´ o przyj´cie na studia
wnoszà op∏at´ ustalonà przez rektora uczel-
ni. WysokoÊç op∏aty nie mo˝e przewy˝szaç
planowanych kosztów zwiàzanych z przepro-
wadzeniem post´powania rekrutacyjnego.”,

b) dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:
„7. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa

wy˝szego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
maksymalnà wysokoÊç op∏aty, o której mo-
wa w ust. 6, uwzgl´dniajàc zakres egzaminu,
w tym koniecznoÊç przeprowadzenia testów
dotyczàcych szczególnych wymogów sta-
wianych kandydatom.”;

11) w art. 149 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa

wy˝szego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
rodzaje dyplomów i tytu∏ów zawodowych
oraz wzory dyplomów wydawanych przez
uczelnie, uwzgl´dniajàc rodzaje i kierunki
studiów.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
wy˝szego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób prowadzenia przez uczelnie doku-
mentacji przebiegu studiów, w tym:
1) dokumenty przechowywane w teczce oso-

bowej studenta,
2) zasady wydawania indeksu i legitymacji

studenckiej oraz wzory tych dokumentów,
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3) sposób dokumentowania przebiegu stu-
diów w dokumentach uczelni,

4) sposób wydawania absolwentom dyplo-
mu ukoƒczenia studiów,

5) zasady dokonywania sprostowaƒ treÊci
dokumentów,

6) zasady dokonywania legalizacji dokumen-
tów i organy uprawnione do dokonywania
legalizacji,

7) zasady post´powania z dokumentami
osób nieprzyj´tych na studia.”

Art. 33. W ustawie z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r. o ty-
tule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65,
poz. 386 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272) w art. 32 ust. 3 otrzy-
muje brzmienie:

„3. Prezes Rady Ministrów okreÊla, w drodze
rozporzàdzenia:
1) sposób obs∏ugi Centralnej Komisji,
2) sposób ustalania wysokoÊci Êrodków fi-

nansowych niezb´dnych dla funkcjono-
wania Centralnej Komisji,

3) wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków Cen-
tralnej Komisji,

4) zakres innych Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych
cz∏onkom Centralnej Komisji i powo∏ywa-
nym przez nià recenzentom, uwzgl´dnia-
jàc w szczególnoÊci, ˝e:
a) obs∏ug´ merytorycznà dzia∏alnoÊci Cen-

tralnej Komisji prowadzi Biuro Central-
nej Komisji, a w zakresie spraw finanso-
wych i gospodarczych — jednostki or-
ganizacyjne Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej,

b) wysokoÊç Êrodków dla Centralnej Ko-
misji planowana b´dzie corocznie w bu-
d˝ecie Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej,

c) wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków
Centralnej Komisji ustali w relacji do
maksymalnej stawki wynagrodzenia za-
sadniczego profesora zwyczajnego
okreÊlonego w przepisach o wynagro-
dzeniu nauczycieli akademickich obo-
wiàzujàcych w dniu 31 grudnia roku po-
przedniego,

d) przyzna cz∏onkom Centralnej Komisji
prawo do diet i innych nale˝noÊci za
czas odbywanych podró˝y na zasadach
okreÊlonych w przepisach w sprawie
zasad ustalania oraz wysokoÊci nale˝-
noÊci przys∏ugujàcych pracownikom
z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze
kraju.”

Art. 34. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o ochronie granicy paƒstwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461,
z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271 oraz z 2000 r.
Nr 12, poz. 136) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych

okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz

gmin po∏o˝onych w strefie nadgranicznej,
a tak˝e wzór tablicy okreÊlajàcej zasi´g stre-
fy nadgranicznej z napisem «Strefa nadgra-
niczna» i tablicy, o której mowa w art. 9
ust. 5, oraz zasady ich utrzymania przez Stra˝
Granicznà.”;

2) w art. 16 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,

ustala morskie i sta∏e lotnicze przejÊcia gra-
niczne oraz okreÊla rodzaj ruchu dozwolone-
go przez te przejÊcia, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci umowy mi´dzynarodowe.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w drodze rozporzàdzenia, mo˝e:
1) ustalaç na czas okreÊlony dodatkowe lot-

nicze przejÊcia graniczne,
2) zarzàdziç czasowe zamkni´cie okreÊlo-

nych przejÊç granicznych lub ograniczyç
ruch przez te przejÊcia, ze wzgl´du na bez-
pieczeƒstwo paƒstwa, zapewnienie bez-
pieczeƒstwa publicznego albo ochron´
przed zagro˝eniem ˝ycia lub zdrowia lu-
dzi, a tak˝e zapobieganie szerzeniu si´ epi-
demii chorób zwierzàt.”;

3) w art. 18 skreÊla si´ ust. 2;

4) dodaje si´ art. 18a w brzmieniu:
„Art. 18a. 1. Lot obcego wojskowego statku po-

wietrznego mo˝e byç wykonany na
podstawie zezwolenia w∏aÊciwego
podmiotu i organu zarzàdzania ru-
chem lotniczym.

2. Ka˝dy statek powietrzny, który prze-
kroczy∏ granic´ paƒstwowà bez wy-
maganego zezwolenia, mo˝e byç we-
zwany przez w∏aÊciwy organ zarzàdza-
nia ruchem lotniczym do:
1) opuszczenia przestrzeni powietrz-

nej Rzeczypospolitej Polskiej,
2) odpowiedniej zmiany kierunku lub

wysokoÊci lotu,
3) làdowania na wskazanym mu przez

ten organ lotnisku polskim.
3. Statek powietrzny, w przypadku nie-

zastosowania si´ do wezwania, o któ-
rym mowa w ust. 2, mo˝e byç:
1) przechwycony przez polski wojsko-

wy statek powietrzny, zwany dalej
statkiem przechwytujàcym. Prze-
chwycenie polega na identyfikacji
statku powietrznego, nawiàzaniu
z nim ∏àcznoÊci radiowej i kontaktu
wzrokowego oraz naprowadzeniu
go na w∏aÊciwy kierunek lotu lub
wysokoÊci albo wymuszeniu làdo-
wania na wskazanym polskim lotni-
sku,

2) ostrze˝ony strza∏ami ostrzegawczy-
mi przez statek przechwytujàcy,
a w przypadku dalszego niestoso-
wania si´ do tego wezwania, mo˝e
byç zniszczony,
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3) zniszczony bez dokonania czynno-
Êci, o których mowa w pkt 1 i 2,
w sytuacji:
a) dokonywania czynnej agresji

przy u˝yciu posiadanej broni
przeciwko celom po∏o˝onym na
terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, gdy:
— przekroczy∏ granic´ paƒstwo-
wà Rzeczypospolitej Polskiej,
— dokonuje agresji z przestrzeni
powietrznej na pe∏nym morzu,

b) gdy nie posiada za∏ogi na pok∏a-
dzie.

4. Zmuszony do làdowania statek po-
wietrzny, jego za∏og´, pasa˝erów, ich
baga˝ oraz ∏adunek s∏u˝by lotniska
przekazujà do dyspozycji Stra˝y Gra-
nicznej lub innych organów.

5. Przepisy ustawy nie naruszajà posta-
nowieƒ umów mi´dzynarodowych
wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà. Je-
˝eli umowy mi´dzynarodowe w∏aÊci-
we w zakresie lotnictwa wià˝àce
Rzeczpospolità Polskà zawierajà od-
mienne postanowienia wzgl´dem
ustawy, stosuje si´ wówczas przepisy
tych umów.

6. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki wy-
konywania lotów w przestrzeni po-
wietrznej Rzeczypospolitej Polskiej
przez w∏asne i obce wojskowe statki po-
wietrzne, w tym szczegó∏owe zasady:
1) post´powania wojskowych statków

powietrznych w stosunku do stat-
ków powietrznych przekraczajà-
cych granic´ paƒstwowà bez wy-
maganego zezwolenia,

2) zniszczenia statków powietrznych
naruszajàcych przestrzeƒ powietrz-
nà Rzeczypospolitej Polskiej przy
u˝yciu ró˝nych rodzajów Êrodków
ogniowych.”

Art. 35. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o ∏àcz-
noÊci (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554,
Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926,
z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984, z 1999 r.
Nr 47, poz. 461 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 73,
poz. 852) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 44:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okre-
Êla, w drodze rozporzàdzenia, roczny plan
emisji znaczków pocztowych, ustalajàc ich
tematyk´, kolejnoÊç wprowadzenia do obie-
gu oraz liczb´, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci rocznice donios∏ych zdarzeƒ przypadajà-
cych w danym roku kalendarzowym oraz po-
trzeby eksploatacyjne Poczty Polskiej.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci,

w drodze rozporzàdzenia, mo˝e ustalaç do-
p∏aty do znaczków pocztowych emitowa-
nych w formach wydawniczych, o których
mowa w ust. 4, z przeznaczeniem wp∏ywów
na cele spo∏eczne.”;

2) w art. 54 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-

dzenia, zasady przewozu ∏adunków poczto-
wych kolejami, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci mo˝liwoÊci przewozowe przedsi´bior-
stwa paƒstwowego «Polskie Koleje Paƒ-
stwowe», plan przewozów ∏adunków poczto-
wych kolejami oraz warunki przewozu ∏adun-
ków pocztowych.”

Art. 36. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. — Pra-
wo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 48,
poz. 551,Nr 94, poz. 1037 i Nr 116, poz. 1216) w art. 71
§ 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb przepro-
wadzania konkursu dla kandydatów na
aplikantów notarialnych, w tym w szcze-
gólnoÊci termin ukazania si´ w prasie og∏o-
szenia o przeprowadzeniu konkursu, za-
wartoÊç og∏oszenia, termin sk∏adania zg∏o-
szeƒ, sk∏ad i zadania komisji konkursowej,
etapy konkursu oraz szczegó∏owe zasady
oceniania kandydatów.”

Art. 37. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obsza-
rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96,
z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 34,
poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726 oraz z 1999 r. Nr 70,
poz. 778) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister Obrony Narodowej, w porozumie-

niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych oraz ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki morskiej, ustanawia,
w drodze rozporzàdzenia, strefy, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, z uwzgl´dnieniem
w szczególnoÊci terminów uznania strefy za
niebezpiecznà oraz wskazania dok∏adnych
wspó∏rz´dnych geograficznych tej strefy.”;

2) w art. 45:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
morskiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) granice portów morskich od strony morza

i ich red, z wy∏àczeniem portów wojen-
nych, z zastrze˝eniem art. 5 ust. 4,

2) po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwych rad
gmin — granice portów morskich od stro-
ny làdu,

— z uwzgl´dnieniem wspó∏rz´dnych geo-
graficznych lub granicznych punktów geode-
zyjnych.”,
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister Obrony Narodowej, w porozumie-

niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospo-
darki morskiej, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, granice portów wojennych,
z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci wymo-
gów obronnoÊci oraz wskazaniem dok∏ad-
nych wspó∏rz´dnych geograficznych tych
portów.”;

3) art. 46 otrzymuje brzmienie:
„Art. 46. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki

morskiej, w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej i ministrem w∏aÊci-
wym do spraw wewn´trznych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres i formy
wspó∏pracy urz´dów morskich z Marynar-
kà Wojennà i Stra˝à Granicznà w zakresie
wymienionym w art. 42 oraz w zakresie
hydrografii i kartografii morskiej.”

Art. 38. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o sa-
morzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych (Dz. U. 41, poz. 178,
z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410 oraz z 1998 r.
Nr 106, poz. 668) w art. 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób prowadze-
nia rejestru piel´gniarek i rejestru po∏o˝-
nych, w tym dane zawierane w rejestrze,
oraz sposób udost´pniania danych wpisa-
nych do rejestru.”

Art. 39. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179, z 1991 r.
Nr 105, poz. 452, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121,
poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) art. 8 otrzymu-
je brzmienie:

„Art. 8. 1. Post´powanie w sprawie stwierdzenia
prawa wykonywania zawodu aptekarza
prowadzi okr´gowa rada aptekarska, na
której obszarze dzia∏ania osoba zaintere-
sowana zamierza wykonywaç zawód ap-
tekarza.

2. Post´powanie, o którym mowa w ust. 1,
wszczyna si´ na pisemny wniosek osoby
zainteresowanej.

3. Uchwa∏a okr´gowej rady aptekarskiej
o stwierdzeniu prawa wykonywania za-
wodu aptekarza jest podstawà do wyda-
nia odpowiedniego zaÊwiadczenia wa˝-
nego na terenie ca∏ego kraju.

4. Aptekarz, który zrzek∏ si´ prawa wykony-
wania zawodu aptekarza lub zaprzesta∏
wykonywania zawodu na czas nieokre-
Êlony, sk∏ada pisemne oÊwiadczenie
okr´gowej radzie aptekarskiej.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po
zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Apte-
karskiej, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, tryb post´powania w sprawach
stwierdzania prawa wykonywania zawo-
du aptekarza oraz prowadzenia reje-
strów aptekarzy i aptek, w tym organ
w∏aÊciwy do post´powania, warunki

wszcz´cia post´powania oraz dane, jakie
powinno zawieraç zaÊwiadczenie.”

Art. 40. W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o Kra-
jowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63,
poz. 266 i Nr 104, poz. 450, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483)
w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporzà-
dzenia, nadaje Szkole statut okreÊlajàcy jej
ustrój i organizacj´, zakres dzia∏ania, zasady
kszta∏cenia, prawa i obowiàzki s∏uchaczy
oraz inne sprawy dotyczàce jej dzia∏ania,
nieuregulowane w ustawie, uwzgl´dniajàc
rol´ szko∏y w systemie administracji paƒ-
stwa.”

Art. 41. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351,
z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 725 i Nr 121, poz. 770
oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Art. 17. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-

nych, a za jego zgodà inni ministrowie,
wojewodowie, organy jednostek samo-
rzàdu terytorialnego, mogà, w drodze
zarzàdzenia, tworzyç, przekszta∏caç lub
likwidowaç zak∏adowe stra˝e po˝arne,
zak∏adowe s∏u˝by ratownicze, gminne
(miejskie) albo powiatowe (miejskie)
zawodowe stra˝e po˝arne, terenowe
s∏u˝by ratownicze lub inne jednostki ra-
townicze, uwzgl´dniajàc cz´stotliwoÊç
wyst´powania po˝arów, kl´sk ˝ywio∏o-
wych i innych miejscowych zagro˝eƒ
oraz potrzeby w zakresie zapewnienia
nale˝ytej ochrony przeciwpo˝arowej na
danym terenie.

2. Instytucje, organizacje, osoby prawne
lub fizyczne mogà, za zgodà ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych,
tworzyç, przekszta∏caç lub likwidowaç
zak∏adowe stra˝e po˝arne, zak∏adowe
s∏u˝by ratownicze, gminne (miejskie)
albo powiatowe (miejskie) zawodowe
stra˝e po˝arne, terenowe s∏u˝by ratow-
nicze lub inne jednostki ratownicze,
uwzgl´dniajàc cz´stotliwoÊç wyst´po-
wania po˝arów, kl´sk ˝ywio∏owych i in-
nych miejscowych zagro˝eƒ oraz po-
trzeby w zakresie zapewnienia nale˝y-
tej ochrony przeciwpo˝arowej na da-
nym terenie.”;

2) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych

corocznie okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wysokoÊç Êrodków finansowych i ich podzia∏
mi´dzy podmioty, o których mowa w ust. 1,
z zastrze˝eniem ich wykorzystania wy∏àcznie
dla zapewnienia gotowoÊci bojowej jedno-
stek ochrony przeciwpo˝arowej.”
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Art. 42. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏a-
dach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r.
Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r.
Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r.
Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162,
poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935
oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43,
poz. 489, Nr 84, poz. 948 i Nr 114, poz. 1193) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 18a dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Regulamin porzàdkowy zak∏adu opieki zdro-

wotnej powinien okreÊlaç w szczególnoÊci:
1) przebieg procesu udzielania Êwiadczeƒ

zdrowotnych z zapewnieniem w∏aÊciwej
dost´pnoÊci i jakoÊci tych Êwiadczeƒ
w jednostkach organizacyjnych zak∏adu
opieki zdrowotnej,

2) organizacj´ i zadania poszczególnych
jednostek organizacyjnych zak∏adu opie-
ki zdrowotnej, w tym zakresy czynnoÊci
pracowników oraz warunki wspó∏dzia∏a-
nia mi´dzy tymi jednostkami dla zapew-
nienia sprawnoÊci funkcjonowania zak∏a-
du opieki zdrowotnej pod wzgl´dem
leczniczym, administracyjnym i gospo-
darczym,

3) warunki wspó∏dzia∏ania z innymi zak∏a-
dami opieki zdrowotnej w zakresie za-
pewnienia prawid∏owoÊci diagnostyki,
leczenia pacjentów i ciàg∏oÊci post´po-
wania,

4) prawa i obowiàzki pacjenta,
5) obowiàzki zak∏adu opieki zdrowotnej

w razie Êmierci pacjenta.”;

2) dodaje si´ art. 19b w brzmieniu:
„Art. 19b. 1. W zak∏adach opieki zdrowotnej prze-

znaczonych dla osób wymagajàcych
ca∏odobowych lub ca∏odziennych
Êwiadczeƒ zdrowotnych pacjent ma
prawo przechowywaç wartoÊciowe
rzeczy w depozycie zak∏adu opieki
zdrowotnej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb
i warunki post´powania z depozytami,
o których mowa w ust. 1, uwzgl´dnia-
jàc w szczególnoÊci:
1) zakres spisu przedmiotów odda-

nych do depozytu,
2) sposób zabezpieczenia przedmio-

tów oddawanych do depozytu,
3) zasady prowadzenia ksi´gi depozy-

tów,
4) tryb post´powania z nieodebrany-

mi depozytami.”;

3) dodaje si´ art. 21a w brzmieniu:
„Art. 21a. 1. Dzieci narodzone w szpitalu oraz dzie-

ci w wieku do 7 lat przyjmowane do
szpitala zaopatrywane sà w znaki to˝-
samoÊci.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe warunki i tryb zaopatry-
wania dzieci, o których mowa w ust. 1,
w znaki to˝samoÊci oraz zasady post´-
powania w razie stwierdzenia braku
tych znaków.”;

4) art. 28 otrzymuje brzmienie:
„Art. 28. 1. Pogotowie ratunkowe udziela Êwiad-

czeƒ zdrowotnych w razie wypadku,
urazu, porodu, nag∏ego zachorowania
lub nag∏ego pogorszenia stanu zdro-
wia, powodujàcych zagro˝enie ˝ycia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
w porozumieniu z Ministrem Sprawie-
dliwoÊci i ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, obowiàzki personelu
pogotowia ratunkowego w razie uza-
sadnionego przypuszczenia, ˝e wypa-
dek pozostaje w bezpoÊrednim zwiàzku
z czynem przest´pczym, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci:
1) obowiàzki dyspozytora biura we-

zwaƒ,
2) obowiàzki personelu zespo∏u wyjaz-

dowego,
3) obowiàzki pozosta∏ych pracowników

pogotowia.”;

5) art. 36 otrzymuje brzmienie:
„Art. 36. Tworzenie, przekszta∏cenie i likwidacja

publicznego zak∏adu opieki zdrowotnej
nast´puje w drodze rozporzàdzenia w∏a-
Êciwego organu administracji rzàdowej
albo w drodze uchwa∏y w∏aÊciwego orga-
nu jednostki samorzàdu terytorialnego,
chyba ̋ e przepisy ustawy lub przepisy od-
r´bne stanowià inaczej, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci sprawy wskazane w art.
38 i 43 ustawy.”;

6) u˝yty w art. 38 w ust. 1, w art. 43 w ust. 1 dwukrot-
nie i w ust. 2—4 oraz w art. 60 w ust. 3 i 5 w ró˝nych
przypadkach wyraz „zarzàdzenie” zast´puje si´
u˝ytym w odpowiednich przypadkach wyrazem
„rozporzàdzenie”;

7) w art. 43a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia albo Mi-

nister Obrony Narodowej po uzyskaniu opinii
rektora uczelni, z zastrze˝eniem art. 43b
ust. 5, nadaje, w drodze rozporzàdzenia, sta-
tut szpitalowi klinicznemu, o którym mowa
w ust. 1, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
okreÊlenia udzia∏u szpitala klinicznego
w prowadzeniu badaƒ naukowych i prac ba-
dawczo-rozwojowych, sposobu realizacji ce-
lów naukowych i dydaktycznych, zakresu
Êwiadczeƒ zdrowotnych, obszaru dzia∏ania
szpitala klinicznego  oraz zakresu uczestnic-
twa w przygotowywaniu osób do wykony-
wania zawodu medycznego.”;
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8) w art. 43b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia przeka-
zuje, w drodze rozporzàdzenia, rektorowi
w∏aÊciwej paƒstwowej uczelni medycznej,
paƒstwowej uczelni prowadzàcej dzia∏alnoÊç
dydaktycznà i badawczà w dziedzinie nauk
medycznych, na jego wniosek, obowiàzki
i uprawnienia wobec szpitala klinicznego
prowadzonego w formie samodzielnego pu-
blicznego zak∏adu opieki zdrowotnej, z wyjàt-
kiem obowiàzków i uprawnieƒ okreÊlonych
w art. 36, 44c, 53 ust. 2, art. 53a, 55 ust. 2 i art.
60 ust. 3 i 4, z zastrze˝eniem ust. 2.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e,

w drodze rozporzàdzenia, odebraç w∏aÊciwe-
mu rektorowi przekazane obowiàzki i upraw-
nienia w sytuacji, gdy szpital kliniczny za-
przesta∏ dzia∏alnoÊci, do której realizacji zo-
sta∏ utworzony, lub znacznie jà ograniczy∏ lub
gdy nie mo˝e we w∏asnym zakresie pokryç
ujemnego wyniku finansowego.”;

9) w art. 50 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e

okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegó-
∏owe warunki sprawowania zarzàdu cz´Êcià
mienia paƒstwowego, o którym mowa w ust.
1, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci cel przeka-
zania mienia.”;

10) w art. 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb
przekazywania samodzielnemu publiczne-
mu zak∏adowi opieki zdrowotnej Êrodków
publicznych oraz sposób kontroli ich wyko-
rzystania, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
elementy umowy oraz kontrol´ pod kàtem
oceny prawid∏owoÊci realizacji zadaƒ oraz
sposobu wydatkowania Êrodków publicz-
nych.”

Art. 43. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o syste-
mie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943,
z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550 i Nr 104,
poz. 1104) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 
1) w art. 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania, w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw kultury fizycznej i sportu,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki
tworzenia, organizacji oraz dzia∏ania klas
i szkó∏ sportowych oraz szkó∏ mistrzostwa
sportowego, uwzgl´dniajàc umo˝liwienie
uczniom godzenia zaj´ç sportowych z naukà,
w szczególnoÊci poprzez odpowiednià orga-
nizacj´ zaj´ç dydaktycznych.”;

2) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-

chowania okreÊli ponadto, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) ramowe plany nauczania, w tym wymiar
godzin do dyspozycji dyrektora szko∏y,
z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci obo-
wiàzujàcego wymiaru godzin zaj´ç eduka-
cyjnych dla poszczególnych etapów edu-
kacyjnych, a tak˝e wymiaru godzin zaj´ç
rewalidacyjnych dla uczniów niepe∏no-
sprawnych,

2) podstawy programowe: wychowania
przedszkolnego, kszta∏cenia ogólnego
w poszczególnych typach szkó∏, kszta∏ce-
nia w profilach w liceach profilowanych,
kszta∏cenia w poszczególnych zawodach
i profilach kszta∏cenia zawodowego,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci zestawy
celów i treÊci nauczania, umiej´tnoÊci
uczniów, a tak˝e zadania wychowawcze
szko∏y w dostosowaniu do poszczegól-
nych etapów kszta∏cenia i typów szkó∏
oraz zawodów i profili kszta∏cenia zawo-
dowego,

3) warunki i tryb dopuszczania do u˝ytku
szkolnego programów nauczania, progra-
mów wychowania przedszkolnego i pod-
r´czników oraz zalecania Êrodków dydak-
tycznych, z uwzgl´dnieniem koniecznoÊci
uzyskiwania przed dopuszczeniem pro-
gramów lub podr´czników oraz zalece-
niem Êrodków dydaktycznych opinii spe-
cjalistów z zakresu poszczególnych dzie-
dzin,

4) warunki i sposób oceniania, klasyfikowa-
nia i promowania uczniów oraz przepro-
wadzania egzaminów i sprawdzianów,
uwzgl´dniajàce w szczególnoÊci kompe-
tencje okr´gowych komisji egzaminacyj-
nych, a tak˝e mo˝liwoÊç ustalania przez
szko∏y wewnàtrzszkolnego systemu oce-
niania,

5) sposób prowadzenia przez szko∏y i pla-
cówki dokumentacji przebiegu nauczania,
dzia∏alnoÊci wychowawczej i opiekuƒczej
oraz rodzaje tej dokumentacji, uwzgl´d-
niajàce w szczególnoÊci ewidencj´ dzieci
i m∏odzie˝y podlegajàcych obowiàzkowi
szkolnemu i obowiàzkowi nauki, a tak˝e
stanowiàce podstaw´ wydawania
uczniom Êwiadectw i dyplomów,

6) warunki prowadzenia dzia∏alnoÊci inno-
wacyjnej i eksperymentalnej przez szko∏y
i placówki, uwzgl´dniajàce mo˝liwoÊç
wprowadzania nowych rozwiàzaƒ progra-
mowych, organizacyjnych i metodycz-
nych w zakresie dzia∏alnoÊci dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuƒczej, a tak˝e
wprowadzania odmiennych od powszech-
nie obowiàzujàcych warunków dzia∏ania
i organizacji szkó∏ i placówek,

7) organizacj´ roku szkolnego, uwzgl´dnia-
jàcà terminy rozpoczynania i koƒczenia za-
j´ç dydaktyczno-wychowawczych, prze-
prowadzania egzaminów i sprawdzianów,
przerw Êwiàtecznych i ferii szkolnych,
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8) organizacj´ oraz sposób przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad,
uwzgl´dniajàc, ˝e konkursy, turnieje
i olimpiady powinny s∏u˝yç odkrywaniu
i rozwijaniu uzdolnieƒ uczniów, pobudza-
niu twórczego myÊlenia, wspomaganiu
zdolnoÊci stosowania zdobytej wiedzy
w praktycznym dzia∏aniu, a tak˝e lepsze-
mu przygotowaniu uczniów do nauki
w szko∏ach wy˝szego stopnia lub do wy-
konywania zawodu,

9) warunki organizowania kszta∏cenia, wy-
chowania i opieki dla uczniów niepe∏no-
sprawnych w szko∏ach i placówkach ogól-
nodost´pnych, integracyjnych i specjal-
nych, uwzgl´dniajàc szczególne potrzeby
edukacyjne tych uczniów,

10) standardy wymagaƒ b´dàce podstawà
przeprowadzania sprawdzianów i egzami-
nów, z uwzgl´dnieniem zasady, ˝e wyma-
gania powinny uwzgl´dniaç cele i zadania
edukacyjne, zakres treÊci nauczania oraz
umiej´tnoÊci i osiàgni´cia uczniów zawar-
te w odpowiednich podstawach progra-
mowych,

11) zasady udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szko-
∏ach i placówkach, które powinny tworzyç
warunki dla zaspokajania potrzeb rozwo-
jowych i edukacyjnych uczniów, w szcze-
gólnoÊci wspomagaç rozwój uczniów
i efektywnoÊç uczenia si´.”;

3) w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-

chowania okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
regulamin konkursu na stanowisko kuratora
oÊwiaty oraz tryb pracy komisji konkurso-
wej.”;

4) art. 44 otrzymuje brzmienie:
„Art. 44. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-

chowania okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, typy szkó∏ i placówek, w których nie
tworzy si´ rady pedagogicznej ze wzgl´du
na specyficznà organizacj´ pracy szko∏y
lub placówki.”;

5) w art. 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-

chowania okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
typy szkó∏ i placówek, w których w sk∏ad ra-
dy szko∏y lub placówki nie wchodzà rodzice
lub uczniowie ze wzgl´du na specyficznà or-
ganizacj´ pracy i zadania szko∏y lub placów-
ki bàdê brak mo˝liwoÊci wy∏onienia sta∏ej re-
prezentacji rodziców lub uczniów.”;

6) w art. 55 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-

chowania okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
typy szkó∏ i placówek, w których nie tworzy
si´ samorzàdu uczniowskiego ze wzgl´du na
koniecznoÊç stosowania w szkole lub pla-
cówce specjalnej organizacji nauki i metod
pracy, a tak˝e ze wzgl´dów wychowawczych,
opiekuƒczych i resocjalizacyjnych.”;

7) w art. 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-

chowania, a w stosunku do szkó∏ artystycz-
nych — minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, ramowe statuty
szkó∏ i placówek publicznych, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci ogólne zasady organizacji
szko∏y lub placówki, a tak˝e zakresy spraw,
które powinny byç ustalone w statucie szko-
∏y lub placówki.”;

8) w art. 66 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-

chowania okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
warunki i tryb udzielania zezwoleƒ, o których
mowa w ust. 1, oraz organizacj´ indywidual-
nego programu lub toku nauki, uwzgl´dnia-
jàc umo˝liwienie uczniom szczególnie uzdol-
nionym rozwoju ich uzdolnieƒ oraz ukoƒcze-
nie szko∏y w skróconym czasie.”;

9) w art. 68c ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-

chowania, w porozumieniu z zainteresowa-
nymi ministrami, mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, inne stowarzyszenia nauko-
wo-techniczne oraz zawodowe uprawnione
do nadawania stopni specjalizacji zawodo-
wej, o których mowa w ust. 1, i szczegó∏owy
tryb post´powania w tych sprawach,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci mo˝liwoÊç
dokonania oceny dorobku zawodowego
osób ubiegajàcych si´ o nadanie stopnia
specjalizacji zawodowej.”;

10) w art. 93 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-

chowania, w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw zagranicznych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb no-
stryfikacji Êwiadectw uzyskanych za granicà,
w szczególnoÊci uwzgl´dniajàc porównanie
okresów nauki odpowiadajàcych okresom
nauki w szko∏ach polskich.”;

11) w art. 94 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-

chowania, w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw zagranicznych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki kierowa-
nia uczniów i nauczycieli za granic´ w celach
okreÊlonych w ust. 1, z uwzgl´dnieniem
mo˝liwoÊci przyznawania stypendiów i in-
nych Êwiadczeƒ tym osobom.”

Art. 44. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o la-
sach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 i Nr 86, poz. 958)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 32 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) o których mowa w ust. 2 pkt 2, tworzy, ∏àczy,

dzieli, likwiduje oraz okreÊla ich zasi´g tery-
torialny, w drodze rozporzàdzenia, minister
w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, na wniosek
Dyrektora Generalnego,”;
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2) art. 44 otrzymuje brzmienie:
„Art. 44. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,

w drodze rozporzàdzenia, nadaje statut
Lasom Paƒstwowym, okreÊlajàc w nim
w szczególnoÊci zasady i tryb dzia∏ania
oraz organy wewn´trzne, majàc na uwa-
dze stworzenie optymalnych warunków
organizacyjnych do prawid∏owej realizacji
zadaƒ przez Lasy Paƒstwowe.”;

3) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska

okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) stanowiska i wymagania kwalifikacyjne,

szczegó∏owe zasady wynagradzania
i stopnie s∏u˝bowe S∏u˝by LeÊnej oraz
szczegó∏owy tryb nadawania, obni˝ania
i pozbawiania stopni s∏u˝bowych,
uwzgl´dniajàc w∏aÊciwe proporcje mi´dzy
wymaganiami kwalifikacyjnymi, stanowi-
skami i odpowiadajàcymi im sk∏adnikami
wynagrodzenia, które pozwolà na w∏aÊci-
we zatrudnienie w Lasach Paƒstwowych,

2) stanowiska S∏u˝by LeÊnej, na których za-
trudnionym pracownikom przys∏uguje
bezp∏atne mieszkanie, oraz szczegó∏owe
zasady i tryb przyznawania i zwalniania
tych mieszkaƒ, kierujàc si´ zasadà racjo-
nalnej gospodarki zasobami mieszkanio-
wymi, przy uwzgl´dnieniu uzasadnionych
potrzeb mieszkaniowych, a tak˝e u∏atwie-
niu pe∏nienia obowiàzków s∏u˝bowych
przez niektórych pracowników S∏u˝by Le-
Ênej.”;

4) w art. 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska

okreÊla, w drodze decyzji, wysokoÊç obcià-
˝eƒ, o których mowa w ust. 1.”;

5) w art. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, na

wniosek Dyrektora Generalnego, w drodze
decyzji, ustala corocznie Lasom Paƒstwo-
wym wielkoÊç odpisu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1. Dyrektor Generalny mo˝e usta-
laç wielkoÊç odpisu dla poszczególnych dy-
rekcji regionalnych, a dyrektor regionalnej
dyrekcji Lasów Paƒstwowych — dla poszcze-
gólnych nadleÊnictw.”

Art. 45. W ustawie z dnia 10 paêdziernika 1991 r.
o Êrodkach farmaceutycznych, materia∏ach medycz-
nych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycz-
nej (Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. Nr 16, poz. 68
i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369, Nr 88,
poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 50, poz. 599 i Nr 96, poz. 1056) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po za-

si´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej,

Naczelnej Rady Aptekarskiej i Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej, mo˝e, w drodze
rozporzàdzenia, uznaç za Êrodki farmaceu-
tyczne i materia∏y medyczne inne ni˝ wymie-
nione w ust. 1 i 2 Êrodki i materia∏y, bioràc
w szczególnoÊci pod uwag´ przeznaczenie
i wykorzystanie tych Êrodków i materia∏ów.”;

2) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, sposób i formy re-
klamy i informacji o Êrodkach farmaceutycz-
nych i materia∏ach medycznych, uwzgl´d-
niajàc w szczególnoÊci: 
1) niezb´dne dane, jakie reklama ma zawie-

raç,
2) informacje, których reklama nie mo˝e

przekazywaç,
3) sposób przekazywania informacji,
4) osoby i jednostki organizacyjne, których

udzia∏ w reklamie jest niedopuszczalny.”;

3) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wpisowi do rejestru nie podlegajà:

1) leki recepturowe,
2) leki gotowe, okreÊlone przez ministra w∏a-

Êciwego do spraw zdrowia, w drodze roz-
porzàdzenia: 
a) w których sk∏ad wchodzà pojedyncze,

nieprzetworzone surowce farmaceu-
tyczne, z tym ̋ e w przypadku surowców
roÊlinnych mogà one byç w postaci roz-
drobnionej,

b) b´dàce preparatami galenowymi, p∏y-
nami infuzyjnymi wytwarzanymi w za-
k∏adach opieki zdrowotnej lub lekami
z∏o˝onymi,

3) surowce farmaceutyczne, dla których
ustanawiane sà wymagania dotyczàce ja-
koÊci w trybie przepisu art. 17,

4) leki homeopatyczne,
5) inne Êrodki farmaceutyczne i materia∏y

medyczne okreÊlone przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw zdrowia, w drodze roz-
porzàdzenia, uwzgl´dniajàc leki, których
sk∏ad nie wymaga szczegó∏owych badaƒ
klinicznych.”;

4) w art. 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w po-

rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rolnictwa, po zasi´gni´ciu opinii Na-
czelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnej Rady
Lekarskiej oraz Krajowej Rady Lekarsko-We-
terynaryjnej, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, organizacj´ i tryb dzia∏ania Komisji, spo-
sób podejmowania przez nià uchwa∏, a tak˝e
szczegó∏owe zasady wynagradzania jej
cz∏onków, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:
1) liczb´ osób wchodzàcych w sk∏ad Komisji,
2) zadania prezydium Komisji,
3) zadania przewodniczàcego i wiceprze-

wodniczàcego Komisji.”;
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5) w art. 13:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Za wpisanie Êrodka farmaceutycznego lub
materia∏u medycznego do rejestru oraz za
przed∏u˝enie wa˝noÊci wpisu pobiera si´
op∏at´.”,

b) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏aty
za wpis oraz tryb jej uiszczania, ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem zró˝nicowania wyso-
koÊci op∏aty za ocen´ dokumentacji rejestra-
cyjnej i przed∏u˝enie wa˝noÊci wpisu do reje-
stru.”;

6) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po za-

si´gni´ciu opinii Komisji i Naczelnej Rady
Lekarskiej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wykaz jednostek upowa˝nionych do prze-
prowadzania badaƒ laboratoryjnych i klinicz-
nych, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci wypo-
sa˝enie i kadr´ tych jednostek oraz szczegó-
∏owe warunki przeprowadzania tych badaƒ,
z uwzgl´dnieniem zakresu i metod tych ba-
daƒ.”;

7) w art. 18 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e

okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wykazy
leków przeznaczonych wy∏àcznie do stoso-
wania w zak∏adzie opieki zdrowotnej,
uwzgl´dniajàc, ˝e ich przyjmowanie powin-
no odbywaç si´ pod kontrolà lekarza.”;

8) w art. 19:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydanie koncesji, o których mowa w ust. 1,
podlega op∏acie.”,

b) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏aty
za wydanie koncesji, uwzgl´dniajàc jej zró˝-
nicowanie w zale˝noÊci od rodzaju wytwa-
rzanego Êrodka farmaceutycznego lub mate-
ria∏u medycznego.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏aty za
wydanie koncesji w zakresie wytwarzania
Êrodków farmaceutycznych i materia∏ów me-
dycznych stosowanych wy∏àcznie u zwierzàt,
uwzgl´dniajàc jej zró˝nicowanie w zale˝noÊci
od rodzaju wytwarzanego Êrodka farmaceu-
tycznego lub materia∏u medycznego.”;

9) w art. 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb
przed∏u˝ania terminu wa˝noÊci Êrodków far-
maceutycznych i materia∏ów medycznych,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:
1) jednostki uprawnione do przed∏u˝ania ter-

minu wa˝noÊci Êrodków farmaceutycz-
nych lub materia∏ów medycznych,

2) sposób sporzàdzania wykazu Êrodków far-
maceutycznych i materia∏ów medycz-
nych, którym przed∏u˝ono termin wa˝no-
Êci, oraz tryb jego prowadzenia.”;

10) w art. 31 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po za-

si´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Aptekar-
skiej, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Rady
Krajowej Federacji Konsumentów, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wykazy Êrodków
farmaceutycznych i materia∏ów medycz-
nych, które mogà byç przedmiotem obrotu
detalicznego poza aptekami, rodzaj placó-
wek, w których wyroby te mogà byç rozpro-
wadzane, oraz okreÊli wymogi, jakim powin-
ny odpowiadaç lokal i wyposa˝enie takiej
placówki, oraz kwalifikacje zawodowe pro-
wadzàcego placówk´, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci rodzaj Êrodków farmaceu-
tycznych i materia∏ów medycznych, które
majà byç przedmiotem obrotu.”;

11) w art. 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia:
1) typy aptek oraz zakres i rodzaj czynnoÊci

nale˝àcych do aptek poszczególnych ty-
pów,

2) wymagania dotyczàce lokali i wyposa˝e-
nia aptek, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:
a) rodzaj dzia∏alnoÊci prowadzonej przez

poszczególne typy aptek,
b) wielkoÊç powierzchni funkcjonalnej lo-

kalu apteki,
c) rodzaj pomieszczeƒ, jakie powinna po-

siadaç apteka,
d) wyposa˝enie apteki w zale˝noÊci od jej

typu.”;

12) w art. 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, Êrodki farmaceu-
tyczne i materia∏y medyczne, które mogà byç
wydawane przez apteki bez recepty lekar-
skiej, oraz szczegó∏owe zasady wydawania
przez apteki leków i materia∏ów medycz-
nych, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:
1) sposób wydawania leków osobom fizycz-

nym oraz uprawnionym jednostkom orga-
nizacyjnym,

2) obowiàzki pracownika realizujàcego re-
cept´,

3) czas przechowywania recept i zapotrzebo-
waƒ.”;

13) art. 41 otrzymuje brzmienie:
„Art. 41. Kierownik apteki:

1) odpowiada za wydawanie, przechowy-
wanie, oznakowanie i to˝samoÊç Êrod-
ków farmaceutycznych i materia∏ów
medycznych oraz za organizacj´ pracy
w aptece, zapewniajàcà prawid∏owe
sporzàdzanie leków recepturowych,
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wytwarzanie leków gotowych oraz
udzielanie informacji o lekach,

2) ma obowiàzek przekazywania orga-
nom Inspekcji Farmaceutycznej wszel-
kich informacji o niepo˝àdanym dzia∏a-
niu Êrodka farmaceutycznego lub ma-
teria∏u medycznego,

3) prowadzi ewidencj´ zatrudnionych
w aptece osób wymienionych w art. 40
ust. 3.”;

14) dodaje si´ art. 41a w brzmieniu:
„Art. 41a. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia

okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
ewidencji, o której mowa w art. 41 pkt 3,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci niezb´d-
ne dane dotyczàce aptekarza, w tym da-
ne dotyczàce przebiegu jego pracy za-
wodowej.”;

15) w art. 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, tryb przeprowa-
dzania kontroli przyjmowanych i wydawa-
nych Êrodków farmaceutycznych i materia-
∏ów medycznych oraz warunki ich transpor-
towania, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:

1) obowiàzki przyjmujàcego i wydajàcego
Êrodki farmaceutyczne i materia∏y me-
dyczne,

2) wymagania dotyczàce transportu Êrod-
ków farmaceutycznych i materia∏ów
medycznych.”;

16) w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w po-

rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, w odniesieniu do Êrodków farmaceu-
tycznych i materia∏ów medycznych stosowa-
nych wy∏àcznie u zwierzàt, leki gotowe i inne
Êrodki farmaceutyczne i materia∏y medycz-
ne, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 5,
które nie podlegajà wpisowi do rejestru, bio-
ràc pod uwag´ w szczególnoÊci sk∏ad i zasto-
sowanie Êrodka lub materia∏u.”;

17) w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, wzór i sposób pro-
wadzenia ksià˝ki kontroli, zasady dokonywa-
nia w niej wpisów oraz tryb powiadamiania
o usuni´ciu stwierdzonych uchybieƒ,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci elementy,
które powinien zawieraç wpis.”

Art. 46. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. o utwo-
rzeniu G∏ównego Urz´du Miar (Dz. U. Nr 55, poz. 247 
i z 1998 r. Nr 37, poz. 202) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporzà-

dzenia, tworzy i znosi okr´gowe i obwodowe
urz´dy miar oraz okr´gowe i obwodowe
urz´dy probiercze, a tak˝e okreÊla ich obszar

dzia∏ania i siedziby, z uwzgl´dnieniem eko-
nomicznych warunków dzia∏ania tych urz´-
dów oraz potrzeb gospodarki i ludnoÊci.”;

2) art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. 1. Prezes Rady Ministrów nadaje, w drodze

rozporzàdzenia, statut Urz´du, okreÊlajà-
cy jego struktur´ organizacyjnà oraz tryb
pracy.

2. Prezes Urz´du ustala, w drodze zarzà-
dzenia, regulamin organizacyjny Urz´-
du, okreÊlajàcy zakres zadaƒ i tryb pracy
komórek organizacyjnych Urz´du oraz
jednostek organizacyjnych podleg∏ych
i nadzorowanych przez Prezesa Urz´-
du.”

Art. 47. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. — Pra-
wo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272 i Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzà-

dzenia, nazwy, definicje i oznaczenia legal-
nych jednostek miar, uwzgl´dniajàc nazwy
i oznaczenia przedrostków s∏u˝àcych do two-
rzenia wielokrotnoÊci i podwielokrotnoÊci
tych jednostek miar oraz zasady pisowni
oznaczeƒ legalnych jednostek miar.”;

2) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,

ustanawia paƒstwowe wzorce jednostek
miar, do których sà odnoszone przyrzàdy po-
miarowe kontrolne i u˝ytkowe, wed∏ug hie-
rarchicznych uk∏adów sprawdzaƒ, ustalajàc
w szczególnoÊci dokumentacj´ wzorców za-
wierajàcà Êwiadectwo wzorca wraz z za∏àcz-
nikami, którymi sà hierarchiczny uk∏ad
sprawdzaƒ, dokumentacja techniczna, in-
strukcja obs∏ugi i ksi´ga wzorca, oraz wska-
zuje miejsce stosowania i przechowywania
wzorca i osob´ za niego odpowiedzialnà.”;

3) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozpo-

rzàdzenia:
1) wymagania techniczne i metrologiczne,

którym powinny odpowiadaç przyrzàdy
pomiarowe podlegajàce kontroli metro-
logicznej, uwzgl´dniajàc warunki w∏aÊci-
wego stosowania tych przyrzàdów oraz
okresy wa˝noÊci dowodów kontroli,

2) metody oraz przebieg sprawdzania lub
badania zgodnoÊci w∏aÊciwoÊci przyrzà-
dów pomiarowych z wymaganiami,
o których mowa w pkt 1, uwzgl´dniajàc
stosowane wyposa˝enie pomiarowe
oraz sposób dokumentowania wyni-
ków.”;

4) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. 1. Przyrzàdy pomiarowe stosowane:

1) w obrocie publicznym do wyznacza-
nia iloÊci albo jakoÊci rzeczy w celu
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uzyskania prawid∏owej podstawy do
rozliczeƒ,

2) przy produkcji i badaniu Êrodków
leczniczych,

3) przy czynnoÊciach urz´dowych
— podlegajà legalizacji.

2. Legalizacja jest sprawdzeniem, stwier-
dzeniem i poÊwiadczeniem przez organ
administracji miar, ˝e przyrzàd pomia-
rowy spe∏nia wymagania techniczne
i metrologiczne i mo˝e byç stosowany
do celów okreÊlonych w ust. 1.

3. Dowodem legalizacji jest cecha legali-
zacyjna umieszczona na przyrzàdzie al-
bo Êwiadectwo legalizacji.

4. Rada Ministrów okreÊla, w drodze roz-
porzàdzenia, przyrzàdy podlegajàce le-
galizacji oraz wzory cech i Êwiadectw
legalizacji, z uwzgl´dnieniem znaczenia
i zakresu stosowania ich do celów okre-
Êlonych w ust. 1.”;

5) w art. 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przyrzàdy pomiarowe majàce znaczenie dla
bezpieczeƒstwa ˝ycia, ochrony zdrowia
i ochrony Êrodowiska podlegajà obowiàzko-
wi uwierzytelnienia.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dowodem uwierzytelnienia jest cecha

umieszczona na przyrzàdzie albo Êwiadec-
two uwierzytelnienia.”,

c) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzà-

dzenia, przyrzàdy podlegajàce obowiàzkowi
uwierzytelnienia oraz wzory cech i Êwia-
dectw uwierzytelnienia z uwzgl´dnieniem
znaczenia i zakresu stosowania ich do celów,
o których mowa w ust. 1.”;

6) w art. 16 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Obowiàzkowi zatwierdzenia typu podlegajà

produkowane w kraju lub sprowadzane z za-
granicy przyrzàdy pomiarowe, podlegajàce
legalizacji lub obowiàzkowi uwierzytelnie-
nia.

2. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze roz-
porzàdzenia, przyrzàdy inne ni˝ wymienione
w ust. 1 jako podlegajàce obowiàzkowi za-
twierdzenia typu, ze wzgl´du na stosowanie
ich do celów okreÊlonych w art. 10 ust. 1 lub
w art. 11 ust. 1, a tak˝e ich znaczenie dla go-
spodarki.”;

7) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzà-

dzenia:
1) warunki i tryb zg∏aszania przyrzàdów po-

miarowych do legalizacji, uwierzytelnie-
nia lub zatwierdzenia typu, ustalajàc
w szczególnoÊci podmioty uprawnione
do zg∏aszania przyrzàdów pomiarowych,
cz´stotliwoÊç i miejsce dokonywania kon-

troli metrologicznych oraz badania i wy-
maganà dokumentacj´, uwzgl´dniajàc
terminy dokonywania zg∏oszenia, obo-
wiàzki zg∏aszajàcego i tryb post´powania
w tych sprawach,

2) znak typu przyrzàdu pomiarowego i spo-
sób jego umieszczenia, z uwzgl´dnieniem
w szczególnoÊci wzoru znaku, daty i kolej-
noÊci nadania oraz miejsca jego umiesz-
czenia.”;

8) art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okre-

Êla, w drodze rozporzàdzenia, wymagania
inne ni˝ metrologiczne, jakie powinny
spe∏niaç przyrzàdy pomiarowe stosowa-
ne w ochronie zdrowia, warunkujàce do-
puszczenie ich do stosowania.”;

9) w art. 20 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Pobiera si´ op∏aty za czynnoÊci organów

i urz´dów administracji miar zwiàzane z:
1) legalizacjà, uwierzytelnieniem i zatwier-

dzeniem typu oraz uznawaniem za rów-
nowa˝ne tym formom kontroli metrolo-
gicznej odpowiednich kontroli przyrzà-
dów pomiarowych, wykonywanych przez
zagraniczne instytucje metrologiczne,

2) sprawdzaniem, wzorcowaniem (kalibra-
cjà) i wykonywaniem ekspertyz przyrzà-
dów pomiarowych oraz badaniem przy-
rzàdów pomiarowych i wydawaniem cer-
tyfikatów zgodnoÊci w ramach systemu
Mi´dzynarodowej Organizacji Metrologii
Prawnej,

3) wytwarzaniem i sprawdzaniem materia-
∏ów odniesienia (wzorców w∏aÊciwoÊci
chemicznych i fizycznych),

4) ustanawianiem i sprawowaniem nadzoru
nad paƒstwowymi wzorcami jednostek
miar, stosowanymi i przechowywanymi
poza Urz´dem,

5) akredytacjà laboratoriów pomiarowych,
6) szkoleniem z dziedziny metrologii.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa
G∏ównego Urz´du Miar, okreÊla, w drodze
rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏at i tryb ich
pobierania.”

Art. 48. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. — Pra-
wo probiercze (Dz. U. Nr 55, poz. 249) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozpo-

rzàdzenia:
1) próby dla wyrobów z metali szlachet-

nych, uwzgl´dniajàc zasad´ okreÊlonà
w art. 3 i 4,

2) wymagania, jakim powinny odpowiadaç
wyroby z metali szlachetnych zg∏aszane
do badania i cechowania, tryb zg∏aszania,
metody badania i sposoby cechowania
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tych wyrobów oraz wzory cech probier-
czych, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci
obowiàzków podmiotów zobowiàzanych
do zg∏aszania wyrobów, sposób okreÊla-
nia zawartoÊci metali szlachetnych w tych
wyrobach, kryteria doboru cech probier-
czych do rodzaju wyrobów oraz opis wi-
zerunków cech,

3) sposób post´powania z wyrobami z meta-
li szlachetnych nie odpowiadajàcymi naj-
ni˝szej próbie, ustalonej zgodnie z pkt 1,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci mo˝li-
woÊç oznaczenia ich znakiem MET lub wy-
dania Êwiadectwa badania oraz sposób
post´powania z wyrobami nie odpowia-
dajàcymi próbom deklarowanym przez
podmioty zg∏aszajàce.”;

2) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochro-

ny dziedzictwa narodowego okreÊla, w dro-
dze rozporzàdzenia, kryteria kwalifikacji wy-
robów, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci wyroby ma-
jàce wartoÊç historycznà lub artystycznà,
które zosta∏y wytworzone co najmniej 36 lat
przed dniem powstania obowiàzku zg∏asza-
nia ich do badania i cechowania w celu
wprowadzenia do obrotu handlowego na te-
renie Rzeczypospolitej Polskiej.”;

3) w art. 9 w ust. 1 wyrazy „2 gramy w sztuce lub
w dwóch sztukach, gdy w obrocie handlowym sta-
nowià par´” zast´puje si´ wyrazami „5 gramów”;

4) w art. 16 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Pobiera si´ op∏aty za czynnoÊci organów

i urz´dów administracji probierczej zwiàza-
ne z:
1) badaniem stopów metali szlachetnych

i wyrobów wykonywanych z takich sto-
pów,

2) cechowaniem zbadanych wyrobów i sto-
pów,

3) dokonywaniem ekspertyz wyrobów i sto-
pów.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa G∏ówne-
go Urz´du Miar, okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, wysokoÊç op∏at i tryb ich pobierania.”

Art. 49. W ustawie z dnia 2 grudnia 1993 r. o ozna-
czaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U.
Nr 127, poz. 584, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 83, poz. 931) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-

blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wykaz urz´dów skarbowych uprawnio-

nych do wydawania i sprzeda˝y banderol
lub wydawania upowa˝nieƒ do wydawa-
nia banderol podatkowych i legalizacyj-
nych,

2) wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3.”;

2) w art. 9 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku gdy sk∏adajàcy wniosek o wy-

danie lub o sprzeda˝ banderol nie b´dzie
odbiera∏ ich osobiÊcie, do wniosku za∏àcza
równie˝ upowa˝nienie do odbioru dla okre-
Êlonej osoby, z podaniem jej imienia i na-
zwiska, miejsca zamieszkania oraz rodzaju
i numeru dokumentu potwierdzajàcego to˝-
samoÊç tej osoby.”;

3) art. 26 otrzymuje brzmienie:
„Art. 26. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-

rzàdzenia, wykaz wyrobów podlegajà-
cych obowiàzkowi oznaczania znakami
akcyzy, obj´tych klasyfikacjà Systema-
tycznego wykazu wyrobów oraz Polskà
scalonà nomenklaturà towarowà handlu
zagranicznego.”

Art. 50. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111,
poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z
2000 r. Nr 109, poz. 1157) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska

okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) kategorie prac geologicznych,
2) kwalifikacje ogólne i zawodowe wymaga-

ne od osób wykonujàcych, dozorujàcych
i kierujàcych okreÊlonymi kategoriami
prac geologicznych,

3) sposób post´powania w sprawach
stwierdzania kwalifikacji,

4) tryb powo∏ywania komisji egzaminacyj-
nych, sk∏ad komisji egzaminacyjnej do
sprawdzenia wiadomoÊci kandydatów
oraz zakres wiadomoÊci podlegajàcych
sprawdzeniu,

5) wysokoÊç op∏at zwiàzanych ze stwierdze-
niem kwalifikacji, sposób ich uiszczania
oraz wysokoÊç wynagrodzenia dla cz∏on-
ków komisji egzaminacyjnej

— uwzgl´dniajàc wymagania w zakresie
bezpieczeƒstwa powszechnego, prawid∏o-
woÊci wykonywanych prac geologicznych
oraz potrzeby ochrony Êrodowiska.”;

2) w art. 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska

okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
prowadzenia rejestru obszarów górni-
czych, dane podlegajàce wpisowi do reje-
stru obszarów górniczych oraz dokumenty
przechowywane w rejestrze obszarów gór-
niczych, a tak˝e zakres i sposób udost´p-
niania danych zawartych w tym rejestrze,
kierujàc si´ potrzebà zapewnienia ochrony
z∏ó˝ kopalin przed zagospodarowaniem
niezgodnym z ich przeznaczeniem oraz po-
trzebà powszechnego udost´pniania infor-
macji.”;
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3) w art. 58 skreÊla si´ ust. 2;

4) w art. 64 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-

porzàdzenia:
1) szczegó∏owe wymagania dotyczàce cz´Êci

i treÊci planu ruchu zak∏adu górniczego, ze
wskazaniem szczególnych wymagaƒ do-
tyczàcych podziemnych zak∏adów górni-
czych, odkrywkowych zak∏adów górni-
czych i zak∏adów górniczych wydobywajà-
cych kopaliny otworami wiertniczymi,

2) szczegó∏owe wymagania dotyczàce cz´-
Êci i treÊci planu ruchu sporzàdzanego
w formie uproszczonej,

3) szczegó∏owe wymagania dotyczàce cz´-
Êci i treÊci planu ruchu likwidowanego za-
k∏adu górniczego,

4) szczegó∏owe wymagania dotyczàce cz´-
Êci i treÊci planu ruchu zak∏adu:

a) prowadzàcego bezzbiornikowe maga-
zynowanie substancji w górotworze,

b) prowadzàcego sk∏adowanie odpadów
w podziemnych wyrobiskach górni-
czych,

c) wykonujàcego roboty geologiczne,
z uwzgl´dnieniem specyfiki prowadze-
nia tych prac na obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej,

5) okresy, na jakie majà byç sporzàdzane
plany ruchu,

6) tryb sporzàdzania planu ruchu i jego
zmiany oraz tryb i terminy przedk∏adania
planu ruchu (zmiany planu ruchu) do za-
twierdzenia

— okreÊlajàc szczegó∏owe przedsi´wzi´cia
niezb´dne w celu zapewnienia bezpieczeƒ-
stwa powszechnego, bezpieczeƒstwa po˝a-
rowego, bezpieczeƒstwa higieny pracy pra-
cowników zak∏adu górniczego, prawid∏owej
i racjonalnej gospodarki z∏o˝em, ochrony
Êrodowiska wraz z obiektami budowlanymi
i zapobiegania szkodom i ich naprawiania.”;

5) w art. 68 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki

okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 1,

uwzgl´dniajàc kwalifikacje ogólne i zawo-
dowe wymagane od osób kierownictwa
i dozoru ruchu w poszczególnych rodza-
jach zak∏adów górniczych oraz w dzia∏ach
ruchu tych zak∏adów,

2) sposób post´powania w sprawach
stwierdzania kwalifikacji osób, o których
mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc tryb powo-
∏ywania komisji egzaminacyjnych, sk∏ad
komisji egzaminacyjnej do sprawdzenia
wiadomoÊci kandydatów oraz zakres wia-
domoÊci podlegajàcych sprawdzeniu,
wysokoÊç op∏at zwiàzanych ze stwierdze-
niem kwalifikacji i sposób ich uiszczania,
tryb stwierdzania kwalifikacji oraz wyso-

koÊç wynagrodzenia dla cz∏onków komi-
sji egzaminacyjnych.”;

6) w art. 69 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw Êrodowiska, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, rodzaje dokumentacji mierniczo-
-geologicznej, jakà jest obowiàzany posiadaç
przedsi´biorca, uwzgl´dniajàc dokumenty,
które wchodzà w sk∏ad tej dokumentacji w po-
szczególnych rodzajach zak∏adów górniczych,
sposób i terminy jej sporzàdzania i uzupe∏nia-
nia oraz zakres obowiàzku jej udost´pniania
organom administracji geologicznej i nadzo-
ru górniczego, wymagania dotyczàce wyko-
nywania prac geodezyjnych dla potrzeb spo-
rzàdzania tej dokumentacji, a tak˝e zasady
i tryb post´powania z dokumentacjà po likwi-
dacji zak∏adu górniczego oraz udost´pniania
tej dokumentacji, jak równie˝ przypadki,
w których organ nadzoru górniczego mo˝e
wyraziç zgod´ na sporzàdzenie lub nakazaç
sporzàdzenie innych dokumentów.”;

7) w art. 70 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki

okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, kwalifika-
cje ogólne i zawodowe wymagane od mier-
niczego górniczego i geologa górniczego,
sposób post´powania w sprawach stwier-
dzania kwalifikacji, tryb powo∏ywania komi-
sji egzaminacyjnych, sk∏ad komisji egzami-
nacyjnej do sprawdzenia wiadomoÊci kandy-
datów, zakres wiadomoÊci podlegajàcych
sprawdzeniu, wysokoÊç op∏at zwiàzanych ze
stwierdzeniem kwalifikacji i sposób ich uisz-
czania, tryb stwierdzania kwalifikacji oraz
wysokoÊç wynagrodzenia dla cz∏onków ko-
misji egzaminacyjnych.”;

8) w art. 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezes Rady Ministrów okreÊla, w drodze

rozporzàdzenia:
1) kryteria oceny wyst´pujàcych w zak∏adach

górniczych zagro˝eƒ naturalnych, nat´˝e-
nia wyst´powania zagro˝eƒ, przestrzeni
ich wyst´powania i rodzaju zak∏adu górni-
czego, a tak˝e szczegó∏owe zasady zalicza-
nia tych zagro˝eƒ przez w∏aÊciwe organy
nadzoru górniczego do poszczególnych
stopni, kategorii i klas zagro˝eƒ,

2) sposób zaliczania z∏o˝, ich cz´Êci lub wy-
robisk do poszczególnych stopni, katego-
rii i klas zagro˝eƒ,

3) przypadki, w których zaliczeƒ mo˝e doko-
nywaç kierownik ruchu zak∏adu górniczego

— kierujàc si´ potrzebà zapewnienia bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy pracowników za-
k∏adu górniczego, ruchu tego zak∏adu i bez-
pieczeƒstwa powszechnego.”;

9) w art. 107 ust. 4. otrzymuje brzmienie:
„4. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporzà-

dzenia, nadaje statut Wy˝szemu Urz´dowi
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Górniczemu, okreÊlajàc w nim w szczególno-
Êci zasady i tryb dzia∏ania oraz organy we-
wn´trzne, majàc na uwadze stworzenie opty-
malnych warunków organizacyjnych do pra-
wid∏owej realizacji zadaƒ przez Wy˝szy
Urzàd Górniczy.”;

10) w art. 108 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prezes Rady Ministrów mo˝e, w drodze roz-

porzàdzenia, tworzyç i znosiç specjalistycz-
ne urz´dy górnicze obejmujàce niektóre
dziedziny dzia∏alnoÊci urz´dów górniczych,
okreÊlajàc ich nazw´, w∏aÊciwoÊç i siedzi-
b´.”

Art. 51. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o op∏acie
wyrównawczej od niektórych towarów rolnych i spo-
˝ywczych przywo˝onych z zagranicy (Dz. U. Nr 43,
poz.160) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych,

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owy wykaz to-
warów, o których mowa w ust. 3.”;

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rol-

nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
stawki op∏at wyrównawczych od towarów
rolnych i spo˝ywczych przywo˝onych z za-
granicy, bioràc w szczególnoÊci pod uwa-
g´ stawki celne oraz podatki i op∏aty, jakie
obcià˝ajà towary przywo˝one z zagrani-
cy.”

Art. 52. W ustawie z dnia 11 maja 1994 r. o zada-
niach zleconych gminie, zwiàzanych z organizacjà
i prowadzeniem spisów rolnych (Dz. U. Nr 67, poz. 288)
art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, terminy i sposób wykona-
nia zadaƒ, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
uwzgl´dniajàc formy i zakres wspó∏dzia∏a-
nia urz´dów statystycznych przy aktualizo-
waniu danych zawartych w wykazach indy-
widualnych gospodarstw rolnych i dzia∏ek
rolnych.”

Art. 53. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 i Nr 109,
poz. 1157) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw architektury

i budownictwa okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wykaz wyrobów budowlanych, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 2.”;

2) art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Art. 11. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia

okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, do-
puszczalne st´˝enia i nat´˝enia czynni-
ków szkodliwych dla zdrowia wydziela-
nych przez materia∏y budowlane, urzà-
dzenia i elementy wyposa˝enia w po-

mieszczeniach przeznaczonych na po-
byt ludzi.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw zdrowia, mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, dopuszczalne
st´˝enia i nat´˝enia czynników szkodli-
wych w pomieszczeniach przeznaczo-
nych dla zwierzàt.”;

3) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw architektury

i budownictwa okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, rodzaje obiektów budowlanych, przy
których realizacji jest wymagane ustanowie-
nie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
list´ obiektów budowlanych i kryteria tech-
niczne, jakimi powinien kierowaç si´ organ
podczas nak∏adania na inwestora obowiàzku
ustanowienia inspektora nadzoru inwestor-
skiego.”;

4) w art. 32 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw architektury

i budownictwa okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wzór wniosku o pozwolenie na budo-
w´ i decyzji o pozwoleniu na budow´,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci dokumenty
inwestora, okreÊlone w ust. 1.”;

5) w art. 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister w∏aÊciwy do spraw architektury

i budownictwa okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:
1) szczegó∏owy zakres i form´ projektu bu-

dowlanego,
2) szczegó∏owe zasady ustalania geotech-

nicznych warunków posadawiania obiek-
tów budowlanych.”;

6) w art. 45 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw architektury

i budownictwa okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, sposób prowadzenia dzienników bu-
dowy, monta˝u i rozbiórki oraz osoby upo-
wa˝nione do dokonywania w nich wpisów,
a tak˝e dane, jakie powinna zawieraç tablica
informacyjna.”;

7) w art. 64 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw architektury

i budownictwa okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wzór ksià˝ki obiektu budowlanego
i sposób jej prowadzenia.”;

8) w art. 84b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kontrol´ dzia∏alnoÊci organów administracji

architektoniczno-budowlanej wykonujà
G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego
oraz wojewódzki inspektor nadzoru budow-
lanego, który wykonuje t´ kontrol´ w stosun-
ku do starosty.”;
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9) w art. 88a w pkt 2 skreÊla si´ wyrazy „stopnia wo-
jewódzkiego”.

Art. 54. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 109, poz. 1157) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prezes Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwoju

Miast powo∏uje Przewodniczàcego i cz∏on-
ków komisji, o której mowa w ust. 2, oraz
ustala, w drodze zarzàdzenia, regulamin ko-
misji, uwzgl´dniajàc jej organizacj´ i zasady
dzia∏ania.”;

2) w art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki

przestrzennej i mieszkaniowej, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, rodzaje i wzory do-
kumentów stosowanych w pracach plani-
stycznych oraz zakres i rodzaje dokumentów
wymaganych w post´powaniu o ustalenie
warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:
1) dokumenty zwiàzane z podj´ciem prac

planistycznych,
2) dokumenty sporzàdzane w toku opraco-

wywania projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego,

3) dokumenty wymagane przy sk∏adaniu
wniosków o ustalenie warunków zabudo-
wy i zagospodarowania terenu.”;

3) w art. 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezes Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwoju

Miast, w drodze zarzàdzenia, powo∏uje komi-
sj´ do przeprowadzania post´powania kwa-
lifikacyjnego, w tym egzaminu, o którym mo-
wa w ust. 1 pkt 3, uwzgl´dniajàc kwalifikacje
i wiedz´ cz∏onków komisji.”

Art. 55. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,
poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95)
art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1. Samorzàd województwa zgodnie z po-
trzebami wynikajàcymi w szczególnoÊci
z liczby i struktury spo∏ecznej ludnoÊci
województwa tworzy i prowadzi zak∏ady
psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, doce-
lowà sieç zak∏adów psychiatrycznej opie-
ki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci ich do-
st´pnoÊç oraz sposób finansowania.”

Art. 56. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o zmia-
nie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2 
i z 1996 r. Nr 87, poz. 396) w art. 17 ust. 3 otrzymuje
brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sk∏ad Komisji,
uwzgl´dniajàc przedstawicieli centralnych
organów administracji rzàdowej, ponadza-
k∏adowych organizacji zwiàzkowych uzna-
nych za reprezentatywne na podstawie prze-
pisów art. 24117 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 2 Kodek-
su pracy oraz konfederacji pracodawców,
tryb powo∏ywania jej cz∏onków na wniosek
w∏aÊciwych ministrów, G∏ównego Inspekto-
ra Pracy oraz statutowych organów organi-
zacji zwiàzkowych i pracodawców, zasady jej
dzia∏ania w celu udzielania stronom zamie-
rzajàcym zawrzeç uk∏ad zbiorowy pracy po-
mocy w formie doradztwa i konsultacji oraz
zasady zwrotu zamiejscowym cz∏onkom Ko-
misji i innym osobom bioràcym udzia∏ w jej
pracach kosztów podró˝y.”

Art. 57. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochro-
nie gruntów rolnych i leÊnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78,
z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160,
poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136) w art. 12:

a) w ust. 5 skreÊla si´ zdanie trzecie,
b) dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó-
∏owe zasady ustalania jednorazowego od-
szkodowania, o którym mowa w ust. 5, za
przedwczesny wyràb drzewostanu,
uwzgl´dniajàc wartoÊç drzewostanów, sto-
pieƒ zadrzewienia drzewostanu w wieku
wyr´bu faktycznego, powierzchni´ drzewo-
stanu oraz aktualnà cen´ sprzeda˝y 1 m3

drewna.”

Art. 58. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r. —
Prawo ∏owieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713, z 1997 r. Nr 14,
poz. 72, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554, Nr 110, poz.
715 i Nr 133, poz. 884, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, oraz
z 1999 r. Nr 40, poz. 401) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 8:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wieloletnie ∏owieckie plany hodowlane
uwzgl´dniajàce zasad´ optymalnego gospo-
darowania populacjami zwierzàt ∏ownych
oraz ochrony lasu przed szkodami wyrzàdzo-
nymi przez te zwierz´ta, które sporzàdzajà
dla sàsiadujàcych ze sobà obwodów ∏owiec-
kich o zbli˝onych warunkach przyrodniczych
(rejony hodowlane) dyrektorzy regionalnych
dyrekcji Paƒstwowego Gospodarstwa Le-
Ênego Lasy Paƒstwowe w porozumieniu
z wojewodami i Polskim Zwiàzkiem ¸owiec-
kim.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rolnictwa, po zasi´gni´ciu opinii Pol-
skiego Zwiàzku ¸owieckiego, okreÊli, w dro-
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dze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
sporzàdzania rocznych planów ∏owieckich
i wieloletnich ∏owieckich planów hodowla-
nych oraz zatwierdzania rocznych planów ∏o-
wieckich, uwzgl´dniajàc zasad´ optymalne-
go gospodarowania populacjami zwierzàt
∏ownych oraz ochrony lasu przed szkodami
wyrzàdzanymi przez te zwierz´ta.”;

2) w art. 19:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) z∏o˝enie z wynikiem pozytywnym przez or-
ganizatora turystyki lub osob´ przez niego
zatrudnionà egzaminu ze znajomoÊci wyko-
nywania polowania oraz zasad ochrony
przyrody.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Egzamin, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, prze-
prowadza komisja powo∏ana przez ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska, który
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres oraz
sposób i tryb przeprowadzenia egzaminu,
który obejmowaç powinien znajomoÊç prze-
pisów dotyczàcych ochrony przyrody, go-
spodarki ∏owieckiej oraz przepisów dotyczà-
cych posiadania i pos∏ugiwania si´ bronià.”;

3) w art. 28 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, po
zasi´gni´ciu opinii Polskiego Zwiàzku ¸o-
wieckiego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady przekazywania w zarzàd
obwodów ∏owieckich wy∏àczonych z wy-
dzier˝awiania, uwzgl´dniajàc tryb post´po-
wania, jednostkom, których zadania ustawo-
we dajà gwarancj´ realizacji celów, o których
mowa w ust. 2.”;

4) w art. 30:

a) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Czynsz dzier˝awny ustala si´, w zale˝noÊci
od kategorii obwodu ∏owieckiego, mno˝àc
iloÊç hektarów obszaru dzier˝awionego
obwodu ∏owieckiego przez równowartoÊç
pieni´˝nà ˝yta, stosujàc wskaênik przelicze-
niowy, który nie mo˝e byç wy˝szy ni˝
0,07q ˝yta za 1 hektar.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rolnictwa, po zasi´gni´ciu opinii Pol-
skiego Zwiàzku ¸owieckiego, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:

1) zasady kategoryzacji obwodów ∏owiec-
kich, uwzgl´dniajàc liczebnoÊç poszcze-
gólnych gatunków zwierzyny w okreÊlo-
nych Êrodowiskach jej bytowania, rodzaj

i wielkoÊç jej pozyskania oraz nasilenie
czynników antropogenicznych,

2) szczegó∏owe zasady ustalenia czynszu
dzier˝awnego, uwzgl´dniajàc powierzch-
ni´ i kategori´ obwodu ∏owieckiego, sto-
sujàc za podstaw´ do wyliczeƒ cen´ ˝yta
ustalonà na podstawie ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r.
Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926
oraz z 1998 r. Nr 108, poz. 681),

3) szczegó∏owe zasady ustalania partycypa-
cji, o której mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc
niezrealizowanie rocznego planu ∏owiec-
kiego w zakresie pozyskania: ∏osi, jeleni,
danieli i saren, przy czym nie mo˝e ona
przekroczyç 10% wartoÊci wp∏ywów ze
sprzeda˝y tusz tych gatunków w roku po-
przednim.”;

5) w art. 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe sposoby u˝ywa-
nia, ewidencjonowania i przechowywania
w siedzibach Paƒstwowej Stra˝y ¸owieckiej
broni palnej krótkiej, amunicji i r´cznych
miotaczy gazu. Rozporzàdzenie powinno
okreÊlaç szczegó∏owe wymogi dotyczàce
przechowywania, u˝ywania, ewidencjono-
wania w siedzibach Paƒstwowej Stra˝y ¸o-
wieckiej broni palnej krótkiej, amunicji do tej
broni oraz r´cznych miotaczy gazu, a tak˝e
wzory dokumentów niezb´dnych do ewiden-
cjonowania broni i amunicji oraz r´cznych
miotaczy gazu, jej wydawania i zdania, jak
równie˝ warunki techniczne, jakim powinien
odpowiadaç magazyn broni.”;

6) w art. 42 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. BezpoÊrednio po dostarczeniu przez upraw-
nionego do wykonywania polowania pozy-
skanej zwierzyny do punktu skupu osoba go
prowadzàca obowiàzana jest oznakowaç tu-
sze ∏osi, jeleni, danieli, muflonów, saren i dzi-
ków.”;

7) w art. 43 w ust. 3 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje wyrazy „uwzgl´dniajàc istniejàce polskie
zwyczaje ∏owieckie oraz kierujàc si´ troskà o bez-
pieczeƒstwo osób i mienia.”;

8) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw rolnictwa, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób post´powania przy
szacowaniu szkód w uprawach i p∏odach
rolnych oraz wyp∏at odszkodowaƒ za
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szkody, uwzgl´dniajàc terminy zg∏oszenia
szkody, obowiàzek szacowania wst´pne-
go i ostatecznego oraz obszar uszkodzo-
nej uprawy.”

Art. 59. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1995 r.
o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narzà-
dów (Dz. U. Nr 138, poz. 682 oraz z 1997 r. Nr 88,
poz. 554 i Nr 104, poz. 661) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zak∏ady opieki
zdrowotnej lub inne jednostki organizacyjne
prowadzàce krajowe listy osób oczekujàcych
na przeszczepienie okreÊlonych komórek,
tkanek i narzàdów, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci profil dzia∏ania zak∏adów.”;

2) w art. 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia nadaje
Krajowej Radzie Transplantacyjnej, w drodze
rozporzàdzenia, statut okreÊlajàcy czas trwa-
nia kadencji, szczegó∏owy zakres, organiza-
cj´ i tryb dzia∏ania oraz okreÊla zasady wyna-
gradzania za udzia∏ w pracach Krajowej Rady
Transplantacyjnej.”

Art. 60. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kul-
turze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639,
z 1997 r. Nr 106, poz. 680, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 160,
poz. 1078, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 96, poz.
1106 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117 i Nr
72, poz. 839) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wykaz dyscyplin i dziedzin sportu, w których
mogà dzia∏aç polskie zwiàzki sportowe, oraz
szczegó∏owe warunki i tryb udzielania ze-
zwoleƒ, o których mowa w ust. 4, uwzgl´d-
niajàc tendencje Êwiatowe do tworzenia si´
nowych dyscyplin.”;

2) w art. 19 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Zaj´cia, o których mowa w ust. 1, prowadzo-
ne sà równie˝ w jednostkach organizacyj-
nych podleg∏ych Ministrowi Obrony Naro-
dowej, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
wewn´trznych, Szefowi Urz´du Ochrony
Paƒstwa oraz Szefowi Obrony Cywilnej Kra-
ju.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu, w porozumieniu z Ministrem Obro-
ny Narodowej, ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych, po zasi´gni´ciu opinii
Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzorcowy pro-
gram zaj´ç dla jednostek organizacyjnych,

o których mowa w ust. 3, ustalajàc wykaz
jednostek organizacyjnych, które b´dà reali-
zowaç plany i programy zaj´ç wychowania
fizycznego.”;

3) w art. 22 ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu, w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw pracy, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb zali-
czania okresów pobierania stypendiów spor-
towych do okresu zatrudnienia, od którego
zale˝à uprawnienia pracownicze wynikajàce
ze stosunku pracy.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady i tryb przyznawania,
wstrzymywania i cofania oraz wysokoÊç 
stypendiów sportowych, o których mowa
w ust. 4, uwzgl´dniajàc obowiàzki zawodni-
ka pobierajàcego stypendium, skutki ich nie-
wykonywania oraz podstaw´ i sposób usta-
lania wysokoÊci stypendium.”;

4) w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu, w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw oÊwiaty i wychowania, okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, zasady wspó∏-
zawodnictwa sportowego dzieci i m∏odzie˝y,
uwzgl´dniajàc rodzaje zawodów i szczeble
rozgrywek oraz warunki uczestnictwa za-
wodników.”;

5) w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady przyznawania i pozba-
wiania licencji, o której mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc wymogi do uzyskania licencji,
okres jej wa˝noÊci, dokument przyznajàcy li-
cencj´, przypadki, kiedy polski zwiàzek spor-
towy mo˝e pozbawiç zawodnika licencji,
oraz okreÊli organ odwo∏awczy od decyzji
polskiego zwiàzku sportowego.”;

6) w art. 27 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister Obrony Narodowej, w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw kultu-
ry fizycznej i sportu, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki szkolenia sportowego
i przygotowaƒ do udzia∏u w reprezentacji 
narodowej zawodnika, o którym mowa
w ust. 3, powo∏anego do czynnej s∏u˝by woj-
skowej, ustalajàc oÊrodki, w których b´dzie
prowadzone szkolenie sportowe, system za-
twierdzania planów szkoleniowych oraz obo-
wiàzki zwiàzane z ubezpieczeniem zawodni-
ków.”;
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7) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu okreÊli, w drodze w rozporzàdzenia,
rodzaje wyró˝nieƒ i wysokoÊç nagród, o któ-
rych mowa w ust. 1, oraz szczegó∏owe zasa-
dy i tryb ich przyznawania, uwzgl´dniajàc
osiàgni´cia sportowe, za które zawodnicy
otrzymujà nagrody, oraz organ przyznajàcy
wyró˝nienia i nagrody.”;

8) w art. 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady i warunki prowadzenia
dzia∏alnoÊci w dziedzinie rekreacji ruchowej,
uwzgl´dniajàc kwalifikacje osób prowadzà-
cych dzia∏alnoÊç w tej dziedzinie, ich prawa
i obowiàzki, oraz podstawowe za∏o˝enia or-
ganizacyjne.”;

9) w art. 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
kwalifikacje, stopnie i tytu∏y zawodowe
w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegó∏o-
we zasady i tryb ich uzyskiwania, uwzgl´d-
niajàc stopnie trenerskie i specjalizacje in-
struktorskie, warunki uzyskiwania tych stop-
ni i tytu∏ów oraz tytu∏u mened˝era sportu,
a tak˝e jednostki uprawnione do prowadze-
nia kursów specjalistycznych i dokumenty
stwierdzajàce posiadane kwalifikacje.”;

10) w art. 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady i tryb przyznawania od-
znaczeƒ, wyró˝nieƒ i nagród, o których mo-
wa w ust. 1 i 2, uwzgl´dniajàc rodzaje odznak
i wyró˝nieƒ, rodzaje i wysokoÊç nagród oraz
tryb ich uzyskiwania, a tak˝e osiàgni´cia, za
które mogà byç przyznane nagrody.”;

11) w art. 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady, warunki i tryb przyzna-
wania i pozbawiania licencji s´dziego spor-
towego, uwzgl´dniajàc okres wa˝noÊci licen-
cji, wzór dokumentu potwierdzajàcego jej
uzyskanie, przypadki, kiedy polski zwiàzek
sportowy mo˝e pozbawiç s´dziego licencji,
oraz organ odwo∏awczy od decyzji polskiego
zwiàzku sportowego.”;

12) w art. 48:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organem w∏aÊciwym w sprawach dopingu
jest Komisja do Zwalczania Dopingu w Spo-
rcie, zwana dalej «Komisjà».”,

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycz-
nej i sportu, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw zdrowia, powo∏uje,
w drodze rozporzàdzenia, Komisj´, o której
mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc kwalifikacje
cz∏onków Komisji w dziedzinie medycyny,
kultury fizycznej, sportu, biologii lub pra-
wa.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu, w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw zdrowia, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, zakres i tryb dzia∏ania Komi-
sji, uwzgl´dniajàc tryb przeprowadzania
kontroli antydopingowej, sposób podejmo-
wania uchwa∏ w sprawach dotyczàcych in-
terpretacji wyników kontroli antydopingo-
wej oraz mo˝liwoÊç powo∏ywania podkomi-
sji.”;

13) w art. 49 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady odpowiedzialnoÊci dys-
cyplinarnej za naruszanie przepisów antydo-
pingowych, uwzgl´dniajàc obowiàzki za-
wodnika dotyczàce poddania si´ kontroli an-
tydopingowej, sankcje za odmow´ poddania
si´ tym badaniom oraz sankcje dla zawodni-
ka, u którego wykryto stosowanie zabronio-
nych Êrodków farmakologicznych lub metod
uznanych za dopingowe oraz kompetencje
organów dyscyplinarnych.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu, w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw zdrowia, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, placówki odpowiedzialne za
przeprowadzanie analiz antydopingowych
oraz tryb, sposób i zasady odp∏atnoÊci za
kontrolne badania antydopingowe,
uwzgl´dniajàc warunki, jakie powinny spe∏-
niç te placówki.”;

14) w art. 50:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, zakres i zasady sprawowania opieki
medycznej nad osobami uczestniczàcymi
w zaj´ciach wychowania fizycznego, sporto-
wych i rekreacyjnych oraz w imprezach spor-
towych i rekreacyjnych.”,

b) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, warunki sanitarnohigieniczne
obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz
zasady sprawowania nadzoru nad ich prze-
strzeganiem.”
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Art. 61. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urz´-
dach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 oraz
z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943) dodaje si´
art. 8a w brzmieniu:

„Art. 8a. 1. Ârodki pochodzàce z pobieranej od
wierzycieli op∏aty w wysokoÊci 5% od
kwot Êciàgni´tych w trybie egzekucyj-
nym, a tak˝e wp∏aconych w wyniku za-
stosowania Êrodków egzekucyjnych
oraz z op∏at za czynnoÊci egzekucyjne
urz´dów skarbowych i op∏aty manipu-
lacyjnej, przeznacza si´ na wydatki
zwiàzane z prowadzeniem egzekucji ad-
ministracyjnej, na wynagrodzenia pro-
wizyjne pracowników urz´dów skarbo-
wych wykonujàcych egzekucj´ admi-
nistracyjnà nale˝noÊci pieni´˝nych
oraz na finansowanie przedsi´wzi´ç
usprawniajàcych egzekucj´ administra-
cyjnà.

2. Gospodarka finansowa Êrodkami, o któ-
rych mowa w ust. 1, jest prowadzona
w formie Êrodków specjalnych, których
dysponentami sà naczelnicy urz´dów
skarbowych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe zasady gospodarki
finansowej Êrodkami specjalnymi,
o których mowa w ust. 1, ustalajàc:

1) rodzaje wydatków bie˝àcych i inwe-
stycyjnych zwiàzanych z prowadze-
niem egzekucji administracyjnej,
uwzgl´dniajàc specyfik´ dzia∏alnoÊci
oraz potrzeb´ zapewnienia motywa-
cyjnego systemu wynagradzania pra-
cowników wykonujàcych egzekucj´
administracyjnà,

2) obowiàzki w zakresie sporzàdzania
planów finansowych obejmujàcych
przychody i wydatki, 

3) przypadki, w których mo˝e nastàpiç
przekazanie Êrodków specjalnych na
usprawnienie funkcjonowania in-
nych urz´dów skarbowych, je˝eli jest
to konieczne dla zapewnienia sku-
tecznoÊci i ciàg∏oÊci wykonywania
egzekucji administracyjnej.”

Art. 62. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach
piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. Nr 91, poz. 410, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1115 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 94, poz. 1037) w art. 12 ust. 3 otrzymuje
brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po za-
si´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Piel´gnia-
rek i Po∏o˝nych, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wzór zaÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 2.”

Art. 63. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o orga-
nizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie
dzia∏ania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929) do-
daje si´ art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. Prezes Rady Ministrów, na wniosek w∏a-
Êciwego cz∏onka Rady Ministrów, mo˝e
tworzyç komisje do kodyfikacji dziedzin
prawa.”

Art. 64. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rzà-
dowym Centrum Studiów Strategicznych (Dz. U.
Nr 106, poz. 495, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr
48, poz. 550) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozpo-
rzàdzenia, nadaje Centrum statut, w któ-
rym okreÊla jego wewn´trznà organiza-
cj´ i tryb pracy oraz wykaz komórek orga-
nizacyjnych, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci zadania Centrum okreÊlone w art. 2
ust. 1 pkt 1, w tym zasady wspó∏pracy
z samorzàdami województw, placówka-
mi naukowymi i szko∏ami wy˝szymi oraz
instytucjami mi´dzynarodowymi.

2. Prezes Centrum ustala, w drodze zarzà-
dzenia, regulamin organizacyjny Cen-
trum okreÊlajàcy zakres zadaƒ i tryb pra-
cy komórek organizacyjnych Centrum.

3. Dyrektor Generalny zatwierdza we-
wn´trzne regulaminy organizacyjne ko-
mórek organizacyjnych Centrum.

4. Prezes Centrum mo˝e, w drodze zarzà-
dzenia, tworzyç komisje, rady i zespo∏y
jako organy pomocnicze lub opiniodaw-
czo-doradcze o charakterze sta∏ym albo
doraênym, okreÊlajàc cel powo∏ania, za-
kres zadaƒ i tryb pracy tych organów.”

Art. 65. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo-
dzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 i Nr 88, 
poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115,
z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 64, poz. 729 oraz z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 60, poz. 698 i Nr 94, poz. 1037) 
art. 47 otrzymuje brzmienie:

„Art. 47. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po za-
si´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej,
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, za-
sady post´powania lekarzy w sytuacjach
zwiàzanych ze szczególnym zagro˝eniem
zdrowia publicznego, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci rodzaj i zakres zagro˝enia.”

Art. 66. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o por-
tach i przystaniach morskich (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,
poz. 44 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 62, poz. 685)
w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
morskiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
obiekty, urzàdzenia i instalacje wchodzàce
w sk∏ad infrastruktury zapewniajàcej dost´p
do portu o podstawowym znaczeniu dla go-
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spodarki narodowej z uwzgl´dnieniem usy-
tuowania obiektów, urzàdzeƒ i instalacji oraz
w zale˝noÊci od ich rodzaju, iloÊci lub wy-
miarów.”

Art. 67. W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. — Ko-
deks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407,
Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063, z 1999 r.
Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802 oraz z 2000 r. Nr 22,
poz. 269 i Nr 119, poz. 1250) w art. 293 skreÊla si´ § 2.

Art. 68. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, Nr 160,
poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 60,
poz. 701) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 11 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej, okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres
informacji przesy∏anych dyrektorowi zak∏adu
karnego lub aresztu Êledczego, o których mo-
wa w § 2, majàc na uwadze koniecznoÊç ze-
brania danych osobopoznawczych niezb´d-
nych do dokonania prawid∏owej klasyfikacji
skazanego dla indywidualnego z nim post´-
powania zmierzajàcego do realizacji celów,
jakim ma s∏u˝yç wykonanie kary pozbawienia
wolnoÊci.”;

2) w art. 83 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia,
w drodze rozporzàdzenia, powo∏uje oÊrodki
diagnostyczne, o których mowa w § 2, oraz
okreÊli zasady organizacji i warunki przepro-
wadzania badaƒ w tych oÊrodkach. Rozporzà-
dzenie uwzgl´dni potrzeb´:

1) wyjaÊnienia psychologicznych i socjolo-
gicznych procesów zachowania skazane-
go,

2) zdiagnozowania ewentualnych zaburzeƒ
psychicznych skazanego,

3) okreÊlenia ewentualnego post´powania
leczniczego i rehabilitacyjnego

— w celu podj´cia w∏aÊciwej decyzji klasyfi-
kacyjnej i okreÊlenia warunków indywidual-
nego oddzia∏ywania na skazanego.”;

3) w art. 87 w § 5 wyraz „zarzàdzenia” zast´puje si´
wyrazem „rozporzàdzenia”;

4) w art. 249:

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia:

1) sposoby prowadzenia oddzia∏ywaƒ pe-
nitencjarnych w zak∏adach karnych
i aresztach Êledczych,

2) normy wy˝ywienia w zak∏adach karnych
i aresztach Êledczych, dzienne stawki bu-
d˝etowe dla tych norm oraz zasady wy-
dawania posi∏ków,

3) warunki bytowe osób osadzonych w za-
k∏adach karnych i aresztach Êledczych,
majàc na uwadze zapewnienie osadzo-
nym odzie˝y, obuwia, Êrodków higieny,
a tak˝e wyposa˝enie pomieszczeƒ
w podstawowy sprz´t kwaterunkowy,

4) sposoby rozpatrywania wniosków,
skarg i próÊb osób osadzonych w zak∏a-
dach karnych i aresztach Êledczych,
a tak˝e ich ewidencj´ i dokumentowa-
nie,

5) sposoby ochrony, obrony i zapewnienia
bezpieczeƒstwa zak∏adów karnych
i aresztów Êledczych, majàc na wzgl´-
dzie obowiàzki funkcjonariuszy i pra-
cowników S∏u˝by Wi´ziennej i przywi´-
ziennych zak∏adów pracy, sposoby po-
st´powania ze skazanymi, tymczasowo
aresztowanymi i ukaranymi, a tak˝e wa-
runki wst´pu na teren zak∏adów karnych
i aresztów Êledczych osób nie b´dàcych
funkcjonariuszami lub pracownikami
S∏u˝by Wi´ziennej albo pracownikami
przywi´ziennych zak∏adów pracy.”,

b) dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e okreÊliç,
w drodze zarzàdzenia:

1) czynnoÊci administracyjne i rozliczenia
finansowe zwiàzane z prowadzeniem
depozytu przedmiotów wartoÊciowych
i Êrodków pieni´˝nych osób pozbawio-
nych wolnoÊci, w tym czynnoÊci zwiàza-
ne z ich przyjmowaniem, ewidencjono-
waniem, przechowywaniem i wydawa-
niem, tryb przekazywania zdeponowa-
nych Êrodków i przedmiotów mi´dzy
jednostkami organizacyjnymi wi´zien-
nictwa, czynnoÊci zwiàzane z rozlicze-
niem nale˝noÊci za prac´ osadzonych
oraz tryb dokonywania zakupów przez
osadzonych,

2) czynnoÊci administracyjne zwiàzane
z wykonywaniem tymczasowego aresz-
towania i kary pozbawienia wolnoÊci,
w tym czynnoÊci zwiàzane z przyjmowa-
niem do zak∏adów karnych i aresz-
tów Êledczych oraz ze zwalnianiem osób
osadzonych, sposób obliczania okresu
wykonywania kary i Êrodka przymusu
oraz rodzaje i wzory ewidencji osadzo-
nych,

3) tryb przeprowadzania kontroli jedno-
stek organizacyjnych wi´ziennictwa,
z uwzgl´dnieniem rodzajów kontroli,
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kompetencji do prowadzenia kontroli,
jej zakresu i cz´stotliwoÊci, sposobu jej
przeprowadzania i dokumentowania jej
przebiegu, a tak˝e sposobu ustalania
i przekazywania zainteresowanym wyni-
ków kontroli,

4) organizacj´ s∏u˝by zdrowia w jednost-
kach organizacyjnych wi´ziennictwa,
z uwzgl´dnieniem potrzeb ca∏ego wi´-
ziennictwa i poszczególnych jego okr´-
gów, mo˝liwoÊci organizacyjnych po-
szczególnych jednostek, doÊwiadczeƒ
placówek istniejàcych i zasad obowiàzu-
jàcych w organizacji zamkni´tych
i otwartych placówek lecznictwa.”;

5) w art. 254 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodo-
wej i Ministrem SprawiedliwoÊci, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wykaz pomiesz-
czeƒ, o których mowa w art. 251 § 1, w któ-
rych mogà byç odr´bnie umieszczeni tymcza-
sowo aresztowani i skazani, oraz warunki,
którym muszà one odpowiadaç, kierujàc si´
koniecznoÊcià zapewnienia warunków okre-
Êlonych dla aresztów Êledczych i zak∏adów
karnych przy wykonywaniu tymczasowego
aresztowania i kary pozbawienia wolnoÊci.”

Art. 69. W ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o wy˝-
szych szko∏ach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590 
i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany :

1) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. 1. Przepis art. 23 ust. 1 mo˝e byç stosowa-
ny odpowiednio do niepaƒstwowej
uczelni zawodowej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnic-
twa wy˝szego okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki i tryb wyst´powania
niepaƒstwowej uczelni zawodowej
o dotacje, o których mowa w art. 23,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci liczb´
w∏asnej kadry dydaktycznej, liczb´
kszta∏conych studentów, zaanga˝owa-
nie w∏asnych Êrodków w rozwój bazy
materialnej uczelni oraz osiàgni´cia
uczelni w dotychczasowym kszta∏ce-
niu.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnic-
twa wy˝szego, po zasi´gni´ciu opinii
Rady G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego
i Komisji Akredytacyjnej Wy˝szego
Szkolnictwa Zawodowego, mo˝e przy-
znaç dotacje, o których mowa w ust. 2,
okreÊlajàc ich wysokoÊç i przeznacze-
nie.”;

2) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1. Tworzy si´ Komisj´ Akredytacyjnà
Wy˝szego Szkolnictwa Zawodowego,
zwanà dalej «Komisjà»”.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnic-
twa wy˝szego okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) warunki, jakim powinna odpowiadaç
uczelnia zawodowa, aby utworzyç
i prowadziç kierunek lub specjalnoÊç
zawodowà, uwzgl´dniajàc proporcje
nauczycieli akademickich do liczby
studentów,

2) wymagania kadrowe, niezb´dne do
prowadzenia kierunku lub specjalno-
Êci zawodowej, uwzgl´dniajàc liczb´
nauczycieli akademickich posiadajà-
cych tytu∏ naukowy lub stopieƒ na-
ukowy, zatrudnionych w pe∏nym wy-
miarze czasu pracy.

3. Komisja na wniosek ministra w∏aÊciwe-
go do spraw szkolnictwa wy˝szego lub
z w∏asnej inicjatywy:

1) ocenia programy nauczania oraz
spe∏nianie przez uczelni´ zawodowà
warunków okreÊlonych w ust. 2 oraz
przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw szkolnictwa wy˝szego opi-
nie w sprawie prowadzenia przez
uczelni´ zawodowà danego kierunku
lub specjalnoÊci zawodowej,

2) ocenia jakoÊç kszta∏cenia,

3) opiniuje w porozumieniu z Radà
G∏ównà Szkolnictwa Wy˝szego kry-
teria przyznawania uczelniom zawo-
dowym dotacji i innych Êrodków
z bud˝etu paƒstwa,

4) opiniuje projekty aktów normatyw-
nych dotyczàcych uczelni zawodo-
wych.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnic-
twa wy˝szego zapewnia obs∏ug´ admi-
nistracyjnà oraz Êrodki finansowe nie-
zb´dne do realizacji zadaƒ Komisji.”

Art. 70. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o trans-
porcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 84, poz. 934 i z 2000 r. 
Nr 84, poz. 948) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, tryb wydawa-
nia Êwiadectw sprawnoÊci technicznej pojaz-
dów szynowych oraz wzór tych Êwiadectw,
uwzgl´dniajàc warunki uzyskania tych Êwia-
dectw oraz czas ich wa˝noÊci i przypadki
utraty wa˝noÊci.”;



Dziennik Ustaw Nr 120 — 6941 — Poz. 1268

2) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, doku-
menty, które powinny znajdowaç si´
w pojeêdzie szynowym, oraz ich wzory, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem dokumen-
tów okreÊlajàcych stan techniczny pojaz-
du szynowego.”;

3) w art. 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, sposób prowa-
dzenia rejestru pojazdów szynowych, zawar-
toÊç ksi´gi rejestrowej oraz sposób oznako-
wania pojazdów szynowych.”

Art. 71. W ustawie z dnia 30 lipca 1997 r. o paƒstwo-
wym przedsi´biorstwie u˝ytecznoÊci publicznej „Pocz-
ta Polska” (Dz. U. Nr 106, poz. 675) w art.1 ust. 3 otrzy-
muje brzmienie:

„3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, zakres i tryb realizacji przez Poczt´
Polskà zadaƒ na rzecz obronnoÊci i bezpie-
czeƒstwa paƒstwa, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci zasady funkcjonowania Poczty Pol-
skiej w stanach nadzwyczajnych.”

Art. 72. W ustawie z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warun-
kach wykonywania mi´dzynarodowego transportu
drogowego (Dz. U. Nr 106, poz. 677 i z 1999 r. Nr 32,
poz. 310) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, po
zasi´gni´ciu opinii polskich organizacji o za-
si´gu ogólnokrajowym zrzeszajàcych mi´-
dzynarodowych przewoêników drogowych,
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, licz-
b´ koncesji lub promes koncesji na dany rok
kalendarzowy, majàc na wzgl´dzie uzyskanà
liczb´ zezwoleƒ zagranicznych.”;

2) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
mo˝e upowa˝niç:

1) w drodze rozporzàdzenia, polskie orga-
nizacje o zasi´gu ogólnokrajowym
zrzeszajàce mi´dzynarodowych prze-
woêników drogowych — do wydawa-
nia zezwoleƒ zagranicznych,

2) w drodze zarzàdzenia, kierownika jed-
nostki organizacyjnej utworzonej
w tym celu — do wydawania zezwoleƒ
zagranicznych oraz wykonywania nie-
których czynnoÊci zwiàzanych z udzie-
laniem koncesji,

z uwzgl´dnieniem warunków udzielone-
go upowa˝nienia.”;

3) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu mo-
˝e, w drodze rozporzàdzenia, upowa˝niç kie-
rownika jednostki organizacyjnej utworzonej
w tym celu lub polskie organizacje o zasi´gu
ogólnokrajowym zrzeszajàce mi´dzynarodo-
wych przewoêników drogowych do pobiera-
nia op∏at, o których mowa w art. 26,
uwzgl´dniajàc warunki i tryb pobierania
op∏at.”

Art. 73. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordy-
nacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz.
1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95
i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 i Nr 116,
poz. 1216) w art. 39 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wzór formularza oÊwiadczenia,
o którym mowa w § 2, uwzgl´dniajàc tylko
te dane, które podlegajà ujawnieniu w ksi´-
gach wieczystych oraz rejestrach zasta-
wów.”

Art. 74. W ustawie z dnia 22 grudnia 1999 r. o cza-
sowym podporzàdkowaniu niektórych jednostek woj-
skowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 2, poz. 6) w art. 1 w ust. 1
wyrazy „do dnia 31 grudnia 2000 r.” zast´puje si´ wy-
razami „do dnia 31 marca 2001 r.”

Art. 75. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy tracà
moc uchwa∏y Rady Ministrów oraz zarzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów, ministrów i innych organów admi-
nistracji rzàdowej, podj´te lub wydane przed dniem
wejÊcia w ˝ycie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
je˝eli zosta∏y podj´te lub wydane bez upowa˝nienia
ustawowego.

2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy tracà moc inne
ni˝ wymienione w ust. 1 akty normatywne Rady Mini-
strów, Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów lub in-
nych organów administracji rzàdowej, podj´te lub wy-
dane przed dniem wejÊcia w ˝ycie Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej, je˝eli zawierajà normy prawne
o charakterze powszechnie obowiàzujàcym lub we-
wn´trznym, z wyjàtkiem rozporzàdzeƒ.

3. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy tracà moc roz-
porzàdzenia wydane przez organy inne ni˝ wskazane
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej do wydawania
rozporzàdzeƒ oraz wydane bez upowa˝nienia ustawo-
wego.

4. Do dnia 31 grudnia 2001 r. Rada Ministrów og∏o-
si w Dzienniku Urz´dowym „Monitor Polski” wykaz ak-
tów prawnych, o których mowa w ust. 1—3.

Art. 76. Akty normatywne wydane na podstawie
ustaw o stosunku Paƒstwa do koÊcio∏ów i zwiàzków
wyznaniowych zachowujà moc do czasu zawarcia
przez Rad´ Ministrów umów z przedstawicielami tych
koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych oraz uchwalenia
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szkoleƒ i egzaminów dla kandydatów na cz∏onków rad nadzorczych
spó∏ek, w których Skarb Paƒstwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeƒ cz∏onków rad nadzor-

czych tych spó∏ek.

Na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´-
biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156,
poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603,
Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926
i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 15,
poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60,
poz. 703 i Nr 84, poz. 948) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
9 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie szkoleƒ i egzaminów dla
kandydatów na cz∏onków rad nadzorczych spó∏ek,
w których Skarb Paƒstwa jest jedynym akcjonariu-
szem, oraz wynagrodzeƒ cz∏onków rad nadzorczych
tych spó∏ek (Dz. U. Nr 110, poz. 718 i z 1998 r. Nr 132,
poz. 863) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) zasad dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz pomocy

publicznej dla przedsi´biorców,”;

2) w § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybierani przez pracowników kandydaci na
cz∏onków rad nadzorczych pierwszej kaden-
cji, którzy nie spe∏niajà wymogu okreÊlone-
go w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przed-
si´biorstw paƒstwowych, sà kierowani przez
spó∏k´ na szkolenie i egzamin.”,

b) w ust. 2 po wyrazie „Koszt” dodaje si´ wyraz
„jednokrotnego”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Kandydaci na cz∏onków rad nadzorczych,

z wyjàtkiem kandydatów wybieranych przez
pracowników, rolników i rybaków, powinni
mieç ukoƒczone studia wy˝sze.”;

4) w § 5:
a) w ust. 1 skreÊla si´ pkt 2 i 5,
b) skreÊla si´ ust. 2;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Wynagrodzenie cz∏onków rad nadzorczych

w spó∏kach, w których Skarb Paƒstwa jest je-
dynym akcjonariuszem, ustala si´ w wysoko-
Êci jednego przeci´tnego miesi´cznego wy-
nagrodzenia w sektorze przedsi´biorstw bez
wyp∏at nagród z zysku w czwartym kwartale
roku poprzedniego, og∏oszonego przez Preze-
sa G∏ównego Urz´du Statystycznego.”;

6) w za∏àczniku do rozporzàdzenia:
a) po ust. 10 dodaje si´ ust. 10a w brzmieniu:

„10a. Protokó∏ z przeprowadzonego egzaminu
podpisujà przewodniczàcy i sekretarz Ko-
misji.”,

b) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Termin i miejsce przeprowadzenia egza-

minu wyznacza Minister Skarbu Paƒ-
stwa.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

ustaw na ich podstawie w trybie art. 25 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 77. 1. Trójstronna Komisja do Spraw Spo∏ecz-
no-Gospodarczych dzia∏a na dotychczasowych zasa-
dach do czasu powo∏ania Komisji na podstawie usta-
wy.

2. Komisje powo∏ane do kodyfikacji dziedzin prawa
dzia∏ajà do czasu ich rozwiàzania.

Art. 78. Akty wydane na podstawie upowa˝nieƒ
ustawowych zmienianych niniejszà ustawà zachowujà

moc do czasu ich zastàpienia przez akty wydane na
podstawie niniejszej ustawy.

Art. 79. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisów:

1) art. 74, który wchodzi w ˝ycie z dniem 30 grudnia
2000 r.,

2) art. 27 pkt 5 lit. b) i c), które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.,

3) art. 61, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


