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a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezes jest centralnym organem administracji

rzàdowej.”;

b) po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b w brzmieniu:
„2b. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad

dzia∏alnoÊcià Prezesa Urz´du Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów.”;

c) w ust. 5 skreÊla si´ wyraz „Paƒstwowa”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 16 marca 2000 r.

o zmianie ustawy o Radzie Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa.

Art. 1. W ustawie z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie
Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa (Dz. U. Nr 2,
poz. 2 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. Rada podlega ministrowi w∏aÊciwemu do

spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego.”;

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. 1. Cz∏onków Rady powo∏uje i odwo∏uje

Prezes Rady Ministrów, na wniosek mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, spo-
Êród przedstawicieli organizacji komba-
tanckich, spo∏ecznych, politycznych, wy-
znaniowych, zawodowych i m∏odzie˝o-

wych oraz organizacji Êrodowisk nauki,
oÊwiaty, kultury i sztuki, a tak˝e przedsta-
wicieli desygnowanych przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej i Rad´ Mini-
strów.

2. Przewodniczàcego, wiceprzewodniczà-
cego i sekretarza Rady powo∏uje i odwo-
∏uje Prezes Rady Ministrów, na wniosek
ministra w∏aÊciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, spo-
Êród cz∏onków Rady.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 29 marca 2000 r.

o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych oraz ustawy o wykorzysta-
niu wp∏ywów z prywatyzacji cz´Êci mienia Skarbu Paƒstwa na cele zwiàzane z reformà systemu ubezpieczeƒ 

spo∏ecznych.

Art. 1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komer-
cjalizacji 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) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 56 otrzymuje brzmienie:

„Art. 56. 1. Co najmniej 10% przychodów z prywa-
tyzacji ka˝dej ze spó∏ek powsta∏ych

w wyniku komercjalizacji przeznacza
si´ w bud˝ecie paƒstwa na cele zwià-
zane z reformà ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych.

2. 5% akcji nale˝àcych do Skarbu Paƒstwa
w ka˝dej ze spó∏ek powsta∏ych w wyni-
ku komercjalizacji albo wp∏ywu uzyska-
nego przez bud˝et paƒstwa ze sprzeda-
˝y tych akcji przeznacza si´ na cele
zwiàzane z zaspokojeniem roszczeƒ by-
∏ych w∏aÊcicieli mienia przej´tego przez
Skarb Paƒstwa.


