
1) poprawi∏ wyniki finansowe (wzrost zysku netto,
zmniejszenie straty netto, zwi´kszenie rentownoÊci
obrotu netto, obni˝enie poziomu kosztów dzia∏al-
noÊci podmiotu, poprawa p∏ynnoÊci finansowej),

2) efektywnie realizowa∏ planowe zadania,

3) terminowo realizowa∏ zobowiàzania o charakterze
publicznoprawnym,

4) uzyska∏ zatwierdzenie sprawozdania finansowego
za rok obrotowy.

2. Nagroda roczna mo˝e byç przyznana uprawnio-
nemu, który pe∏ni∏ swojà funkcj´ (zajmowa∏ stanowi-
sko) przez ca∏y rok obrotowy i w tym okresie ra˝àco nie
naruszy∏ swoich obowiàzków pracowniczych, nie roz-
wiàzano z nim umowy o prac´ z jego winy lub nie od-
wo∏ano go z funkcji lub ze stanowiska z przyczyn sta-

nowiàcych podstaw´ do rozwiàzania umowy o prac´
bez wypowiedzenia.

§ 4. Organem w∏aÊciwym do przyznania nagrody
rocznej dla kierowników podmiotów jest minister w∏a-
Êciwy do spraw Êrodowiska.

§ 5. Nagroda roczna w 2001 r. mo˝e zostaç przyzna-
na po dokonaniu przez w∏aÊciwy organ oceny wyników
dzia∏alnoÊci uprawnionego za rok obrotowy, który roz-
poczà∏ si´ w 2000 r., chyba ˝e nagroda za ten okres zo-
sta∏a wyp∏acona uprawnionemu na dotychczasowych
zasadach.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Ârodowiska: A. Tokarczuk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 13 wrzeÊnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia obwodów g∏osowania na polskich statkach morskich
w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Na podstawie art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 12 kwiet-
nia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie
utworzenia obwodów g∏osowania na polskich statkach
morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U.
Nr 90, poz. 1014) w za∏àczniku w cz´Êci I

„Armator: Przedsi´biorstwo Paƒstwowe Polska ˚e-
gluga Morska siedziba: pl. Rod∏a 8,
Szczecin”

skreÊla si´ w wykazie wyrazy:

„1004 HUTA SENDZIMIRA”,

„1005 HUTA ZGODA”,

„1006 HUTA HALEMBA”,

„1016 ROLNIK”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
w z. K. J. Tchórzewski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 29 sierpnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu post´powania w przedmiocie leczenia, rehabilitacji i readaptacji
osób uzale˝nionych, skazanych za przest´pstwa pozostajàce w zwiàzku z u˝ywaniem Êrodków odurzajàcych

lub substancji psychotropowych.

Na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 1997 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U. Nr 75,
poz. 468, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715
oraz z 2000 r. Nr 20, poz. 256 i Nr 103, poz. 1097) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzia∏aniu narkoma-
nii,


