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USTAWA

z dnia 26 lipca 2001 r.

o ratyfikacji Konwencji Nr 182 Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy dotyczàcej zakazu i natychmiastowych
dzia∏aƒ na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyj´tej w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r.

Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji
Nr 182 Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy dotyczàcej
zakazu i natychmiastowych dzia∏aƒ na rzecz elimino-
wania najgorszych form pracy dzieci, przyj´tej w Gene-
wie dnia 17 czerwca 1999 r. 

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 26 lipca 2001 r.

o ratyfikacji Konwencji Nr 178 Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy dotyczàcej inspekcji warunków pracy
i ˝ycia marynarzy, przyj´tej w Genewie dnia 22 paêdziernika 1996 r.

Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji
Nr 178 Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy dotyczàcej
inspekcji warunków pracy i ˝ycia marynarzy, przyj´tej
w Genewie dnia 22 paêdziernika 1996 r.

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 26 lipca 2001 r.

o zmianie ustawy — Prawo ∏owieckie.

Art. 1. 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,
z 1999 r. Nr 40, poz. 401, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001 r. Nr 81, poz. 875 i Nr 110, poz. 1189) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) u˝yte w art. 4 w ust. 2 w pkt 2, w art. 5, w art. 6,
w art. 15 w ust. 4, w art. 16 w ust. 2, w art. 23
w ust. 2, w art. 28 w ust. 2 i 3, w art. 32 w ust. 3,
w art. 34 w pkt 12, w art. 38 w ust. 1 w pkt 8,
w art. 41 w ust. 1 i 2, w art. 43 w ust. 2 i 3 i w art. 44
w ust. 1, 3 i 4, w ró˝nych przypadkach, wyrazy „Mi-
nister Ochrony Ârodowiska, Zasobów Naturalnych



i LeÊnictwa” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowied-
nich przypadkach wyrazami „minister w∏aÊciwy do
spraw Êrodowiska”;

2) u˝yte w art. 5 i w art. 44 w ust. 1, w ró˝nych przy-
padkach, wyrazy „Minister Rolnictwa i Gospodarki
˚ywnoÊciowej” zast´puje si´ u˝ytymi w odpo-
wiednich przypadkach wyrazami „minister w∏aÊci-
wy do spraw rolnictwa”;

3) rozdzia∏ 4 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 4

Zezwolenia

Art. 17. 1. Uzyskania zezwolenia wymaga wykony-
wanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w za-
kresie:

1) obrotu zwierzynà ˝ywà, z wy∏àcze-
niem sprzeda˝y dokonywanej przez
dzier˝awców i zarzàdców obwodów
∏owieckich na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej,

2) obrotu tuszami zwierzyny i ich cz´-
Êciami, z wy∏àczeniem, o którym mo-
wa w pkt 1,

3) sprzeda˝y us∏ug turystycznych obej-
mujàcych:

a) polowania wykonywane przez cu-
dzoziemców na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej,

b) polowania za granicà.

2. Organem w∏aÊciwym do wydania, od-
mowy wydania i cofni´cia zezwolenia
jest minister w∏aÊciwy do spraw Êrodo-
wiska, zwany dalej «organem zezwalajà-
cym».

Art. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien
zawieraç informacje o uprzednim wykony-
waniu dzia∏alnoÊci gospodarczej wymaga-
jàcej uzyskania zezwolenia, o którego wy-
danie ubiega si´ przedsi´biorca.

Art. 18a. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia za∏à-
cza si´:

1) odpis z rejestru przedsi´biorców pro-
wadzonego na podstawie przepisów
o Krajowym Rejestrze Sàdowym,

2) zaÊwiadczenie o nadanym przedsi´-
biorcy numerze indentyfikacyjnym,
wydane na podstawie przepisów
o statystyce publicznej,

3) umow´ o ustanowienie zabezpiecze-
nia majàtkowego, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 pkt 1,

4) informacj´ o niekaralnoÊci przedsi´-
biorcy lub osób kierujàcych jego dzia-
∏alnoÊcià za przest´pstwa, o których
mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2, wydawa-

nà na podstawie przepisów o Krajo-
wym Rejestrze Karnym.

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na
wykonywanie dzia∏alnoÊci, o której mo-
wa w art. 17 ust. 1 pkt 3, za∏àcza si´ po-
nadto:

1) zaÊwiadczenie o z∏o˝onym z wyni-
kiem pozytywnym przez przedsi´-
biorc´ lub osob´ przez niego zatrud-
nionà egzaminie, o którym mowa
w art. 19 ust. 2 pkt 1,

2) odpis z ksi´gi rejestrowej prowadzo-
nej na podstawie przepisów o us∏u-
gach turystycznych, potwierdzajàcy
uzyskanie zezwolenia, o którym mo-
wa w art. 19 ust. 2 pkt 2, je˝eli przepi-
sy o us∏ugach turystycznych wyma-
gajà jego uzyskania.

Art. 19. 1. Warunkiem uzyskania zezwolenia na wy-
konywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej,
o której mowa w art. 17 ust. 1, jest:

1) ustanowienie przez przedsi´biorc´
zabezpieczenia majàtkowego rosz-
czeƒ osób trzecich z tytu∏u niewyko-
nania lub nienale˝ytego wykonania
zobowiàzania przez przedsi´biorc´,

2) niekaralnoÊç przedsi´biorcy lub osób
kierujàcych jego dzia∏alnoÊcià za
przest´pstwo okreÊlone ustawà oraz
przest´pstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu.

2. Warunkiem uzyskania zezwolenia na
wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3,
jest ponadto:

1) z∏o˝enie z wynikiem pozytywnym
przez przedsi´biorc´ lub osob´ przez
niego zatrudnionà egzaminu ze zna-
jomoÊci zasad wykonywania polowa-
nia oraz zasad ochrony przyrody,

2) posiadanie przez przedsi´biorc´ ze-
zwolenia na dzia∏alnoÊç organizato-
rów turystyki i poÊredników tury-
stycznych, je˝eli przepisy o us∏ugach
turystycznych wymagajà jego uzy-
skania.

Art. 19a. 1. Ustanowienie zabezpieczenia, o którym
mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, polega na
zawarciu:

1) umowy ubezpieczenia od odpowie-
dzialnoÊci cywilnej bàdê

2) umowy gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wyso-
koÊç zabezpieczeƒ, o których mowa
w ust. 1. WysokoÊç zabezpieczeƒ, o któ-
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rych mowa w ust. 1, nie b´dzie ograni-
cza∏a wykonywania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, o której mowa w art. 17 ust. 1.

Art. 19b. 1. Egzamin ze znajomoÊci wykonywania
polowania oraz zasad ochrony przyro-
dy przeprowadza komisja egzaminacyj-
na powo∏ana przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw Êrodowiska.

2. Z∏o˝enie z pozytywnym wynikiem eg-
zaminu, o którym mowa w ust. 1, komi-
sja, o której mowa w ust. 1, stwierdza
zaÊwiadczeniem.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) liczb´ cz∏onków komisji, o której mo-
wa w ust. 1, oraz jej sk∏ad, tak aby
w sk∏ad komisji wchodzi∏o:

a) nie mniej ni˝ 3 cz∏onków spoÊród
ekspertów z dziedziny ochrony
przyrody, gospodarki ∏owieckiej
oraz zasad posiadania i pos∏ugi-
wania si´ myÊliwskà bronià palnà,

b) przedstawiciel ministra w∏aÊciwe-
go do spraw Êrodowiska — jako
przewodniczàcy komisji,

c) przedstawiciel Polskiego Zwiàzku
¸owieckiego,

d) przedstawiciel Paƒstwowego Go-
spodarstwa LeÊnego Lasy Paƒ-
stwowe,

2) dokumenty, jakie przedk∏ada osoba
ubiegajàca si´ o przystàpienie do eg-
zaminu, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc, aby umo˝liwia∏y one
pe∏nà identyfikacj´ tej osoby,

3) sposób przeprowadzania egzaminu,
o którym mowa w ust. 1, uwzgl´d-
niajàc, aby obejmowa∏ on sprawdze-
nie znajomoÊci przepisów dotyczà-
cych ochrony przyrody, gospodarki
∏owieckiej oraz posiadania i pos∏ugi-
wania si´ myÊliwskà bronià palnà,

4) wzór zaÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 2.

Art. 20. 1. Warunkiem wykonywania przez przed-
si´biorc´ dzia∏alnoÊci gospodarczej,
o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2,
jest:

1) prowadzenie ewidencji skupu,

2) zapewnienie badaƒ zwierzyny i mi´sa
zgodnie z przepisami o zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt, badaniu
zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz Inspek-
cji Weterynaryjnej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres
ewidencji, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
oraz jej wzór, kierujàc si´ rodzajem wy-

konywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie obrotu zwierzynà ̋ ywà lub tu-
szami zwierzyny i ich cz´Êciami.

Art. 21. Organ zezwalajàcy odmawia wydania ze-
zwolenia, je˝eli przedsi´biorca nie spe∏nia
warunków uzyskania zezwolenia.

Art. 21a. 1. Organ zezwalajàcy cofa zezwolenie, je-
˝eli przedsi´biorca:

1) z∏o˝y wniosek o cofni´cie zezwole-
nia,

2) przesta∏ spe∏niaç warunki do uzyska-
nia zezwolenia, z zastrze˝eniem ust. 2,

3) nie spe∏nia warunków wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej, z zastrze-
˝eniem ust. 2,

4) nie usunà∏ stanu sprzecznego z wa-
runkami uzyskania zezwolenia lub
wykonywania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej w terminie, o którym mowa
w ust. 2. 

2. W przypadkach, o których mowa w
ust. 1 pkt 2 i 3, organ zezwalajàcy mo˝e
wezwaç przedsi´biorc´ do usuni´cia
stanu sprzecznego z warunkami uzy-
skania zezwolenia i wykonywania dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, w terminie po-
danym w wezwaniu.

Art. 22. W sprawach nieuregulowanych w ustawie
do zezwoleƒ stosuje si´ przepisy o dzia∏al-
noÊci gospodarczej.”;

4) w art. 27 w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „obszaru kra-
ju”;

5) w art. 38 w ust. 1 w pkt 8, w art. 41 w ust. 1 i 2
i w art. 43 w ust. 2 wyrazy „Ministrem Spraw We-
wn´trznych” zast´puje si´ wyrazami „ministrem
w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych”;

6) w art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cudzoziemiec nieb´dàcy cz∏onkiem Polskiego
Zwiàzku ¸owieckiego mo˝e wykonywaç polo-
wanie po wykupieniu polowania u przedsi´-
biorcy posiadajàcego zezwolenie na wykony-
wanie dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 17
ust. 1 pkt 3, bàdê na podstawie zgody ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska.”;

7) w art. 44 w ust. 1 wyrazy „obszaru ca∏ego kraju” za-
st´puje si´ wyrazami „terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej”;

8) w art. 52 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) bez wymaganego zezwolenia wprowadza do
obrotu zwierzyn´ ˝ywà lub mi´so zwierzyny
ubitej,”.

Art. 2. 1. Sprawy o wydanie zezwolenia, wszcz´te
i niezakoƒczone do czasu wejÊcia ustawy w ˝ycie, roz-
poznaje si´ zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.
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2. Je˝eli wniosek z∏o˝ony w sprawach, o których
mowa w ust. 1, nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych ni-
niejszà ustawà, organ zezwalajàcy wzywa wniosko-
dawc´ do uzupe∏nienia wniosku w terminie jednego
miesiàca.

Art. 3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
upowa˝nieƒ zmienianych niniejszà ustawà zachowujà

moc do czasu wydania nowych przepisów wykonaw-
czych, je˝eli nie sà sprzeczne z niniejszà ustawà, jednak
nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 12 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TAWA

z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.

o zmianie ustawy o przeciwdzia∏aniu narkomanii oraz o zmianie innych ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o prze-
ciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r.
Nr 20, poz. 256 i Nr 103, poz. 1097 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1194) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 5 kropk´ na koƒcu zast´puje
si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:
„6) ograniczanie szkód zdrowotnych spowodowa-

nych u˝ywaniem Êrodków odurzajàcych lub
substancji psychotropowych.”;

2) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Êrodków farmaceutycznych, które sà Êrodkami

odurzajàcymi, substancjami psychotropowymi
lub prekursorami, w zakresie nieuregulowa-
nym w przepisach o Êrodkach farmaceutycz-
nych, materia∏ach medycznych, aptekach, hur-
towniach i nadzorze farmaceutycznym,”;

3) dodaje si´ art. 3a i 3b w brzmieniu:
„Art. 3a. 1. Ograniczenie u˝ywania Êrodków odu-

rzajàcych i substancji psychotropo-
wych jest celem dzia∏ania Krajowego
Biura do Spraw Przeciwdzia∏ania Nar-
komanii, zwanego dalej «Biurem».

2. Biuro jest paƒstwowà jednostkà bud˝e-
towà.

3. Biuro podlega ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw zdrowia.

4. Do zadaƒ Biura nale˝y w szczególnoÊci:
1) opracowywanie projektu Krajowego

Programu Przeciwdzia∏ania Narko-
manii oraz koordynowanie i monito-
rowanie jego wykonania, przy
wspó∏pracy w tym zakresie z innymi
podmiotami realizujàcymi zadania
wynikajàce z Krajowego Programu
Przeciwdzia∏ania Narkomanii,

2) inicjowanie oraz wdra˝anie dzia∏aƒ
merytorycznych i organizacyjnych
zmierzajàcych do ograniczenia u˝y-
wania Êrodków odurzajàcych, sub-

stancji psychotropowych albo sub-
stancji zast´pczych,

3) prowadzenie Centrum Informacji
o Narkotykach i Narkomanii,

4) inicjowanie, wspieranie i prowadze-
nie analiz oraz badaƒ nad problema-
tykà narkomanii, w tym sporzàdza-
nie oceny epidemiologicznej zagro-
˝eƒ narkomanià,

5) inicjowanie i prowadzenie prac nad
nowymi rozwiàzaniami legislacyjny-
mi s∏u˝àcymi przeciwdzia∏aniu nar-
komanii,

6) dokonywanie okresowych ocen pro-
gramów profilaktycznych, leczni-
czych, rehabilitacyjnych i readapta-
cyjnych pod kàtem ich skutecznoÊci
w zakresie ograniczenia u˝ywania
Êrodków odurzajàcych, substancji
psychotrotropowych albo substancji
zast´pczych,

7) wypracowywanie standardów po-
st´powania w zakresie profilaktyki
uzale˝nieƒ oraz leczenia, rehabilitacji
i readaptacji osób uzale˝nionych,

8) organizowanie i prowadzenie szko-
leƒ dla osób realizujàcych zadania
w zakresie przeciwdzia∏ania narko-
manii,

9) udzielanie pomocy merytorycznej
podmiotom realizujàcym zadania
w zakresie przeciwdzia∏ania narko-
manii, w tym jednostkom samorzà-
du terytorialnego oraz innym pod-
miotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç
oÊwiatowo-informacyjnà, profilak-
tycznà, leczniczà, rehabilitacyjnà i re-
adaptacyjnà,

10) wspó∏praca z organizacjami mi´dzy-
narodowymi prowadzàcymi dzia∏al-
noÊç w zakresie przeciwdzia∏ania nar-
komanii,


