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Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125,
poz. 1371) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. G∏ównemu Inspektoratowi Transportu Drogo-
wego nadaje si´ statut, stanowiàcy za∏àcznik do rozpo-
rzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

1706

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 grudnia 2001 r.

w sprawie nadania statutu G∏ównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 22 grudnia 2001 r.
(poz. 1706)

STATUT G¸ÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO

§ 1. G∏ówny Inspektorat Transportu Drogowego,
zwany dalej „G∏ównym Inspektoratem”, jest urz´dem
administracji rzàdowej obs∏ugujàcym G∏ównego In-
spektora Transportu Drogowego, zwanego dalej
„G∏ównym Inspektorem”, dzia∏ajàcym pod jego bez-
poÊrednim kierownictwem.

§ 2. 1. G∏ówny Inspektor kieruje G∏ównym Inspek-
toratem przy pomocy zast´pcy G∏ównego Inspektora,
dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek orga-
nizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1.

2. Zakresy czynnoÊci osób wymienionych w ust. 1,
z wy∏àczeniem dyrektora generalnego, ustala G∏ówny
Inspektor.

3. G∏ówny Inspektor mo˝e upowa˝niç osoby, o któ-
rych mowa w ust. 1, a tak˝e innych pracowników G∏ów-
nego Inspektoratu do podejmowania decyzji w jego
imieniu w okreÊlonych przez niego sprawach.

§ 3. G∏ówny Inspektor mo˝e powo∏ywaç, w razie
potrzeby, sta∏e lub doraêne zespo∏y opiniodawcze lub

doradcze, okreÊlajàc cel powo∏ania, nazw´, sk∏ad oso-
bowy oraz zakres zadaƒ i tryb ich dzia∏ania.

§ 4. 1. W sk∏ad G∏ównego Inspektoratu wchodzà na-
st´pujàce komórki organizacyjne:

1) Biuro G∏ównego Inspektora,

2) Biuro Nadzoru Inspekcyjnego,

3) Biuro Kadr i Szkolenia,

4) Biuro Prawne i Orzecznictwa,

5) Biuro Administracyjno-Bud˝etowe,

6) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych,

7) Stanowisko do Spraw Audytu Wewn´trznego.

2. Organizacj´ wewn´trznà, szczegó∏owy zakres za-
daƒ i tryb pracy komórek organizacyjnych, o których
mowa w ust. 1, okreÊla regulamin organizacyjny nada-
ny przez G∏ównego Inspektora na wniosek dyrektora
generalnego.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 grudnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, 
zak∏adach wzajemnych i grach na automatach.

Na podstawie art. 13 ust. 6, art. 19 ust. 2, art. 20
ust. 3, art. 24 ust. 3 i 6, art. 38 ust. 5, art. 39 ust. 6, art. 46

ust. 3 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r.
o grach losowych, zak∏adach wzajemnych i grach na
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automatach (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145,
poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061, z 2000 r.
Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz. 1216 oraz
z 2001 r. Nr 84, poz. 908) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
31 paêdziernika 2000 r. w sprawie wykonania niektó-
rych przepisów ustawy o grach losowych, zak∏adach
wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. Nr 95,
poz. 1048 i Nr 115, poz. 1205) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w § 14:

a) w pkt 1 wyrazy „266 120 z∏” zast´puje si´ wyra-
zami „287 410 z∏”,

b) w pkt 2 wyrazy „106 540 z∏” zast´puje si´ wyra-
zami „115 063 z∏”,

c) w pkt 3 wyrazy „106 480 z∏” zast´puje si´ wyra-
zami „114 998 z∏”,

d) w pkt 4 wyrazy „1 780 z∏” i „870 z∏” zast´puje si´
odpowiednio wyrazami „1 922 z∏” i „940 z∏”,

e) w pkt 5 wyrazy „35 510 z∏” i „180 z∏” zast´puje
si´ odpowiednio wyrazami „38 351 z∏” i „194 z∏”,

f) w pkt 6 wyrazy „870 z∏” zast´puje si´ wyrazami
„940 z∏”;

2) w § 15:

a) w ust. 1:

— w pkt 1 wyrazy „1 330 z∏” zast´puje si´ wyra-
zami „1 436 z∏”,

— w pkt 2 wyrazy „1 240 z∏” zast´puje si´ wyra-
zami „1 339 z∏”,

— w pkt 3 wyrazy „1 070 z∏” zast´puje si´ wyra-
zami „1 156 z∏”,

— w pkt 4 wyrazy „870 z∏” zast´puje si´ wyraza-
mi „940 z∏”,

— w pkt 5 wyrazy „350 z∏” zast´puje si´ wyraza-
mi „378 z∏”,

— w pkt 6 wyrazy „870 z∏” zast´puje si´ wyraza-
mi „940 z∏”,

— w pkt 7 wyrazy „1 780 z∏” zast´puje si´ wyra-
zami „1 922 z∏”,

b) w ust. 2 wyrazy „180 z∏” zast´puje si´ wyrazami
„194 z∏”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Finansów: M. Belka
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 grudnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów legitymacji pracowników jednostek organizacyj-
nych kontroli skarbowej oraz ustalenia zasad ich wydawania i wymiany.

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 28 wrze-
Ênia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54,
poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816,
Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 14,
poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
31 stycznia 2000 r. w sprawie okreÊlenia wzorów legi-
tymacji pracowników jednostek organizacyjnych kon-

troli skarbowej oraz ustalenia zasad ich wydawania
i wymiany (Dz. U. Nr 11, poz. 134) w § 8 wyrazy „do
dnia 31 grudnia 2001 r.” zast´puje si´ wyrazami „do
dnia 31 grudnia 2003 r.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Finansów: M. Belka


