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Poz. 1800

1800
USTAWA
z dnia 21 grudnia 2001 r.
o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy
o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Art. 1. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia∏ania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i
Nr 154, poz. 1799) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) tytu∏ ustawy otrzymuje brzmienie:
„o Radzie Ministrów”;
2) w art. 2:
a) w ust. 1 wyraz „konstytucji” zast´puje si´ wyrazami „Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Organizacj´ i tryb swojej pracy Rada Ministrów okreÊla w regulaminie.”;
3) skreÊla si´ art. 4;
4) w art. 5:
a) zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„W celu wykonania zadaƒ i kompetencji okreÊlonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
i ustawach, Prezes Rady Ministrów mo˝e
w szczególnoÊci:”,
b) pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4) zwo∏ywaç, braç udzia∏ i przewodniczyç posiedzeniom organów pomocniczych Rady
Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, bez
wzgl´du na ich sk∏ad i zakres dzia∏ania,
5) zwo∏ywaç posiedzenia, z udzia∏em w∏aÊciwych ministrów, kierowników urz´dów centralnych lub wojewodów i im przewodniczyç,”;
5) w art. 6 skreÊla si´ ust. 3;
6) w art. 7 w ust. 1 wyraz „konstytucji” zast´puje si´
wyrazami „Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”;
7) w art. 10:
a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „o charakterze czasowym”,
b) w ust. 4 skreÊla si´ wyrazy „ , wraz ze wskazaniem sposobu finansowania jego dzia∏alnoÊci”,
c) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. W celu sfinansowania dzia∏alnoÊci ustanowionego pe∏nomocnika Rzàdu, Prezes Rady
Ministrów mo˝e, w drodze rozporzàdzenia,
dokonywaç przeniesienia planowanych do-

chodów i wydatków bud˝etowych mi´dzy
cz´Êciami bud˝etu paƒstwa, z zachowaniem
przeznaczenia Êrodków publicznych, wynikajàcego z ustawy bud˝etowej.”;
8) skreÊla si´ art. 11;
9) art. 12 otrzymuje brzmienie:
„Art. 12. 1. Prezes Rady Ministrów, z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek cz∏onka Rady Ministrów, mo˝e, w drodze zarzàdzenia,
tworzyç organy pomocnicze Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów,
a w szczególnoÊci:
1) sta∏y komitet lub komitety Rady Ministrów w celu inicjowania, przygotowania i uzgadniania rozstrzygni´ç
albo stanowisk Rady Ministrów lub
Prezesa Rady Ministrów w sprawach
nale˝àcych do zadaƒ i kompetencji
tych organów,
2) komitety do rozpatrywania okreÊlonych kategorii spraw lub okreÊlonej
sprawy,
3) rady i zespo∏y opiniodawcze lub doradcze w sprawach nale˝àcych do
zadaƒ i kompetencji Rady Ministrów
lub Prezesa Rady Ministrów.
2. Prezes Rady Ministrów, tworzàc organy
pomocnicze, o których mowa w ust. 1,
okreÊli ich nazw´, sk∏ad, zakres dzia∏ania oraz tryb post´powania.”;
10) art. 12a otrzymuje brzmienie:
„Art. 12a. Rada Ministrów mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, tworzyç komisje do opracowania projektów kodyfikacji okreÊlonych
dziedzin prawa, uwzgl´dniajàc dorobek
nauki i doÊwiadczenia praktyki. Rada Ministrów wydajàc rozporzàdzenie, okreÊli
nazw´ i przedmiot dzia∏ania komisji oraz
jej sk∏ad i tryb post´powania.”;
11) w art. 13 w ust. 1 dodaje si´ drugie zdanie w brzmieniu:
„Rada Ministrów wydajàc rozporzàdzenie, okreÊli
nazw´ i przedmiot dzia∏ania komisji wspólnej oraz
jej sk∏ad i tryb post´powania.”;
12) w art. 14 dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Prezes Rady Ministrów wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, okreÊli
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w szczególnoÊci elementy metodyki przygotowania i sposób redagowania projektów ustaw
i rozporzàdzeƒ oraz innych normatywnych aktów prawnych, a tak˝e warunki, jakim powinny
odpowiadaç uzasadnienia projektów normatywnych aktów prawnych, jak równie˝ regu∏y
przeprowadzania zmian w systemie prawa.
Stosowanie zasad techniki prawodawczej powinno zapewniç w szczególnoÊci spójnoÊç
i kompletnoÊç systemu prawa oraz przejrzystoÊç tekstów normatywnych aktów prawnych,
z uwzgl´dnieniem dorobku nauki i doÊwiadczeƒ praktyki.
6. Prezes Rady Ministrów wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, okreÊli normatywne akty prawne podlegajàce rejestracji,
organ prowadzàcy rejestr oraz sposób jego
prowadzenia, z uwzgl´dnieniem dorobku nauki
i doÊwiadczeƒ praktyki.”;
13) w art. 14c:
a) w ust. 1:
— w pkt 2 dodaje si´ na koƒcu wyrazy „w tym
sporzàdzania ocen skutków spo∏eczno-gospodarczych projektowanych regulacji,”
— w pkt 3 dodaje si´ na koƒcu wyrazy „w tym
poprzez ich ocen´ pod wzgl´dem prawnym
i redakcyjnym przez Komisj´ Prawniczà prowadzonà przez Centrum,”
b) skreÊla si´ ust. 2 i oznaczenie ust. 1;
14) art. 14d otrzymuje brzmienie:
„Art. 14d. Centrum wspó∏dzia∏a z jednostkami naukowymi w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie
Badaƒ Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33,
poz. 389) oraz innymi jednostkami organizacyjnymi prowadzàcymi dzia∏alnoÊç
zwiàzanà z zadaniami Centrum.”;
15) art. 14i otrzymuje brzmienie:
„Art. 14i. 1. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarzàdzenia, nadaje Centrum statut,
w którym okreÊla jego organizacj´ wewn´trznà.
2. Prezes Centrum nadaje Centrum regulamin organizacyjny, który okreÊla zakres zadaƒ i tryb pracy jego komórek
organizacyjnych.
3. Prezes Centrum mo˝e tworzyç i znosiç
sta∏e lub doraêne komisje oraz rady
i zespo∏y opiniodawcze lub doradcze
w sprawach nale˝àcych do zakresu
dzia∏ania Centrum, okreÊlajàc ich nazw´, cel utworzenia, zakres zadaƒ,
sk∏ad i tryb pracy.”;
16) po art. 14i dodaje si´ art. 14j—14o w brzmieniu:
„Art. 14j. Przy Prezesie Rady Ministrów dzia∏a Rzàdowe Centrum Studiów Strategicznych

Poz. 1800
jako paƒstwowa jednostka organizacyjna
podleg∏a Prezesowi Rady Ministrów.
Art. 14k. 1. Rzàdowe Centrum Studiów Strategicznych, zwane dalej «RCSS», prowadzi prace s∏u˝àce Prezesowi Rady
Ministrów, w tym zwiàzane z pracami
Rady Ministrów, do programowania
strategicznego oraz prognozowania
rozwoju gospodarczego i spo∏ecznego.
2. Do zadaƒ RCSS nale˝y w szczególnoÊci:
1) przygotowywanie prognoz oraz
d∏ugookresowych strategicznych
programów rozwoju gospodarczego i spo∏ecznego,
2) przygotowywanie koncepcji i programów polityki zagospodarowania przestrzennego kraju oraz d∏ugofalowych strategii rozwoju regionalnego kraju,
3) opracowywanie ocen mi´dzynarodowych uwarunkowaƒ sytuacji kraju oraz d∏ugofalowych koncepcji
polityki zagranicznej,
4) opracowywanie ocen funkcjonalnoÊci struktur paƒstwa i sprawnoÊci ich dzia∏ania,
5) analizowanie zgodnoÊci przebiegu
realizacji programów krótkookresowych i Êredniookresowych ze strategicznymi programami d∏ugookresowymi oraz opracowywanie informacji o stwierdzonych niezgodnoÊciach,
6) analizowanie zgodnoÊci przebiegu realizacji programów wojewódzkich z narodowà strategià
rozwoju regionalnego i d∏ugofalowà strategià rozwoju regionalnego kraju oraz opracowywanie informacji o stwierdzonych niezgodnoÊciach,
7) sporzàdzanie ocen skutków spo∏eczno-gospodarczych projektowanych regulacji,
8) przygotowywanie innych analiz,
prognoz, koncepcji, programów
i ocen, zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.
Art. 14l. RCSS wspó∏dzia∏a z jednostkami naukowymi w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy
o Komitecie Badaƒ Naukowych oraz innymi jednostkami organizacyjnymi prowadzàcymi dzia∏alnoÊç zwiàzanà z zadaniami RCSS.
Art. 14m. 1. RCSS kieruje Prezes przy pomocy wiceprezesów oraz dyrektorów komórek organizacyjnych RCSS.
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2. Prezesa RCSS powo∏uje i odwo∏uje
Prezes Rady Ministrów.
3. Wiceprezesów RCSS powo∏uje i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów na
wniosek Prezesa RCSS.
Art. 14n. 1. RCSS prowadzi gospodark´ finansowà na zasadach okreÊlonych w przepisach o finansach publicznych dla jednostek bud˝etowych.
2. Prezes RCSS dysponuje Êrodkami bud˝etu paƒstwa przeznaczonymi na finansowanie RCSS.
Art. 14o. 1. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarzàdzenia, nadaje RCSS statut, który
okreÊla jego organizacj´ wewn´trznà.
2. Prezes RCSS nadaje RCSS regulamin
organizacyjny, który okreÊla zakres zadaƒ i tryb pracy jego komórek organizacyjnych.
3. Prezes RCSS mo˝e tworzyç i znosiç
sta∏e lub doraêne komisje oraz rady
i zespo∏y opiniodawcze lub doradcze
w sprawach nale˝àcych do zakresu
dzia∏ania RCSS, okreÊlajàc ich nazw´,
cel utworzenia, zakres zadaƒ, sk∏ad
i tryb pracy.”;
17) art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. 1. W celu sfinansowania dzia∏alnoÊci organów pomocniczych, komisji i komisji
wspólnych, o których mowa w art. 12,
12a i 13, Prezes Rady Ministrów mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, dokonywaç
przeniesienia planowanych dochodów
i wydatków bud˝etowych mi´dzy cz´Êciami bud˝etu paƒstwa, z zachowaniem przeznaczenia Êrodków publicznych, wynikajàcego z ustawy bud˝etowej.
2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób finansowania
i obs∏ugi organów pomocniczych, komisji i komisji wspólnych, o których
mowa w art. 12, 12a i 13.”;
18) skreÊla si´ art. 16;
19) w art. 18 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust.
1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Sekretarz Rady Ministrów uczestniczy w rozpatrywaniu spraw przez Rad´ Ministrów.”;
20) skreÊla si´ art. 20 i 21;
21) w art. 22:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Posiedzenia Rady Ministrów sà niejawne.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

Poz. 1800
„1a. Prezes Rady Ministrów, z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek cz∏onka Rady Ministrów,
mo˝e zezwoliç zaproszonym osobom na
przys∏uchiwanie si´ posiedzeniu Rady Ministrów w ca∏oÊci lub w cz´Êci oraz na
udzielanie wyjaÊnieƒ.”;

22) skreÊla si´ art. 23 i 25;
23) w art. 26:
a) w ust. 1:
— skreÊla si´ pkt 3,
— w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) Rady Legislacyjnej.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kancelaria mo˝e obs∏ugiwaç równie˝ pe∏nomocnika Rzàdu oraz wskazane przez Prezesa
Rady Ministrów organy pomocnicze, komisje i komisje wspólne, o których mowa
w art. 12, 12a i 13.”;
24) w art. 31 wyrazy „w drodze rozporzàdzenia” zast´puje si´ wyrazami „w drodze zarzàdzenia”;
25) w art. 33:
a) w ust. 1 w pkt 2 skreÊla si´ wyrazy „i jednostki
organizacyjne”,
b) skreÊla si´ ust. 1c,
c) dodaje si´ ust. 1d w brzmieniu:
„1d. Minister kierujàcy okreÊlonym dzia∏em administracji rzàdowej ustala, w drodze obwieszczenia, wykaz jednostek organizacyjnych jemu podleg∏ych lub przez niego nadzorowanych. Obwieszczenie og∏asza si´
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej
Polskiej «Monitor Polski».”;
26) w art. 35 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarzàdzenia,
nadaje statut, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.”;
27) w art. 39:
a) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b—1d w brzmieniu:
,,1b. W razie zniesienia lub przekszta∏cenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, dokonywaç przeniesienia planowanych dochodów i wydatków bud˝etowych mi´dzy cz´Êciami bud˝etu paƒstwa, z zachowaniem przeznaczenia
Êrodków publicznych wynikajàcego z ustawy bud˝etowej.
1c. Prezes Rady Ministrów w rozporzàdzeniu,
o którym mowa w ust. 1b, mo˝e okreÊliç dla
utworzonego lub przekszta∏conego ministerstwa limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeƒ w podziale na cz´Êci i dzia∏y bud˝etu paƒstwa.
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1d. Przepisy ust. 1b i 1c stosuje si´ równie˝
w przypadku zniesienia lub przekszta∏cenia,
b´dàcych dysponentami cz´Êci bud˝etowych, organów, urz´dów i jednostek organizacyjnych podleg∏ych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów albo
ministra.”,
b) w ust. 5 wyrazy „w drodze rozporzàdzenia” zast´puje si´ wyrazami „w drodze zarzàdzenia”.
Art. 2. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73,
poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321
oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42,
poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76,
poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113,
poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441 i Nr 130,
poz. 1450) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 5:

Poz. 1800
7) gospodarki nieruchomoÊciami, je˝eli odr´bne ustawy nie stanowià
inaczej,
8) polityki miejskiej,
9) rzàdowych programów rozwoju infrastruktury komunalnej,
10) ogródków dzia∏kowych.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej sprawuje nadzór nad G∏ównym Geodetà Kraju, G∏ównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz Prezesem Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.”;

5) w art. 12 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d.”;
6) po art. 12 dodaje si´ art. 12a w brzmieniu:
„Art. 12a. Dzia∏ informatyzacja obejmuje sprawy:

a) pkt 1a otrzymuje brzmienie:
„1a) budownictwo, gospodarka przestrzenna
i mieszkaniowa,”
b) po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu:
„7a) informatyzacja,”
c) skreÊla si´ pkt 12;
2) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad Prezesem Urz´du
Zamówieƒ Publicznych i Prezesem Wy˝szego
Urz´du Górniczego oraz na podstawie kryterium zgodnoÊci z prawem nad dzia∏alnoÊcià regionalnych izb obrachunkowych.”;
3) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad Prezesem G∏ównego Urz´du
Miar i Prezesem Urz´du Regulacji Energetyki
oraz nad dzia∏alnoÊcià Urz´du Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej.”;
4) art. 9a otrzymuje brzmienie:
„Art. 9a. 1. Dzia∏ budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa obejmuje
sprawy:
1) architektury,
2) geodezji i kartografii,
3) budownictwa,
4) nadzoru architektoniczno-budowlanego,
5) zagospodarowania przestrzennego,
6) wspierania mieszkalnictwa,

1) infrastruktury informatycznej oraz
systemów i sieci teleinformatycznych,
2) technologii i technik informacyjnych
oraz standardów informatycznych,
3) informatyzacji administracji rzàdowej
i samorzàdowej,
4) wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki,
5) edukacji informacyjnej oraz us∏ug teleinformatycznych i multimedialnych,
6) zastosowaƒ informatyki w spo∏eczeƒstwie informacyjnym, w szczególnoÊci w gospodarce, bankowoÊci i edukacji,
7) realizacji zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych
Rzeczypospolitej
Polskiej
w dziedzinie informatyzacji.”;
7) w art. 16 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci sprawuje nadzór nad Prezesem Urz´du Regulacji Telekomunikacji.”;
8) skreÊla si´ art. 17;
9) w art. 18 skreÊla si´ ust. 3;
10) w art. 19 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór
nad dzia∏alnoÊcià Agencji Mienia Wojskowego
oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.”;
11) w art. 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià Agencji
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W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa oraz Agencji
Prywatyzacji.”;
12) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska sprawuje nadzór nad Prezesem Paƒstwowej Agencji Atomistyki, a tak˝e nad dzia∏alnoÊcià Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego «Lasy Paƒstwowe».”;
13) w art. 33a w ust. 1 skreÊla si´ pkt 1, 3, 3a, 9a, 11 i 12.
Art. 3. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174
i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7,
poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6,
poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554,
Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146,
poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50,
poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156
oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85,
poz. 925, Nr 88, poz. 961, Nr 110, poz. 1189, Nr 111,
poz. 1194 i Nr 123, poz. 1353) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 74 w ust. 2 w tabeli cz´Êç „genera∏owie i admira∏owie” otrzymuje brzmienie:
„genera∏owie i admira∏owie
genera∏ brygady
genera∏ dywizji
genera∏ broni
genera∏

kontradmira∏
wiceadmira∏
admira∏ floty
admira∏”

2) skreÊla si´ art. 248.
Art. 4. W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r.
Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688,
Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7 oraz
z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 88, poz. 961) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 29 w ust. 2 w pkt 1 w lit. a) dodaje si´ na koƒcu tiret w brzmieniu:
„— genera∏a broni (admira∏a floty) — 3 lata,”;
2) w art. 36:
a) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Chorà˝y zawodowy mo˝e byç wyznaczony,
za jego pisemnà zgodà, na stanowisko s∏u˝bowe o stopniu etatowym podoficera zawodowego.”,
b) w ust. 6 po wyrazach „ust. 4 pkt 2,” dodaje si´
wyrazy „lub stanowisko s∏u˝bowe, o którym
mowa w ust. 5a,”;
3) w art. 37 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2) w przypadkach wymienionych w ust. 1a pkt 2
i 3 oraz ust. 1b — przenosi si´ za jego pisemnà
zgodà na inne stanowisko s∏u˝bowe w tej samej lub innej jednostce wojskowej albo w innej
miejscowoÊci; przepis art. 36 ust. 5a stosuje si´
odpowiednio; je˝eli ˝o∏nierz odmówi pe∏nienia
s∏u˝by na innym stanowisku s∏u˝bowym, zwalnia si´ go z zawodowej s∏u˝by wojskowej.”;
4) skreÊla si´ art. 108.
Art. 5. W ustawie z dnia 6 marca 1981 r. o Paƒstwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362
i Nr 128, poz. 1405) w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Cz∏onków Rady powo∏uje si´ spoÊród pos∏ów, senatorów i kandydatów zg∏oszonych przez Prezesa
Rady Ministrów oraz kandydatów zg∏oszonych
przez organizacje zwiàzkowe i organizacje pracodawców reprezentatywne w rozumieniu ustawy
z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do
Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich
komisjach dialogu spo∏ecznego (Dz. U. Nr 100,
poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793), a tak˝e przez inne
organizacje spo∏eczne zajmujàce si´ problematykà ochrony pracy. Do Rady powo∏uje si´ tak˝e ekspertów i przedstawicieli nauki.”
Art. 6. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214,
z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100,
poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163
i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89,
poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r.
Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552 oraz z 2001 r.
Nr 154, poz. 1784) po art. 5a dodaje si´ art. 5b w brzmieniu:
„Art. 5b. 1. Osobie zajmujàcej kierownicze stanowisko paƒstwowe przys∏uguje lokal s∏u˝àcy
do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,
zwany dalej «lokalem», na czas zajmowania stanowiska, je˝eli osoba ta i jej ma∏˝onek nie dysponujà innym lokalem w miejscowoÊci, w której obj´∏a ona stanowisko,
z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marsza∏ek Sejmu, Marsza∏ek Senatu i Prezes
Rady Ministrów mogà obejmowaç lokale
s∏u˝àce do zaspokojenia potrzeb reprezentacyjnych i mieszkaniowych na czas zajmowania tych stanowisk niezale˝nie od
posiadania innych lokali.
3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2,
nie stosuje si´ przepisów ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
Nr 71, poz. 733).
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4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb obejmowania
i zwalniania lokali przez osoby zajmujàce
kierownicze stanowiska paƒstwowe.”
Art. 7. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41,
poz. 465, Nr 81, poz. 877, Nr 100, poz. 1084, Nr 106,
poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125,
poz. 1367) w art. 97 w ust. 1 i 2 wyrazy „ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zast´puje si´ wyrazami „ministrem w∏aÊciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”.
Art. 8. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, Nr 115,
poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7. 1. Agencja dzia∏a na podstawie ustawy
oraz statutu.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa, w drodze zarzàdzenia, nadaje
Agencji statut, który okreÊla jej organizacj´ wewn´trznà.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa okreÊla, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady gospodarki finansowej Agencji, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci zakres zadaƒ realizowanych
przez Agencj´.”;
2) w art. 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezesa Agencji powo∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw Skarbu Paƒstwa, zg∏oszony po porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
rozwoju wsi. Prezesa Agencji odwo∏uje Prezes Rady Ministrów.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Wiceprezesa Agencji powo∏uje i odwo∏uje
minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa na wniosek Prezesa Agencji.”;
3) w art. 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przewodniczàcego Rady oraz jej cz∏onków powo∏uje, z zastrze˝eniem ust. 5, i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa po porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
rozwoju wsi.”
Art. 9. W ustawie z dnia 7 paêdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
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1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià regionalnych izb obrachunkowych sprawuje minister w∏aÊciwy do
spraw administracji publicznej na podstawie
kryterium zgodnoÊci z prawem.”;
2) w art. 9a skreÊla si´ ust. 2 i oznaczenie ust. 1;
3) w art. 10 i w art. 25a w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „Prezesowi Rady Ministrów” zast´puje si´ wyrazami
„ministrowi w∏aÊciwemu do spraw administracji
publicznej”.
Art. 10. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. o utworzeniu G∏ównego Urz´du Miar (Dz. U. Nr 55, poz. 247,
z 1998 r. Nr 37, poz. 202 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 3:
a) w ust. 1 wyraz „paƒstwowej” zast´puje si´ wyrazem „rzàdowej”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Nadzór nad Prezesem Urz´du sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki.”,
c) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Prezesa Urz´du powo∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki. Prezesa Urz´du odwo∏uje
Prezes Rady Ministrów.
3. Wiceprezesów Urz´du powo∏uje i odwo∏uje
minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki na
wniosek Prezesa Urz´du.”;
2) w art. 5:
a) w ust. 1 wyrazy „Rada Ministrów” zast´puje si´
wyrazami „Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki”,
b) w ust. 2 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki”;
3) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w drodze zarzàdzenia, nadaje Urz´dowi statut, okreÊlajàcy jego organizacj´ wewn´trznà.”
Art. 11. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 43, poz. 489
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 636) w art. 4
w ust. 1 i 2, w art. 7 w ust. 1, w art. 8, w art. 10 w ust. 4,
w art. 11 w ust. 6, w art. 16 w ust. 2 oraz w art. 17
w ust. 1 u˝yte w ró˝nych przypadkach wyrazy „Rada
Ministrów” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich
przypadkach wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki”.
Art. 12. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. — Prawo probiercze (Dz. U. Nr 55, poz. 249, z 2000 r. Nr 120,
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poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 636 i Nr 126,
poz. 1382) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „G∏ównego
Urz´du Miar,” dodaje si´ wyrazy „dzia∏ajàcy na
podstawie odr´bnych przepisów,”;
2) w art. 1a:
a) w ust. 1 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki”,
b) w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zast´puje si´
wyrazami „Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki”;
3) w art. 5 wyrazy „Rada Ministrów” zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki”.
Art. 13. 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,
z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001 r. Nr 110, poz. 1190 i Nr 115, poz. 1229) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 73a w ust. 3 wyrazy „Prezes Rady Ministrów”
zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy do
spraw administracji publicznej”;
2) w art. 107:
a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „i podlega Prezesowi
Rady Ministrów”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Nadzór na Prezesem Wy˝szego Urz´du
Górniczego sprawuje minister w∏aÊciwy do
spraw administracji publicznej.”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego powo∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek
ministra w∏aÊciwego do spraw administracji
publicznej. Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego odwo∏uje Prezes Rady Ministrów.”,
d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej, w drodze zarzàdzenia, nadaje
statut Wy˝szemu Urz´dowi Górniczemu,
okreÊlajàcy jego organizacj´ wewn´trznà.”;
3) u˝yte w art. 64 w ust. 6, w art. 107 w ust. 7
i w art. 108 w ust. 4 i 5 w ró˝nych przypadkach wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej”.
Art. 14. W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119,
poz. 773, z 1999 r. Nr 45, poz. 437, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 93, poz. 1027 i Nr 110, poz. 1167 oraz
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z 2001 r. Nr 56, poz. 580, Nr 76, poz. 813, Nr 113,
poz. 1208 i Nr 128, poz. 1403) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 8:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Nadzór nad Prezesem Urz´du sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej.”,
b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Prezesa Urz´du powo∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw administracji publicznej. Prezesa
Urz´du odwo∏uje Prezes Rady Ministrów.
3. Wiceprezesa Urz´du powo∏uje i odwo∏uje
minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej na wniosek Prezesa Urz´du.”;
2) art. 12 otrzymuje brzmienie:
„Art. 12. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej, w drodze zarzàdzenia, nadaje
Urz´dowi statut, okreÊlajàcy jego organizacj´ wewn´trznà.”;
3) u˝yte w art. 10 w ust. 2, w art. 14a w ust. 6, w art. 25
w ust. 3 i w art. 92 w ust. 1 w ró˝nych przypadkach
wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej”;
4) u˝yte w art. 22 w ust. 9, w art. 35 w ust. 4
i w art. 86a w ust. 2 w ró˝nych przypadkach wyrazy „Rada Ministrów” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej”;
5) w art. 75 w ust. 7 wyrazy „Rada Ministrów” zast´puje si´ wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw
administracji publicznej”.
Art. 15. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229
i Nr 129, poz. 1439) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 80 skreÊla si´ ust. 3;
2) w art. 82 w ust. 3 po pkt 3 dodaje si´
pkt 3a w brzmieniu:
„3a) usytuowanych na obszarze kolejowym,”;
3) w art. 88 w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem art. 80 ust. 3”;
4) skreÊla si´ art. 89;
5) w art. 89b wyrazy „w dziedzinach transportu kolejowego i górnictwa” zast´puje si´ wyrazami
„w dziedzinie górnictwa”.
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Art. 16. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy˝szej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937)
w art. 20 skreÊla si´ ust. 2.
Art. 17. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106, poz. 678,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 964
i Nr 93, poz. 1063, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 48, poz. 550
oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 24, Nr 81, poz. 877, Nr 100,
poz. 1085 i Nr 125, poz. 1368) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b) wyrazy „Ministrom
Obrony Narodowej i Spraw Wewn´trznych” zast´puje si´ wyrazami „Ministrowi Obrony Narodowej”;
2) skreÊla si´ art. 5;
3) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià Agencji sprawuje Minister Obrony Narodowej.”;
4) w art. 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Agencja dzia∏a na podstawie ustawy oraz
statutu.”,
b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Minister Obrony Narodowej, w drodze zarzàdzenia, nadaje Agencji statut, który okreÊla jej organizacj´ wewn´trznà.”;
5) w art. 11:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Organem nadzorczym Agencji jest Rada
Nadzorcza, zwana dalej «Radà», w sk∏ad której wchodzi przewodniczàcy i czterech cz∏onków, w tym przedstawiciele Ministra Obrony
Narodowej, ministra w∏aÊciwego do spraw
Skarbu Paƒstwa oraz ministra w∏aÊciwego
do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
2. Przewodniczàcego Rady oraz jej cz∏onków
powo∏uje, na okres trzech lat, Minister Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw Skarbu Paƒstwa.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Minister Obrony Narodowej, po porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Skarbu
Paƒstwa, mo˝e odwo∏aç Rad´ Nadzorczà
Agencji, Przewodniczàcego Rady lub poszczególnych jej cz∏onków w czasie trwania
kadencji.”,
b) w ust. 3 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) wybiera bieg∏ego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
Agencji,
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6) podejmuje uchwa∏y w sprawie udzielenia
Prezesowi Agencji absolutorium z wykonania obowiàzków w okresie obj´tym rocznym
sprawozdaniem finansowym.”,

c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Minister Obrony Narodowej w terminie
30 dni od dnia zawiadomienia o nieudzieleniu absolutorium, o którym mowa w ust. 3
pkt 6, odwo∏uje Prezesa Agencji.”;
6) w art. 12:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Agencjà kieruje Prezes powo∏ywany i odwo∏ywany przez Ministra Obrony Narodowej po
porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw Skarbu Paƒstwa.”,
b) w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3) w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej ustalanie rocznego planu finansowego Agencji, kierunków rozdysponowania
Êrodków finansowych, a tak˝e wyst´powanie z wnioskami do Ministra Obrony Narodowej w sprawie wysokoÊci dotacji bud˝etowej
na realizacj´ zadaƒ okreÊlonych w art. 19
ust. 2 pkt 4,
4) przedstawianie Radzie Nadzorczej, Ministrowi Obrony Narodowej oraz ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Skarbu Paƒstwa sprawozdania z rocznej dzia∏alnoÊci Agencji.”;
7) w art. 19 w ust. 6 wyrazy „Minister w∏aÊciwy do
spraw Skarbu Paƒstwa, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej” zast´puje si´ wyrazami
„Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw Skarbu Paƒstwa”;
8) w art. 41 skreÊla si´ ust. 4;
9) skreÊla si´ art. 84.
Art. 18. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1995 r.
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 oraz
z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 16, poz. 167) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 17 w ust. 3 i 4 oraz w art. 21b w ust. 4 wyrazy „ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej” zast´puje si´ wyrazami „ministrem w∏aÊciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”;
2) w art. 18 w pkt 9 wyrazy „ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”
zast´puje si´ wyrazami „ministra w∏aÊciwego do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej”;
3) w art. 33a:
a) w ust. 2 i 4 wyrazy „minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” za-
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st´puje si´ wyrazami „minister w∏aÊciwy do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prezesa Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast powo∏uje Prezes Rady Ministrów na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw budownictwa,
gospodarki
przestrzennej
i mieszkaniowej. Prezesa Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast odwo∏uje Prezes Rady Ministrów.”;
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twa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
oraz z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç czynszu najmu lokali mieszkalnych S∏u˝by Wi´ziennej, wysokoÊç op∏at dodatkowych oraz zasady zwrotu ró˝nicy w op∏atach
czynszowych, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
wysokoÊç czynszu najmu, cz´Êci sk∏adowych
czynszu najmu i okolicznoÊci wp∏ywajàce na jego wysokoÊç, sposób obliczania ró˝nicy
w op∏atach czynszowych oraz przypadki, w których zwrot nie przys∏uguje, a tak˝e tryb wyp∏aty tych nale˝noÊci.”

4) w art. 33c pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przygotowuje i przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej projekty ustaw,
rozporzàdzeƒ i uchwa∏ dotyczàcych gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej,”;
5) w art. 33d ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w drodze zarzàdzenia, nadaje statut Urz´dowi Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, okreÊlajàcy jego organizacj´ wewn´trznà.”
Art. 19. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urz´dzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10,
poz. 56 i Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770
i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 oraz z 2001 r.
Nr 123, poz. 1353) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 5 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1
i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Minister Obrony Narodowej, na zasadach okreÊlonych w odr´bnych ustawach, sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià:
1) Agencji Mienia Wojskowego,
2) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.”;
2) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarzàdzenia,
nadaje statut Ministerstwu Obrony Narodowej,
w którym okreÊla jego organizacj´ wewn´trznà.”
Art. 20. W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133,
poz. 883, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 2,
poz. 5 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877, Nr 106, poz. 1149
i Nr 110, poz. 1189) w art. 95 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w ust. 1 po wyrazach „Minister SprawiedliwoÊci”
dodaje si´ wyrazy „w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej”;
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw budownic-

Art. 21. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi sk∏adnikami mienia Skarbu Paƒstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90,
poz. 405 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 509
i Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 95,
poz. 1041) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) po art. 4a dodaje si´ art. 4b w brzmieniu:
„Art. 4b. 1. Minister Obrony Narodowej albo, z jego upowa˝nienia, inny organ wojskowy, mo˝e nieodp∏atnie przekazaç, bez
poÊrednictwa Agencji Mienia Wojskowego, mienie ruchome Skarbu Paƒstwa, o którym mowa w art. 1 pkt 1:
1) muzeom oraz paƒstwowym szko∏om
wy˝szym i paƒstwowym wy˝szym
szko∏om zawodowym — na cele muzealne, wystawiennicze lub szkoleniowe,
2) stowarzyszeniom i fundacjom prowadzàcym dzia∏alnoÊç zwiàzanà
z obronnoÊcià Paƒstwa — na cele ich
dzia∏alnoÊci statutowej.
2. Przekazanie mienia, o którym mowa
w ust. 1, nast´puje w formie protoko∏u
zdawczo-odbiorczego, z dniem jego
podpisania.
3. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
tryb przekazywania mienia, o którym
mowa w ust. 1.”;
2) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià Agencji sprawuje Minister Obrony Narodowej.”;
3) w art. 7 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Agencja mo˝e prowadziç na rzecz urz´du obs∏ugujàcego Ministra Obrony Narodowej oraz
jednostek organizacyjnych podporzàdkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej post´powania o zamówienia publiczne, o których mowa w art. 4b ust. 1 pkt 2—5
ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119,
poz. 773, z 1999 r. Nr 45, poz. 437, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 93, poz. 1027 i Nr 110, poz. 1167
oraz z 2001 r. Nr 56, poz. 580, Nr 76, poz. 813,
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Nr 113, poz. 1208, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154,
poz. 1800), w zakresie dostaw i us∏ug.”;
4) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. 1. Agencja dzia∏a na podstawie ustawy
i statutu.
2. Minister Obrony Narodowej, w drodze
zarzàdzenia, nadaje Agencji statut, który
okreÊla jej organizacj´ wewn´trznà.”;
5) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezesa Agencji powo∏uje i odwo∏uje Minister
Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Skarbu Paƒstwa.”;
6) w art. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister Obrony Narodowej przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej roczne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Agencji.”;
7) w art. 15 ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza Agencji sk∏ada si´ z pi´ciu
cz∏onków powo∏ywanych przez Ministra Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw Skarbu Paƒstwa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister
Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Skarbu Paƒstwa
mo˝e odwo∏aç Rad´ Nadzorczà Agencji, Przewodniczàcego Rady Nadzorczej Agencji lub poszczególnych jej cz∏onków w czasie trwania kadencji.
2. W sk∏ad Rady Nadzorczej Agencji wchodzi
trzech przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej oraz po jednym przedstawicielu ministra
w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa i ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.
3. Przewodniczàcego Rady Nadzorczej Agencji
powo∏uje i odwo∏uje na okres kadencji Minister
Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Skarbu Paƒstwa
spoÊród osób, o których mowa w ust. 2.”;
8) w art. 16:
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5. Minister Obrony Narodowej w terminie
30 dni od dnia zawiadomienia o nieudzieleniu Prezesowi Agencji absolutorium, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, odwo∏uje Prezesa
Agencji.”;

9) w art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister Obrony Narodowej mo˝e przekazaç
Agencji do zagospodarowania lotniska wojskowe i porty wojenne wspó∏u˝ytkowane przez
podmioty inne ni˝ jednostki organizacyjne podporzàdkowane lub nadzorowane przez Ministra
Obrony Narodowej, po uzyskaniu opinii ministra w∏aÊciwego do spraw transportu.”;
10) w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na wniosek Ministra Obrony Narodowej albo
innego organu wojskowego dzia∏ajàcego z jego
upowa˝nienia w∏aÊciwy miejscowo ze wzgl´du
na po∏o˝enie nieruchomoÊci starosta, wykonujàcy zadania z zakresu administracji rzàdowej,
stwierdza, w drodze decyzji, wygaÊni´cie trwa∏ego zarzàdu jednostki organizacyjnej podporzàdkowanej lub nadzorowanej przez Ministra
Obrony Narodowej w stosunku do przekazanej
nieruchomoÊci, z dniem podpisania protoko∏u,
o którym mowa w ust. 1.”;
11) w art. 20 w ust. 3 wyrazy „Minister Skarbu Paƒstwa,
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej”
zast´puje si´ wyrazami „Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw Skarbu Paƒstwa”;
12) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister Obrony Narodowej albo, z jego upowa˝nienia, inny organ wojskowy mo˝e, na podstawie umowy, u˝yczyç Agencji nieruchomoÊci
lub ich cz´Êci b´dàce w trwa∏ym zarzàdzie jednostek organizacyjnych podporzàdkowanych
lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, niewykorzystywanych przez te jednostki do realizacji ich zadaƒ, a niezb´dnych do
celów obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa. Agencja mo˝e, przez czas trwania umowy
u˝yczenia, zagospodarowaç u˝yczone mienie,
oddajàc je w najem lub dzier˝aw´.”;

a) w ust. 2:
— w pkt 2 wyraz „pokwitowania” zast´puje si´
wyrazem „absolutorium” oraz kropk´ zast´puje si´ przecinkiem,
— dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) wybór bieg∏ego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Agencji.”,
b) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. Rada Nadzorcza Agencji przedstawia opinie,
o których mowa w ust. 2 pkt 1, Ministrowi
Obrony Narodowej i ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Skarbu Paƒstwa.

13) w art. 23 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. NieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa mogà byç
przekazane przez Agencj´, w drodze umowy, na
w∏asnoÊç jednostce samorzàdu terytorialnego
na cele zwiàzane z inwestycjami infrastrukturalnymi s∏u˝àcymi wykonywaniu zadaƒ w∏asnych.
3. Zasady gospodarowania nieruchomoÊciami regulujà przepisy o gospodarce nieruchomoÊciami, z tym ˝e decyzje w sprawie oddania nieruchomoÊci w trwa∏y zarzàd wydaje Prezes Agencji. Od decyzji wydanej przez Prezesa Agencji
s∏u˝y odwo∏anie do Ministra Obrony Narodowej.”;
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14) w art. 25 w ust. 2 wyrazy „przepisach o gospodarce gruntami i wyw∏aszczaniu nieruchomoÊci” zast´puje si´ wyrazami „przepisach o gospodarce
nieruchomoÊciami”;
15) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister Obrony Narodowej, przekazujàc
Agencji mienie zgodnie z art. 18 ust. 3, udziela
jej w danym roku bud˝etowym dotacji w wysokoÊci równej Êrodkom finansowym na utrzymanie tego mienia zamieszczonym w cz´Êci bud˝etu paƒstwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.”;
16) w art. 29 w ust. 1 skreÊla si´ pkt 4;
17) w art. 31:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nie pobiera si´ op∏aty skarbowej i podatku
od czynnoÊci cywilnoprawnych w sprawach,
w których stronà jest Agencja.”,
b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przepisów art. 212 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami
(Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 i z 2001 r.
Nr 129, poz. 1447) nie stosuje si´ do mienia,
o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy.”;
18) u˝yty w art. 1 w pkt 1, w art. 3 w pkt 2,
w art. 4a w ust. 1, w art. 20 w ust. 2 w pkt 1, w art. 23
w ust. 1 w pkt 2 i w art. 25 w ust. 1 w ró˝nych przypadkach wyraz „zarzàd” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiednich przypadkach wyrazami „trwa∏y
zarzàd”.
Art. 22. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 w ust. 2 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:
„2a) opinie co do zgodnoÊci projektów normatywnych aktów prawnych z prawem Unii Europejskiej, z zastrze˝eniem art. 9 pkt 3,”;
2) w art. 4:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przewodniczàcy Komitetu jest cz∏onkiem
Rady Ministrów.”,
b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ministrowie w∏aÊciwi do spraw: finansów
publicznych, gospodarki, pracy, rolnictwa,
Skarbu Paƒstwa, Êrodowiska, transportu,
wewn´trznych, zagranicznych oraz zdrowia,
a tak˝e Minister SprawiedliwoÊci,”
c) skreÊla si´ ust. 5,
d) w ust. 6 skreÊla si´ zdanie drugie,
e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
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„7. Przewodniczàcy Komitetu mo˝e zapraszaç
do udzia∏u w posiedzeniach Komitetu inne
osoby ni˝ okreÊlone w ust. 4 i 6.”;

4) w art. 8 w ust. 2 wyrazy „w drodze rozporzàdzenia”
zast´puje si´ wyrazami „w drodze zarzàdzenia”;
5) w art. 9 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) Sekretarz Komitetu sporzàdza opinie, o których
mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2a.”
Art. 23. W ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U.
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121,
poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272 oraz z 2001 r. Nr 100,
poz. 1085) w art. 2 w ust. 4 wyrazy „Minister w∏aÊciwy
do spraw rozwoju regionalnego i budownictwa” zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”.
Art. 24. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 21:
a) w ust. 2 dodaje si´ na koƒcu wyrazy „na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki”,
b) w ust. 3 po wyrazach „mo˝e byç odwo∏any” dodaje si´ wyrazy „przez Prezesa Rady Ministrów”,
c) w ust. 5 wyrazy „na wniosek Prezesa URE, Prezes Rady Ministrów” zast´puje si´ wyrazami
„minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki na
wniosek Prezesa URE”,
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
w drodze zarzàdzenia, nadaje statut URE,
okreÊlajàcy jego organizacj´ wewn´trznà.”;
2) w art. 22 w ust. 2 wyrazy „Rada Ministrów” zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki”;
3) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24. Prezes URE sk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki corocznie, w terminie do koƒca pierwszego kwarta∏u,
sprawozdanie ze swojej dzia∏alnoÊci oraz
przedstawia, na jego ˝àdanie, informacje
z zakresu swojej dzia∏alnoÊci.”;
4) skreÊla si´ art. 25—27.
Art. 25. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 84, poz. 934 oraz z 2000 r.
Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

Dziennik Ustaw Nr 154

— 12809 —

1) w art. 33 skreÊla si´ ust. 2;
2) w art. 34 w ust. 1 skreÊla si´ pkt 15;
3) w art. 46a:
a) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „po uzyskaniu upowa˝nienia ministra w∏aÊciwego do spraw transportu,”
b) skreÊla si´ ust. 3 i 4.
Art. 26. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r.
Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 22,
poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103,
poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 123,
poz. 1351 i Nr 154, poz. 1799) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 w ust. 2, w art. 20 w ust. 4, w art. 23 w ust. 5,
w art. 31 w ust. 2 i w art. 60 w ust. 5 wyrazy „Minister Finansów” zast´puje si´ wyrazami „Minister
w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych”;
2) w art. 12 w ust. 3, w art. 102 w ust. 1, 4 i 5, w art. 103,
w art. 108 i w art. 184 w ust. 2 u˝yte w ró˝nych przypadkach wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych”;
3) w art. 14:
a) w ust. 2 wyrazy „na wspólny wniosek Ministra
Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego” zast´puje si´ wyrazami „na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw instytucji finansowych po porozumieniu z Prezesem Narodowego
Banku Polskiego”,
b) w ust. 3 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zast´puje si´ wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw
instytucji finansowych”,
c) w ust. 4 wyrazy „Ministra Finansów, Ministra
Gospodarki, Ministra Rolnictwa i Gospodarki
˚ywnoÊciowej, Ministra Skarbu Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „ministrów w∏aÊciwych do
spraw gospodarki, instytucji finansowych, rynków rolnych i Skarbu Paƒstwa”;
4) w art. 18 wyrazy „przez Prezesa Rady Ministrów
w drodze rozporzàdzenia” zast´puje si´ wyrazami
„przez ministra w∏aÊciwego do spraw instytucji finansowych w drodze zarzàdzenia”.
Art. 27. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543 i z 2001 r. Nr 129, poz. 1447) w art. 43 w ust. 3
wyrazy „Prezesa Rady Ministrów albo upowa˝nionego
przez niego ministra” zast´puje si´ wyrazami „ministra w∏aÊciwego do spraw administracji publicznej”.
Art. 28. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób
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niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160,
poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668,
Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118
i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95,
poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550
i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100,
poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154,
poz. 1792) w art. 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Cz∏onków Rady powo∏uje minister w∏aÊciwy do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego na wniosek
uprawnionych organizacji.”
Art. 29. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938,
z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648,
Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784) w art. 22
skreÊla si´ wyrazy „i Rady Ministrów”.
Art. 30. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r.
o wspieraniu przedsi´wzi´ç termomodernizacyjnych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1121, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i
z 2001 r. Nr 76, poz. 808) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owy zakres i formy audytu energetycznego oraz algorytm oceny op∏acalnoÊci przedsi´wzi´cia termomodernizacyjnego, a tak˝e wzory kart audytu energetycznego,
2) szczegó∏owe zasady i tryb weryfikacji audytu energetycznego oraz szczegó∏owe
warunki, jakie powinny spe∏niaç podmioty,
którym Bank Gospodarstwa Krajowego
mo˝e zlecaç wykonanie weryfikacji audytów energetycznych, majàc na uwadze zapewnienie w∏aÊciwej jakoÊci ich weryfikacji.”
Art. 31. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70,
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 102,
poz. 1116, Nr 111, poz. 1194 i Nr 128, poz. 1403) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 13 w ust. 2 wyrazy „w drodze rozporzàdzenia” zast´puje si´ wyrazami „w drodze zarzàdzenia”;
2) w art. 21 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Nabór kandydatów do korpusu s∏u˝by cywilnej
na stanowiska pracy zwiàzane z obronnoÊcià
kraju odbywa si´ z uwzgl´dnieniem pierwszeƒstwa w zatrudnieniu przys∏ugujàcego osobom
zwolnionym z zawodowej s∏u˝by wojskowej,
o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 1970 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55,
Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117,
poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7
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oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 925, Nr 88, poz. 961 i
Nr 154, poz. 1800).”;

b) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „oraz Sekretarza Rady Ministrów”,

3) w art. 41 w ust. 1 w pkt 1 i w art. 105 skreÊla si´ wyrazy „Sekretarza Rady Ministrów,”;

c) w ust. 4 skreÊla si´ wyrazy „Sekretarza Rady Ministrów oraz”.

4) w art. 59 w ust. 5 i w art. 114 w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „Sekretarza Rady Ministrów,”;

Art. 32. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz z 2001 r.
Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110,
poz. 1189 i Nr 123, poz. 1353) w za∏àczniku nr 1 w cz´Êci II wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

5) w art. 64 w ust. 2 i w art. 117 w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „Sekretarza Rady Ministrów,”;
6) w art. 73 w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „Sekretarza Rady Ministrów ocenia Prezes Rady Ministrów.”;
7) w art. 90 w ust. 5 wyrazy „Szefowi S∏u˝by Cywilnej,
zast´pcy Szefa S∏u˝by Cywilnej oraz Sekretarzowi
Rady Ministrów” zast´puje si´ wyrazami „Szefowi
S∏u˝by Cywilnej oraz zast´pcy Szefa S∏u˝by Cywilnej”;
8) w art. 106 w ust. 2 i w art. 108 w ust. 4 skreÊla si´
wyrazy „Sekretarza Rady Ministrów,”;
9) w art. 117 w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „Sekretarza
Rady Ministrów,”;
10) po art. 144 dodaje si´ art. 144a w brzmieniu:
„Art. 144a. 1. W okresie do dnia 31 grudnia 2002 r.,
je˝eli jest to uzasadnione potrzebami
urz´du, Szef S∏u˝by Cywilnej na
wniosek dyrektora generalnego
urz´du mo˝e w ka˝dym czasie obsadziç wolne stanowiska, o których
mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2, przez
osoby nieb´dàce cz∏onkami korpusu
s∏u˝by cywilnej, spe∏niajàce warunki
okreÊlone w art. 4.
2. W odniesieniu do stanowisk, o których
mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1, je˝eli jest
to uzasadnione potrzebami urz´du,
umow´ o prac´ z osobami spe∏niajàcymi warunki okreÊlone w art. 4 zawiera Prezes Rady Ministrów na wniosek
w∏aÊciwego ministra, kierownika urz´du centralnego lub wojewody, przedstawiony po zasi´gni´ciu opinii Szefa
S∏u˝by Cywilnej.
3. W sytuacjach okreÊlonych w ust. 1
lub 2 stosuje si´ odpowiednio wymagania art. 22.
4. Z osobà nieb´dàcà cz∏onkiem korpusu s∏u˝by cywilnej, której powierzono pe∏nienie obowiàzków zgodnie
z ust. 1 lub 2, zawiera si´ umow´
o prac´ na czas okreÊlony, do dnia
obsadzenia tego stanowiska w drodze konkursu, nie d∏u˝ej jednak ni˝
na szeÊç miesi´cy. WczeÊniejsze cofni´cie powierzenia obowiàzków ma
skutki wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawc´.”;
11) w art. 145:
a) w ust.1 skreÊla si´ wyrazy „ , Sekretarza Rady Ministrów”,

1) pkt 28 i 29 otrzymujà brzmienie:
„28. Szczegó∏owa struktura organizacyjna i etatowa jednostek organizacyjnych Urz´du Ochrony Paƒstwa, Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych, Policji, ˚andarmerii Wojskowej, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu i Krajowego
Centrum Informacji Kryminalnych, chyba ˝e
zawierajà informacje oznaczone wy˝szà klauzulà tajnoÊci.
29. System ewidencji danych o funkcjonariuszach,
˝o∏nierzach i pracownikach Urz´du Ochrony
Paƒstwa, Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych,
Policji, ˚andarmerii Wojskowej, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu i Krajowego
Centrum Informacji Kryminalnych oraz dane
z tej ewidencji, chyba ˝e zawierajà informacje
oznaczone wy˝szà klauzulà tajnoÊci.”;
2) w pkt 33 po wyrazie „Policji,” dodaje si´ wyrazy
„˚andarmerii Wojskowej,”.
Art. 33. W ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085 i Nr 111,
poz. 1197) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 skreÊla si´ pkt 6;
2) w art. 3 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb i harmonogram prac
nad d∏ugofalowà strategià rozwoju regionalnego kraju, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
wymogi konsultacji z organami samorzàdu
województwa oraz tryb i harmonogram opracowania narodowej strategii rozwoju regionalnego.”
Art. 34. W ustawie z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 i z 2001 r.
Nr 122, poz. 1321) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 22 dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:
„8. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, jednostk´ organizacyjnà URT powo∏anà do koordynacji rezerwacji
cz´stotliwoÊci w zakresach cz´stotliwoÊci przeznaczonych dla u˝ytkowników, o których mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 1—4, w szczególnoÊci w zakresach cz´stotliwoÊci przez nich zwalnianych
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lub dla nich nowo udost´pnianych albo wspó∏wykorzystywanych z innymi u˝ytkownikami.”;
2) w art. 109:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prezesa URT powo∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw ∏àcznoÊci. Prezesa URT odwo∏uje Prezes Rady Ministrów.”,
b) w ust. 8 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zast´puje si´ wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw
∏àcznoÊci”;
3) w art. 110:
a) w ust. 2 wyrazy „Prezesowi Rady Ministrów” zast´puje si´ wyrazami „ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw ∏àcznoÊci”,
b) w ust. 3 wyrazy „ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw ∏àcznoÊci” zast´puje si´ wyrazami „Prezesowi Rady Ministrów”;
4) w art. 112:
a) w ust. 6 wyrazy „Prezesa Rady Ministrów” zast´puje si´ wyrazami „ministra w∏aÊciwego do
spraw ∏àcznoÊci”,
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci,
w drodze zarzàdzenia, nadaje statut URT,
okreÊlajàc jego komórki i jednostki organizacyjne.”;
5) w art. 115 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç wynagrodzenia za udzia∏ w posiedzeniach Rady Telekomunikacji, bioràc w szczególnoÊci pod uwag´
zakres obowiàzków cz∏onków Rady.”
Art. 35. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 100,
poz. 1085) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 109:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezesa Agencji powo∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska. Prezesa Agencji odwo∏uje Prezes Rady Ministrów.”,
b) w ust. 3 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zast´puje si´ wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw
Êrodowiska”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
sprawuje nadzór nad Prezesem Agencji.”;
2) w art. 113 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w drodze zarzàdzenia, nadaje statut Agencji, okreÊlajàcy jej organizacj´ wewn´trznà.”
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Art. 36. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319 i z 2001 r. Nr 110, poz. 1189) w art. 29 wyrazy
„w drodze rozporzàdzenia” zast´puje si´ wyrazami
„w drodze zarzàdzenia”.
Art. 37. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo
o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 3 wyrazy „Rada Ministrów” zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej
oraz z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych”;
2) po art. 10 dodaje si´ art. 10a w brzmieniu:
„Art. 10a. Nadzór nad Prezesem sprawuje minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki.”;
3) w art. 12:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezesa powo∏uje Prezes Rady Ministrów na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki. Prezesa odwo∏uje Prezes Rady Ministrów.”,
b) w ust. 2 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zast´puje si´ wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki”;
4) w art. 14 wyrazy „przez Prezesa Rady Ministrów,
w drodze rozporzàdzenia” zast´puje si´ wyrazami
„przez ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki,
w drodze zarzàdzenia”;
5) w art. 5 w ust. 2, w art. 8 w ust. 2, w art. 9 i w art. 13
wyrazy „Rada Ministrów” zast´puje si´ wyrazami
„Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki”;
6) w art. 7 i w art. 23 w ust. 1 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zast´puje si´ wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki”.
Art. 38. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry —
2006” (Dz. U. Nr 98, poz. 1067) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) skreÊla si´ art. 4;
2) w art. 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów jako
Przewodniczàcy,”.
Art. 39. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego (Dz. U.
Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793) w art. 15 w ust. 1
i 2 wyrazy „Kancelarii Prezesa Rady Ministrów” zast´puje si´ wyrazami „urz´du obs∏ugujàcego ministra
w∏aÊciwego do spraw pracy”.
Art. 40. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kry-
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minalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189) w art. 45 skreÊla
si´ pkt 1.
Art. 41. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porzàdkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 14 w ust. 1 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezb´dnym do realizacji jego zadaƒ ustawowych.”;
2) po art. 40 dodaje si´ art. 40a w brzmieniu:
„Art. 40a. ˚andarmeria Wojskowa mo˝e, w zakresie koniecznym do wykonywania jej zadaƒ ustawowych, korzystaç z informacji
kryminalnej zgromadzonej w Krajowym
Centrum Informacji Kryminalnych.”
Art. 42. Do zakresu dzia∏ania w∏aÊciwych ministrów
przechodzà, wynikajàce z innych przepisów, zadania
i kompetencje Prezesa Rady Ministrów w zakresie nadzoru nad urz´dami, o których mowa w art. 10, 13, 14,
24, 26 i 34.
Art. 43. Rzàdowe Centrum Studiów Strategicznych
utworzone na podstawie ustawy, o której mowa w art.
52, jest Rzàdowym Centrum Studiów Strategicznych,
o którym mowa w art. 14j ustawy zmienianej w art. 1
niniejszej ustawy.
Art. 44. Ilekroç w innych przepisach jest mowa
o ministrze w∏aÊciwym do spraw architektury i budownictwa albo o ministrze w∏aÊciwym do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, nale˝y przez to rozumieç ministra w∏aÊciwego do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
Art. 45. Statuty nadane na podstawie upowa˝nieƒ
zmienianych niniejszà ustawà zachowujà moc do czasu zastàpienia ich statutami nadanymi na podstawie
przepisów zmienionych niniejszà ustawà.
Art. 46. Komisja Reformy Prawa Pracy oraz Komisja Kodyfikacyjna prawa cywilnego dzia∏ajà do dnia
30 czerwca 2002 r.
Art. 47. W∏aÊciwi ministrowie ustalà po raz pierwszy wykazy, o których mowa w art. 33 ust. 1d ustawy
zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy, do dnia 30 czerwca 2002 r.
Art. 48. 1. Kadencja rad nadzorczych Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego
up∏ywa z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
2. Kadencja Rady Konsultacyjnej przy Prezesie
Urz´du Regulacji Energetyki, dzia∏ajàcej na podstawie
ustawy zmienianej w art. 24, up∏ywa z dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 49. Stopieƒ wojskowy admira∏a posiadany
przez ˝o∏nierzy pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy staje si´ z tym
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dniem, bez mianowania, stopniem admira∏a floty,
o którym mowa w art. 74 ust. 2 ustawy zmienianej
w art. 3 niniejszej ustawy.
Art. 50. 1. Do zakresu dzia∏ania G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przechodzà zadania dotyczàce administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego
wykonywane przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy przez G∏ównego Inspektora Kolejnictwa, a do
zakresu dzia∏ania wojewódzkiego inspektora nadzoru
budowlanego — zadania wykonywane przez okr´gowego inspektora kolejnictwa.
2. Post´powania w sprawach z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego wszcz´te i niezakoƒczone do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
przed okr´gowymi inspektorami kolejnictwa i G∏ównym Inspektorem Kolejnictwa toczà si´ nadal przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego, które przej´∏y ich zadania
i kompetencje.
3. Pracownicy G∏ównego Inspektoratu Kolejnictwa
obs∏ugujàcy sprawy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie
transportu kolejowego stajà si´ pracownikami G∏ównego Urz´du Nadzoru Budowlanego, a pracownicy oddzia∏ów terenowych G∏ównego Inspektoratu Kolejnictwa — pracownikami wojewódzkich inspektoratów
nadzoru budowlanego.
Art. 51. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych niniejszà
ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 30 czerwca
2002 r., zachowujà moc przepisy dotychczasowe, je˝eli nie sà sprzeczne z niniejszà ustawà.
Art. 52. Traci moc ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r.
o Rzàdowym Centrum Studiów Strategicznych (Dz. U.
Nr 106, poz. 495, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r.
Nr 48, poz. 550 i Nr 120, poz. 1268).
Art. 53. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r., z wyjàtkiem:
1) art. 14 pkt 5, który wchodzi w ˝ycie z dniem 10 stycznia 2002 r.,
2) art. 32 pkt 1 i art. 41, które wchodzà w ˝ycie z dniem
6 kwietnia 2002 r.,
3) art. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 6, art. 5, art. 28 oraz art. 39,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.,
4) art. 12 pkt 2 oraz art. 37 pkt 1—4, pkt 5 w zakresie
art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 2 i art. 13, oraz pkt 6, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
5) art. 25 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.
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