
Art. 1. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej (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 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194,
Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) art. 69 otrzymuje brzmienie:

„Art. 69. 1. ˚o∏nierzom odbywajàcym zasadniczà
s∏u˝b´ wojskowà, przeszkolenie woj-
skowe i çwiczenia wojskowe oraz pe∏-
niàcym s∏u˝b´ wojskowà w razie og∏o-
szenia mobilizacji i w czasie wojny
przys∏uguje prawo do bezp∏atnego ko-
rzystania ze Êwiadczeƒ publicznych za-
k∏adów opieki zdrowotnej utworzonych
przez Ministra Obrony Narodowej,
a w okreÊlonych przypadkach równie˝
ze Êwiadczeƒ zdrowotnych realizowa-
nych przez inne zak∏ady opieki zdrowot-
nej, oraz prawo do bezp∏atnego zaopa-
trzenia w produkty lecznicze i wyroby
medyczne.

2. Zaopatrzenie w produkty lecznicze
i wyroby medyczne przys∏uguje ˝o∏nie-
rzom, o których mowa w ust. 1, na pod-
stawie recepty wystawionej przez leka-
rza lub felczera publicznego zak∏adu
opieki zdrowotnej utworzonego przez
Ministra Obrony Narodowej, a w okre-
Êlonych przypadkach równie˝ lekarza
lub felczera innego  zak∏adu opieki
zdrowotnej.

3. Produkty lecznicze i wyroby medyczne
wydaje si´ bezp∏atnie ˝o∏nierzom,
o których mowa w ust. 1, przyj´tym do
szpitali i innych zak∏adów opieki zdro-
wotnej przeznaczonych dla osób po-
trzebujàcych ca∏odobowych lub ca∏o-
dziennych Êwiadczeƒ zdrowotnych
oraz przy wykonywaniu zabiegów lecz-
niczych, diagnostycznych i rehabilita-
cyjnych przez podmioty uprawnione do

udzielania tych Êwiadczeƒ, a tak˝e przy
udzielaniu przez te podmioty pomocy
doraênej.”;

2) po art. 69 dodaje si´ art. 69a i 69b w brzmieniu:

„Art. 69a. 1. ˚o∏nierzom odbywajàcym nadtermi-
nowà zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà
i s∏u˝b´ okresowà przys∏uguje prawo
do bezp∏atnego, z wyjàtkiem leczenia
uzdrowiskowego sanatoryjnego, ko-
rzystania ze Êwiadczeƒ publicznych
zak∏adów opieki zdrowotnej utworzo-
nych przez Ministra Obrony Narodo-
wej, a w okreÊlonych przypadkach
równie˝ ze Êwiadczeƒ zdrowotnych
realizowanych przez inne zak∏ady
opieki zdrowotnej.

2. Zaopatrzenie w produkty lecznicze
i wyroby medyczne przys∏uguje ˝o∏-
nierzom, o których mowa w ust. 1, na
podstawie recepty wystawionej przez
lekarza lub felczera publicznego zak∏a-
du opieki zdrowotnej utworzonego
przez Ministra Obrony Narodowej,
a w okreÊlonych przypadkach równie˝
lekarza lub felczera innego zak∏adu
opieki zdrowotnej.

3. Produkty lecznicze i wyroby medycz-
ne wydaje si´ bezp∏atnie ˝o∏nierzom,
o których mowa w ust. 1, przyj´tym do
szpitali i innych zak∏adów opieki zdro-
wotnej przeznaczonych dla osób po-
trzebujàcych ca∏odobowych lub ca∏o-
dziennych Êwiadczeƒ zdrowotnych
oraz przy wykonywaniu zabiegów
leczniczych, diagnostycznych i rehabi-
litacyjnych przez podmioty uprawnio-
ne do udzielania tych Êwiadczeƒ,
a tak˝e przy udzielaniu przez te pod-
mioty pomocy doraênej.

4. Przepisy art. 37, 38 i 48 ustawy z dnia
6 lutego 1997 r. o powszechnym ubez-
pieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r.
Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887,
Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116,
z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr  49,
poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70,
poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109,
poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256,
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USTAWA

z dnia 21 grudnia 2001 r. 

o zmianie ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o s∏u˝bie wojskowej
˝o∏nierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Paƒstwowym Ratownictwie
Medycznym, ustawy — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo farmaceutyczne, ustaw´ o wyrobach me-

dycznych oraz ustaw´ o Urz´dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw.



z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18,
poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122,
poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88,
poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126,
poz. 1382 i 1384 i Nr 154, poz. 1796)
stosuje si´ odpowiednio.

Art. 69b. Minister Obrony Narodowej, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owe zasady, zakres
i tryb korzystania ze Êwiadczeƒ zdrowot-
nych przez ˝o∏nierzy, o których mowa
w art. 69 i 69a. Rozporzàdzenie powinno
zawieraç w szczególnoÊci szczegó∏owy
zakres Êwiadczeƒ zdrowotnych publicz-
nych zak∏adów opieki zdrowotnej utwo-
rzonych przez Ministra Obrony Narodo-
wej oraz przypadki udzielania Êwiadczeƒ
zdrowotnych na rzecz ˝o∏nierzy przez in-
ne zak∏ady opieki zdrowotnej.”;

3) w art. 193 w ust. 3 po wyrazach „art. 69” dodaje si´
wyrazy „i 69b”.

Art. 2. 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 154, poz. 1800) art. 61 otrzy-
muje brzmienie:

„Art. 61. 1. ˚o∏nierzom zawodowym przys∏uguje pra-
wo do bezp∏atnego, z wyjàtkiem leczenia
uzdrowiskowego sanatoryjnego, korzy-
stania ze Êwiadczeƒ publicznych zak∏adów
opieki zdrowotnej utworzonych przez Mi-
nistra Obrony Narodowej, a w okreÊlo-
nych przypadkach równie˝ ze Êwiadczeƒ
zdrowotnych realizowanych przez inne za-
k∏ady opieki zdrowotnej.

2. Minister Obrony Narodowej mo˝e skiero-
waç ˝o∏nierza zawodowego do przepro-
wadzenia:

a) w zak∏adzie opieki zdrowotnej innym ni˝
publiczny, leczenia lub badaƒ diagno-
stycznych, których nie przeprowadza
si´ w publicznych zak∏adach opieki
zdrowotnej, 

b) za granicà leczenia lub badaƒ diagno-
stycznych, których nie przeprowadza
si´ w kraju.

Koszty tych Êwiadczeƒ oraz koszty trans-
portu ˝o∏nierza zawodowego sà finanso-
wane z bud˝etu paƒstwa.

3. Zaopatrzenie w produkty lecznicze i wyro-
by medyczne przys∏uguje ˝o∏nierzom za-
wodowym na podstawie recepty wysta-
wionej przez lekarza lub felczera publicz-
nego zak∏adu opieki zdrowotnej utworzo-
nego przez Ministra Obrony Narodowej,

a w okreÊlonych przypadkach równie˝ le-
karza lub felczera innego zak∏adu opieki
zdrowotnej.

4. Produkty lecznicze i wyroby medyczne wy-
daje si´ bezp∏atnie ˝o∏nierzom zawodo-
wym przyj´tym do szpitali i innych zak∏a-
dów opieki zdrowotnej przeznaczonych dla
osób potrzebujàcych ca∏odobowych lub
ca∏odziennych Êwiadczeƒ zdrowotnych
oraz przy wykonywaniu zabiegów leczni-
czych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych
przez podmioty uprawnione do udzielania
tych Êwiadczeƒ, a tak˝e przy udzielaniu
przez te podmioty pomocy doraênej.

5. Przepisy art. 37, 38 i 48 ustawy z dnia 6 lu-
tego 1997 r. o powszechnym ubezpiecze-
niu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153
i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756,
Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162,
poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr  49,
poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777,
Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110,
poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122,
poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64,
Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97,
poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i 1384 
i Nr 154, poz. 1796) stosuje si´ odpowied-
nio.

6. Minister Obrony Narodowej, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady, zakres i tryb korzy-
stania ze Êwiadczeƒ zdrowotnych przez
˝o∏nierzy zawodowych. Rozporzàdzenie
powinno zawieraç w szczególnoÊci szcze-
gó∏owy zakres Êwiadczeƒ zdrowotnych
publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej
utworzonych przez Ministra Obrony Naro-
dowej oraz przypadki udzielania Êwiad-
czeƒ zdrowotnych na rzecz ˝o∏nierzy przez
inne zak∏ady opieki zdrowotnej.”

Art. 3. W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756,
Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116,
z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700,
Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236
i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311
i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88,
poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i 1384 
i Nr 154, poz. 1796) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) w art. 8 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) niepodlegajàcy ubezpieczeniu z innego tytu∏u
cz∏onkowie rodzin ̋ o∏nierzy zawodowych oraz
˝o∏nierzy odbywajàcych s∏u˝b´ okresowà lub
nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´ wojsko-
wà.”;
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2) w art. 16 w ust. 9a i w art. 24 w ust. 11 skreÊla si´
wyraz „wojskowy”;

3) w art. 25 w ust. 2 po wyrazach „ust. 1”dodaje si´
wyrazy „oraz art. 8 pkt 22”;

4) po art. 25a dodaje si´ art. 25b w brzmieniu:

„Art. 25b. 1. Na finansowanie Êwiadczeƒ zdrowot-
nych dla ˝o∏nierzy zawodowych oraz
˝o∏nierzy odbywajàcych nadtermino-
wà zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà i s∏u˝-
b´ okresowà oraz sk∏adek zdrowot-
nych za niepodlegajàcych ubezpiecze-
niu z innego tytu∏u cz∏onków rodzin
tych ˝o∏nierzy przeznacza si´ corocz-
nie Êrodki z bud˝etu paƒstwa w wyso-
koÊci stanowiàcej iloczyn planowa-
nych wydatków na wynagrodzenia
tych ˝o∏nierzy i wysokoÊci sk∏adki na
ubezpieczenie zdrowotne, ustalonej
zgodnie z przepisami niniejszej usta-
wy.

2. Ustawa bud˝etowa ustala kwot´ wy-
datków przeznaczonych na finanso-
wanie Êwiadczeƒ zdrowotnych dla
˝o∏nierzy zawodowych oraz ˝o∏nierzy
odbywajàcych nadterminowà zasad-
niczà s∏u˝b´ wojskowà i s∏u˝b´ okre-
sowà, z uwzgl´dnieniem ust. 1.”;

5) w art. 165:

a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „art. 69,” dodaje si´
wyrazy „69a,”

b) w ust. 1a wyrazy „w ustawie” zast´puje si´ wy-
razami „w ustawach”.

Art. 4. W ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 961 i
Nr 154, poz. 1796) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) skreÊla si´ art. 2 i 3;

2) w art. 12 w pkt 2:

a) wyrazy „oraz art. 2, 3, 7 pkt 2” zast´puje si´ wy-
razami „oraz art. 7 pkt 2”,

b) wyrazy „1 stycznia 2002 r.” zast´puje si´ wyra-
zami „1 stycznia 2003 r.”

Art. 5. W ustawie z dnia 25 lipca 2001 r. o Paƒstwo-
wym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113, 
poz. 1207) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) u˝yte w art. 15 ust. 1 pkt 5 i 6, art. 24 ust. 3 i 11 oraz
art. 34 ust. 2 i ust. 5 pkt 2 w ró˝nych przypadkach
wyrazy „lotnicze s∏u˝by ratownicze” zast´puje si´
u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami
„lotnicze pogotowie ratunkowe”;

2) w art. 44:

a) w ust. 1 wyrazy „ust. 2” zast´puje si´ wyrazami
„ust. 2 i 4”,

b) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W roku 2003 podstaw´ decyzji wojewody
o w∏àczeniu jednostki do systemu stanowi
wojewódzki plan zabezpieczenia medycz-
nych dzia∏aƒ ratowniczych, sporzàdzony
przez w∏aÊciwego wojewod´ i zatwierdzony
przez ministra w∏aÊciwego do spraw zdro-
wia.

5. Plan, o którym mowa w ust. 4, stanowi rów-
nie˝ podstaw´ do planowania Êrodków na fi-
nansowanie dzia∏alnoÊci bie˝àcej centrów
powiadamiania ratunkowego w roku 2003.”;

3) po art. 44 dodaje si´ art. 44a w brzmieniu:

„Art. 44a. 1. W roku 2002 jednostki lotniczego po-
gotowia ratunkowego sà finansowane
z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dys-
ponentem jest minister w∏aÊciwy do
spraw zdrowia.

2. Finansowanie, o którym mowa w ust.
1, odbywa si´ na podstawie umowy
mi´dzy ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia i jednostkà lotniczego
pogotowia ratunkowego.

3. Do umowy, o której mowa w ust. 2, nie
stosuje si´ przepisów o zamówieniach
publicznych.”;

4) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r., z tym ˝e:

1) art. 3, art. 22–24 i art. 44 wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 lipca 2002 r., 

2) art. 35, art. 39 pkt 2, art. 41 i 44a wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

3) art. 34 ust. 5 w cz´Êci dotyczàcej
uwzgl´dnienia wysokoÊci Êrodków,
które dysponenci jednostek i zespo∏ów
ratownictwa medycznego uzyskujà
z kas chorych, wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.”

Art. 6. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo farmaceutyczne,
ustaw´ o wyrobach medycznych oraz ustaw´ o Urz´-
dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126,
poz. 1382) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. 1. Ustawa — Prawo farmaceutyczne, zwa-
na dalej «Prawem farmaceutycznym»,
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2002 r., z wyjàtkiem art. 4 oraz art. 116,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 31 grud-
nia 2001 r.

2. Ustawa o wyrobach medycznych wcho-
dzi w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2002 r.

3. Ustawa o Urz´dzie Rejestracji Produk-
tów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
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i Produktów Biobójczych wchodzi w ˝y-
cie z dniem 1 kwietnia 2002 r.”;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Do dnia uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej
podmiot odpowiedzialny nie jest zobowià-
zany do przedstawienia wyników badaƒ
toksykologicznych, farmakologicznych
i klinicznych, je˝eli wyka˝e, ̋ e produkt lecz-
niczy jest odpowiednikiem gotowego ory-
ginalnego produktu leczniczego dopusz-
czonego do obrotu w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, a od daty wprowadzenia do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej al-
bo za granicà gotowego oryginalnego pro-
duktu leczniczego up∏ynà∏ okres nie krótszy
ni˝ 3 lata.”;

3) w art. 14 w ust. 1 wyrazy „przed dniem 1 stycznia
2002 r.” zast´puje si´ wyrazami „przed dniem 1
kwietnia 2002 r.”;

4) po art. 23 dodaje si´ art. 23a w brzmieniu:

„Art. 23a. Pierwsze zestawienia, o których mowa
w art. 4 ust. 6 Prawa farmaceutycznego,
hurtownie farmaceutyczne przekazujà za
okres pierwszego kwarta∏u 2002 r.”;

5) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwiet-
nia 2002 r., z wyjàtkiem:

1) art. 11 pkt 2 i 3 niniejszej ustawy, który
wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia,

2) art. 4 i 116  Prawa farmaceutycznego,
które wchodzà w ˝ycie z dniem
31 grudnia 2001 r.”

Art. 7. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmia-
nie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych
ustaw (Dz. U. Nr 126, poz. 1383) w art. 1 skreÊla si´
pkt 12.

Art. 8. 1. Do czasu wydania wykazu, o którym mo-
wa w art. 4 ust. 7 pkt 1 ustawy — Prawo farmaceutycz-
ne, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 maja 2002 r., do-
puszcza si´ okresowo do obrotu, bez koniecznoÊci uzy-
skania pozwolenia, produkty lecznicze okreÊlone
w art. 4 ust. 1 tej ustawy, których wykaz okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, minister w∏aÊciwy do spraw zdro-
wia, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci koniecznoÊç za-
pewnienia ochrony zdrowia spo∏eczeƒstwa, dost´p-
noÊç leków oraz bezpieczeƒstwo ich stosowania, a tak-
˝e dost´pnoÊç w kraju produktów leczniczych o podob-
nym dzia∏aniu.

2. Do czasu powo∏ania Prezesa Urz´du Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Pro-
duktów Biobójczych jego zadania w zakresie potwier-
dzania okolicznoÊci, o których mowa w art. 4 ust. 3
ustawy — Prawo farmaceutyczne, dokonuje Komisja
Rejestracji Ârodków Farmaceutycznych i Materia∏ów
Medycznych.

3. Produkty lecznicze obj´te wykazem, o którym
mowa w ust. 1, nabywane sà na zasadach okreÊlonych
w art. 4 ustawy — Prawo farmaceutyczne.

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2001 r., z wyjàtkiem art. 1—3, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2003 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 21 grudnia 2001 r.

o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o do-
stosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szcze-
gólnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowa-
niem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”, o spó∏dzielniach mieszkaniowych, o jakoÊci han-
dlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej w latach 2001—2006, o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie mocy
ustawy o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych i wspieraniu przez paƒstwo oszcz´dzania na cele mieszka-

niowe.

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Ban-
kowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9,

poz. 131, Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122,
poz. 1316) w art. 14 skreÊla si´ ust. 1a.


