
Art. 1. 1. Tworzy si´ z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r. Aka-
demi´ Sztuk Pi´knych w Katowicach, zwanà dalej
„Akademià”.

2. Siedzibà Akademii jest miasto Katowice.

3. Akademia jest uczelnià paƒstwowà.

Art. 2. Podstawowym kierunkiem dzia∏alnoÊci Aka-
demii jest kszta∏cenie oraz prowadzenie badaƒ nauko-
wych w zakresie sztuk plastycznych i mieszczàcych si´
w nich dyscyplin artystycznych oraz w zakresie nauk
humanistycznych.

Art. 3. Nadzór nad Akademià sprawuje minister
w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego.

Art. 4. 1. Akademi´ tworzy si´ z Filii Akademii Sztuk
Pi´knych imienia Jana Matejki w Krakowie, w Katowi-
cach.

2. Mienie Akademii Sztuk Pi´knych imienia Jana
Matejki w Krakowie, obejmujàce w∏asnoÊç i inne pra-
wa majàtkowe b´dàce w zarzàdzie Filii Akademii Sztuk
Pi´knych w Katowicach, staje si´ mieniem Akademii.

3. Akademia, z dniem utworzenia, przejmuje prawa
i zobowiàzania Akademii Sztuk Pi´knych imienia Jana
Matejki w Krakowie dotyczàce Filii Akademii Sztuk
Pi´knych w Katowicach.

Art. 5. 1. Z dniem utworzenia Akademii:

1) pracownicy Akademii Sztuk Pi´knych imienia Jana
Matejki w Krakowie zatrudnieni w Filii Akademii
Sztuk Pi´knych w Katowicach stajà si´ pracownika-
mi Akademii,

2) studenci Filii Akademii Sztuk Pi´knych w Katowi-
cach stajà si´ studentami Akademii,

3) osoby przyj´te na pierwszy rok studiów na rok aka-
demicki 2001/2002 do Filii Akademii Sztuk Pi´k-
nych w Katowicach stajà si´ osobami przyj´tymi
do Akademii.

2. Podstawowe jednostki organizacyjne Filii Akade-
mii Sztuk Pi´knych w Katowicach stajà si´ podstawo-
wymi jednostkami organizacyjnymi Akademii.

3. Jednostki organizacyjne Filii Akademii Sztuk
Pi´knych w Katowicach, które przed dniem utworzenia
Akademii posiada∏y uprawnienia do nadawania stopni
naukowych, zachowujà te uprawnienia po utworzeniu
Akademii.

Art. 6. 1. Dotychczasowe organy kolegialne i jedno-
osobowe Filii Akademii Sztuk Pi´knych w Katowicach
stajà si´ z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r. organami Akade-
mii.

2. Dotychczasowi przedstawiciele Filii Akademii
Sztuk Pi´knych w Katowicach do Senatu Akademii
Sztuk Pi´knych imienia Jana Matejki w Krakowie pe∏-
nià funkcj´ Senatu Akademii do dnia wyboru Senatu
Akademii w trybie i na zasadach okreÊlonych w art. 7.

Art. 7. Wybory do Senatu Akademii oraz wybory
dziekanów i rad wydzia∏ów zostanà przeprowadzone
do dnia 30 wrzeÊnia 2001 r. w trybie i na zasadach okre-
Êlonych w Statucie Akademii.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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USTAWA

z dnia 15 lutego 2001 r.

o utworzeniu Akademii Sztuk Pi´knych w Katowicach.
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USTAWA

z dnia 15 marca 2001 r.

o zmianie ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.

Art. 1. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alno-
Êci ubezpieczeniowej (Dz. U.  z 1996 r. Nr 11, poz. 62,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107,
poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483,

Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114,
poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:



1) w art. 30:

a) w ust. 3 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) inne dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie
warunków uzyskania zezwolenia.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finan-
sowych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia,
wykaz dokumentów, które do∏àcza si´ do
wniosku, o którym mowa w ust. 1 oraz w art.
32 ust. 6. Minister w∏aÊciwy do spraw insty-
tucji finansowych, wydajàc rozporzàdzenie,
uwzgl´dnia koniecznoÊç uzyskania:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 —
pe∏nej informacji o za∏o˝ycielach oraz ma-
jàcym powstaç zak∏adzie ubezpieczeƒ,

2) w przypadku, o którym mowa w art. 32
ust. 6 — pe∏nej informacji o zak∏adzie
ubezpieczeƒ i planowanej dzia∏alnoÊci.”;

2) w art. 37e:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agentem ubezpieczeniowym jest przedsi´-
biorca w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy
z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏al-
noÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178
oraz z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz.
1193), upowa˝niony przez zak∏ad ubezpie-
czeƒ do sta∏ego zawierania umów ubezpie-
czenia w imieniu i na rzecz tego zak∏adu lub
poÊredniczenia przy zawieraniu umów.”,

b) skreÊla si´ ust. 4;

3) w art. 37i dodaje si´ ust. 3—5 w brzmieniu:

„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie przedsi´biorcy, jego siedzib´
i adres,

2) numer w rejestrze przedsi´biorców,

3) okreÊlenie rodzaju i zakresu wykonywania
dzia∏alnoÊci brokerskiej, na którà ma byç
udzielone zezwolenie,

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 2 — tak˝e imiona i nazwiska cz∏onków
zarzàdu.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏à-
cza si´ dokumenty potwierdzajàce spe∏nie-
nie warunków uzyskania zezwolenia.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finan-
sowych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia,
wykaz dokumentów, które do∏àcza si´ do
wniosku, o którym mowa w ust. 1. Minister
w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych,
wydajàc rozporzàdzenie, uwzgl´dnia ko-
niecznoÊç przedstawienia pe∏nej informacji
o podmiotach ubiegajàcych si´ o wydanie
zezwolenia, o którym mowa w art. 37j.”;

4) w art. 84 w ust. 2 wyrazy „5%” zast´puje si´ wyra-
zami „7%”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2001 r., z tym ˝e:

1) art. 1 pkt 3 w zakresie dotyczàcym art. 37i ust. 3
pkt 2 wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

2) art. 1 pkt 4 wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 kwietnia 2001 r.

w sprawie wynagrodzeƒ s´dziów sàdów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sàdowych.

Na podstawie art. 71 § 2 w zwiàzku z art. 115 § 3
i art. 116 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz U. z 1994 r. Nr 7,
poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105,
poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406,
z 1996 r. Nr 77, poz. 367 z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98,
poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751—753,
Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882,
z 1998 r. Nr 98 poz. 607, Nr 160, poz. 1064, Nr 162,
poz. 1118 i 1125, z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60,
poz. 636 Nr 75, poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 551, Nr 50, poz. 580,

Nr 56, poz. 678, Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1314) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do s´dziów
sàdów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sà-
dowych.

§ 2. Ustala si´ wynagrodzenie zasadnicze osób wy-
mienionych w § 1, przy zastosowaniu nast´pujàcych
mno˝ników kwoty bazowej, której wysokoÊç, ustalonà
wed∏ug odr´bnych zasad, okreÊla ustawa bud˝etowa
zwanej dalej „kwotà bazowà”:


