
pisów niniejszej ustawy. Dzia∏alnoÊç polegajàcà
na Êwiadczeniu pomocy w zakresie w∏asnoÊci
przemys∏owej okreÊlajà przepisy ustawy z dnia
11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych
(Dz. U. Nr 49, poz. 509).”

Art. 73. 1. Rzecznicy patentowi wpisani na list´
rzeczników patentowych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy stajà si´ rzecznikami patentowymi w rozumie-
niu niniejszej ustawy.

2. Rzecznicy patentowi, o których mowa w ust. 1,
obowiàzani sà w terminie szeÊciu miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy do z∏o˝enia w Urz´dzie Paten-
towym oraz Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych
oÊwiadczenia w sprawie wykonywania zawodu. Nie-
z∏o˝enie oÊwiadczenia w terminie jest podstawà do
skreÊlenia rzecznika patentowego z listy rzeczników pa-
tentowych.

3. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy powstaje obo-
wiàzek wykonywania zawodu rzecznika patentowego
na zasadach okreÊlonych w art. 8, równie˝ w odniesie-
niu do rzeczników patentowych, o których mowa
w ust. 1, niewykonujàcych zawodu w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy. 

Art. 74. Osoby, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy naby∏y uprawnienia do wpisu na list´ rzeczni-
ków patentowych na podstawie dotychczasowych
przepisów, mogà ubiegaç si´, w okresie szeÊciu mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, o wpis na list´
rzeczników patentowych. Póêniejsze z∏o˝enie wniosku
o wpis na list´ jest podstawà do wydania decyzji o od-
mowie wpisu. 

Art. 75. 1. Osoby, które w dniu wejÊcia w ˝ycie usta-
wy odbywajà szkolenia na rzeczników patentowych na
podstawie dotychczasowych przepisów i ukoƒczà je
w przewidzianym terminie, przyst´pujà do egzaminu
kwalifikacyjnego i ubiegajà si´ o wpis na list´ rzeczni-

ków patentowych zgodnie z przepisami niniejszej usta-
wy, z zastrze˝eniem ust. 2. 

2. Do osób, o których mowa w ust. 1, wymóg wy-
kszta∏cenia warunkujàcy wpis na list´ rzeczników pa-
tentowych ocenia si´ na podstawie przepisów dotych-
czasowych.

Art. 76. Jednostki organizacyjne rzeczników paten-
towych dzia∏ajàce przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
w formie nieodpowiadajàcej warunkom dla kancelarii
patentowych, okreÊlonym w niniejszej ustawie, dosto-
sujà form´, sk∏ad osobowy i przedmiot dzia∏alnoÊci do
przepisów tej ustawy w terminie pi´ciu lat od dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy albo zakoƒczà swà dzia∏alnoÊç
w zakresie Êwiadczenia pomocy w sprawach w∏asnoÊci
przemys∏owej.

Art. 77. Post´powanie dyscyplinarne wobec rzecz-
ników patentowych, wszcz´te i niezakoƒczone przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, toczy si´ wed∏ug prze-
pisów dotychczasowych.

Art. 78. 1. Organy samorzàdu, istniejàce w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy, stajà si´ organami samorzàdu
w rozumieniu niniejszej ustawy i prowadzà swà dzia-
∏alnoÊç do koƒca kadencji.

2. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych przygo-
tuje i uchwali tymczasowy statut, w celu dostosowania
go do wymogów okreÊlonych w ustawie przed zwo∏a-
niem pierwszego, po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, Kra-
jowego Zjazdu.

Art. 79. Traci moc ustawa z dnia 9 stycznia 1993 r.
o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 10, poz. 46).

Art. 80. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 maja 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Obs∏ugi Ârodków Finan-
sowych Pochodzàcych z Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierp-
nia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów
oraz o zakresie dzia∏ania ministrów (Dz. U. z 1999 r.
Nr 82, poz. 929 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
16 czerwca 1998 r. w sprawie ustanowienia Pe∏nomoc-
nika Rzàdu do Spraw Obs∏ugi Ârodków Finansowych

Pochodzàcych z Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 76,
poz. 494) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Funkcj´ Pe∏nomocnika pe∏ni Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Finansów.

2. Do zadaƒ Pe∏nomocnika nale˝à zagadnienia
z zakresu zarzàdzania finansowego Êrodkami
pomocy przedakcesyjnej, w tym w szczegól-
noÊci:



1) przyjmowanie i przekazywanie Êrodków fi-
nansowych z Unii Europejskiej na wyodr´b-
niony rachunek w Narodowym Banku Pol-
skim, zgodnie z planem finansowym opar-
tym na decyzjach programowych podj´-
tych przez Rad´ Ministrów, po przedstawie-
niu przez Komitet Integracji Europejskiej,

2) zatwierdzanie planów finansowych, o któ-
rych mowa w pkt 1,

3) przekazywanie, na podstawie odr´bnych
umów, Êrodków finansowych pochodzà-
cych z Unii Europejskiej instytucjom wdra-
˝ajàcym programy realizowane na podsta-
wie decyzji, o których mowa w pkt 1,

4) przekazywanie Êrodków z bud˝etu paƒstwa
na wspó∏finansowanie programów, o któ-
rych mowa w pkt 3,

5) zapewnienie p∏ynnoÊci zasilania finanso-
wego ze Êrodków Unii Europejskiej do reali-
zowania programów, o których mowa
w pkt 3,

6) sk∏adanie sprawozdaƒ Radzie Ministrów
i Komitetowi Integracji Europejskiej oraz

formu∏owanie wniosków w zakresie przy-
gotowania Polski do w∏àczenia w system fi-
nansowania Unii Europejskiej,

7) kontrola finansowa wydatkowania Êrod-
ków, o których mowa w pkt 3 i 4,

8) wydawanie i cofanie Aktu akredytacji oraz
podejmowanie decyzji w innych sprawach
wynikajàcych z umów zawartych mi´dzy
Rzeczàpospolità Polskà a Unià Europej-
skà,

9) powo∏ywanie organów opiniodawczo-do-
radczych lub pomocniczych, o charakterze
sta∏ym lub doraênym, w sprawach nale˝à-
cych do zakresu dzia∏ania Pe∏nomocnika.

3. Pe∏nomocnik wykonuje zadania Krajowego
Urz´dnika Zatwierdzajàcego, okreÊlone w
umowach, o których mowa w ust. 2 pkt 8.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 maja 2001 r.

w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze hutnictwa ˝elaza i stali.

Na podstawie art. 14 ust. 2 oraz art. 37 ust. 3 usta-
wy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczal-
noÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´-
biorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
dopuszczalnoÊci pomocy w sektorze hutnictwa ˝elaza
i stali, jej maksymalne wielkoÊci oraz obowiàzki spra-
wozdawcze zwiàzane z monitorowaniem.

§ 2. 1. Rozporzàdzenie stosuje si´ wy∏àcznie do
przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie
produkcji ˝eliwa i stali oraz stopów ˝elaza sekcja D,
podsekcja DJ, dzia∏ 27, grupa 27.1, klasa 27.10, podkla-
sa 27.10.Z, produkcji rur stalowych, przewodów ruro-
wych i profili drà˝onych sekcja D, podsekcja DJ,
dzia∏ 27, grupa 27.2, klasa 27.22, podklasa 27.22.Z, ob-
róbki wst´pnej sekcja D, podsekcja DJ, dzia∏ 27, gru-
pa 27.3, klasa 27.31—35, podklasa 27.31.Z—35.Z, zgod-
nie z Polskà Klasyfikacjà Dzia∏alnoÊci okreÊlonà w roz-

porzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 7 paêdziernika
1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci
(PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r. Nr 143, poz. 918,
z 1999 r. Nr 92, poz. 1047 i z 2001 r. Nr 12, poz. 93).

2. Rozporzàdzenia nie stosuje si´ do produkcji kon-
strukcji stalowych, rur innych ni˝ wymienione w ust. 1,
odlewów i wyrobów kutych.

§ 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalnoÊci
i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´-
biorców,

2) ustawie o publicznym obrocie papierami warto-
Êciowymi — nale˝y przez to rozumieç ustaw´
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 oraz 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).


