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§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 26
sierpnia 1997 r. w sprawie okreÊlenia szczegó∏owych
zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na
sprzeda˝ majàtku trwa∏ego lub oddania mienia do od-
p∏atnego korzystania innym podmiotom przez spó∏k´
powsta∏à w wyniku komercjalizacji oraz warunków,
w których dopuszcza si´ odstàpienie od przetargu
(Dz. U. Nr 108, poz. 696 i z 1999 r. Nr 74, poz. 826), wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w tytule rozporzàdzenia skreÊla si´ wyrazy „lub od-
dania mienia do odp∏atnego korzystania”;

2) w § 1 w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „lub oddaje mie-
nie do odp∏atnego korzystania”;

3) skreÊla si´ § 27.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

594

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 maja 2001 r.

w sprawie wykazu krajowych przedsi´biorców — producentów kolejowych pojazdów szynowych.

Na podstawie art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia
2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwo-
we” (Dz. U. Nr 84, poz. 948) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wykaz krajowych przedsi´biorców
— producentów kolejowych pojazdów szynowych s∏u-
˝àcych do wykonywania kolejowych przewozów pasa-
˝erskich regionalnych oraz o zasi´gu mi´dzywoje-
wódzkim, z wyjàtkiem przewozów kwalifikowanych,
stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, b´dzie podlega∏
corocznej aktualizacji na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw transportu.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 29 maja 2001 r. (poz. 594)

WYKAZ KRAJOWYCH PRZEDSI¢BIORCÓW — PRODUCENTÓW KOLEJOWYCH POJAZDÓW SZYNOWYCH

1. ADtranz PAFAWAG Sp. z o.o. we Wroc∏awiu
2. ALSTOM Konstal S.A. w Chorzowie
3. H. Cegielski — Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. w Poznaniu
4. Kolejowe Zak∏ady Maszyn KOLZAM S.A. w Raciborzu
5. Poznaƒskie Zak∏ady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. w Poznaniu
6. Zak∏ady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. w Bydgoszczy
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 maja 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujàcym niektórymi pod-
miotami prawnymi.

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujàcych niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o któ-
rych mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujàcych niektórymi


