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b) Êwiadectwa radioelektronika 
drugiej klasy (GMDSS) — 40 z∏,

c) Êwiadectwa ogólnego operatora 
(GMDSS) — 30 z∏,

d) Êwiadectwa ograniczonego operatora 
(GMDSS) — 25 z∏,

e) Êwiadectwa operatora ∏àcznoÊci 
dalekiego zasi´gu — 25 z∏,

f) Êwiadectwa operatora ∏àcznoÊci 
bliskiego zasi´gu — 25 z∏,

g) Êwiadectwa operatora 
radiotelefonisty VHF — 25 z∏,

3) w s∏u˝bie radiokomunikacyjnej amatorskiej, za wy-
danie:

a) Êwiadectwa klasy A operatora
urzàdzeƒ radiowych — 25 z∏,

b) Êwiadectwa klasy B operatora
urzàdzeƒ radiowych — 20 z∏,

c) Êwiadectwa klasy C operatora
urzàdzeƒ radiowych — 15 z∏,

d) Êwiadectwa klasy D operatora
urzàdzeƒ radiowych — 10 z∏.
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 29 maja 2001 r.

sygn. akt K. 5/2001.

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska — przewodni-
czàcy,

Wies∏aw Johann,

Krzysztof Kolasiƒski,

Andrzej Màczyƒski — sprawozdawca,

Jadwiga Skórzewska-¸osiak,

protokolant: Joanna Szymczak,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja
2001 r. sprawy z po∏àczonych wniosków Grupy pos∏ów
na Sejm RP i Rzecznika Praw Obywatelskich, z udzia-
∏em umocowanych przedstawicieli uczestników post´-
powania: wnioskodawców, Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Prokuratora Generalnego: 

Grupy pos∏ów na Sejm RP o stwierdzenie nie-
zgodnoÊci:

1) art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏-
dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
poz. 27) z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

2) art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏-
dzielniach mieszkaniowych z art. 21 i art. 64 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

3) art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏-
dzielniach mieszkaniowych z art. 87 ust. 1 i art. 92
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

4) art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏-
dzielniach mieszkaniowych z art. 32, art. 21 i art. 64
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

5) art. 47 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏dziel-
niach mieszkaniowych z art. 21 i art. 64 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej,
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 6 czerwca 2001 r.

uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie czasowego zamkni´cia niektórych przejÊç granicznych 
na zachodnim odcinku granicy paƒstwowej oraz ograniczenia ruchu przez te przejÊcia.

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
12 paêdziernika 1990 r. o ochronie granicy paƒstwowej
(Dz. U. Nr 78, poz. 461, z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43,
poz. 271, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 498) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 27 marca 2001 r.
w sprawie czasowego zamkni´cia niektórych przejÊç

granicznych na zachodnim odcinku granicy paƒstwo-
wej oraz  ograniczenia ruchu przez te przejÊcia (Dz. U.
Nr 25, poz. 281, Nr 29, poz. 326 i Nr 46, poz. 500).

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
9 czerwca 2001 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki
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OBWIESZCZENIE  MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 maja 2001 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej.

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lip-
ca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718
i z 2001 r. Nr 46, poz. 499) i art. 3 ustawy z dnia 3 lute-
go 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki
i po∏o˝nej (Dz. U. Nr 16, poz. 169) og∏asza si´ w za∏àcz-
niku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst usta-
wy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel´gniarki i po-
∏o˝nej (Dz. U. Nr 91, poz. 410), z uwzgl´dnieniem zmian
wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

2) ustawà z dnia 10 grudnia 1998 r. o zmianie ustaw:
o zak∏adach opieki zdrowotnej, o zawodzie lekarza,
o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej, o szkolnictwie
wy˝szym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 162, poz. 1115),

3) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó-
rych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem admi-
nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122,
poz. 1323),

4) ustawà z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037),

5) ustawà z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektó-
rych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania ak-
tów normatywnych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268),

6) ustawà z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy
o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. Nr 16,
poz. 169)

i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 33—36 i 38 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawo-
dach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. Nr 91, poz. 410),
które stanowià:

„Art. 33. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o sa-
morzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych (Dz. U.
Nr 41, poz. 178 i z 1996 r. Nr 24, poz. 110)
w art. 3 skreÊla si´ wyrazy «i „asystentk´
piel´gniarskà”».

Art. 34. 1. Piel´gniarka, po∏o˝na, która uzyska∏a
kwalifikacje zawodowe wymagane do
otrzymania prawa wykonywania zawo-
du przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy,
zachowuje te uprawnienia.

6) art. 29 pkt 2 oraz pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o spó∏dzielniach mieszkaniowych z art. 2, 21
ust. 1 i art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdze-
nie niezgodnoÊci:

1) art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏-
dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
poz. 27) z art. 32 w zwiàzku z art. 2 Konstytucji RP,

2) art. 25 ust. 2 ustawy o spó∏dzielniach mieszkanio-
wych z art. 32 oraz z art. 58 ust. 1 w zwiàzku z art. 31
ust. 3 Konstytucji RP,

3) art. 47 ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych
z art. 64 ust. 1 i 2 w zwiàzku z art. 31 ust. 3 Konsty-
tucji RP,

orzeka:

1. Art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spó∏dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
poz. 27) jest zgodny z art. 32 w zwiàzku z art. 2 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 25 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1 jest
zgodny z art. 32 oraz art. 58 ust. 1 w zwiàzku z art. 31
ust. 3 Konstytucji.

3. Art. 29 pkt 2 i pkt 3 ustawy wymienionej w pkt 1
jest zgodny z art. 2 oraz art. 64 w zwiàzku z art. 21
Konstytucji.

4. Art. 39 ust. 3 ustawy wymienionej w pkt 1 jest
zgodny z art. 64 w zwiàzku z art. 21 ust. 2 Konstytucji.

5. Art. 41 ust. 4 ustawy wymienionej w pkt 1 nie
jest niezgodny z art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konsty-
tucji.

6. Art. 46 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 1 jest
niezgodny z art. 64 w zwiàzku z art. 21 Konstytucji
i nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji.

7. Art. 47 ustawy wymienionej w pkt 1 jest nie-
zgodny z art. 64 w zwiàzku z art. 21 i art. 31 ust. 3 Kon-
stytucji w zakresie, w którym odsy∏a do art. 46 ust. 1 tej
ustawy.

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Wies∏aw Johann Krzysztof Kolasiƒski
Andrzej Màczyƒski Jadwiga Skórzewska-¸osiak


