
we urz´dy probiercze, a tak˝e okreÊla
ich obszar dzia∏ania i siedziby, przy
uwzgl´dnieniu lokalnych potrzeb oraz
tradycji poszczególnych województw
i powiatów, jak równie˝ warunków eko-
nomicznych dzia∏ania tych urz´dów.

3. Organizacj´ okr´gowych urz´dów pro-
bierczych okreÊlajà regulaminy nadane
przez Prezesa Urz´du, przy uwzgl´dnie-
niu mo˝liwoÊci kadrowych i finanso-
wych urz´dów.”

Art. 31. W ustawie z dnia 28 kwietnia 2000 r. o sys-
temie oceny zgodnoÊci, akredytacji oraz zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 5 w pkt 9 po wyrazie „ministra” dodaje si´
wyrazy „lub kierownika urz´du centralnego,”;

2) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Notyfikacji udziela, odpowiednio, minister lub
kierownik urz´du centralnego w∏aÊciwy ze
wzgl´du na przedmiot oceny zgodnoÊci, zwany
dalej Ministrem, w drodze decyzji administra-
cyjnej.”

Art. 32. Traci moc ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.
o utworzeniu G∏ównego Urz´du Miar (Dz. U. Nr 55,
poz. 247, z 1998 r. Nr 37, poz. 202 i z 2000 r. Nr 120, poz.
1268).

Art. 33. Traci moc ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.
— Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 489 i Nr 120, poz. 1268).

Art. 34. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r., z wyjàtkiem przepisów art. 9 pkt 8, art. 16 pkt
10, art. 24 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 1 pkt 5 i art. 31, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.
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z dnia 11 maja 2001 r.

o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsi´biorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw,
ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz ustawy o komercjalizacji i prywaty-

zacji przedsi´biorstw paƒstwowych.

Art. 1. W ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restruk-
turyzacji finansowej przedsi´biorstw i banków oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82,
z 1996 r. Nr 52, poz. 235, Nr 106, poz. 496 i Nr 118,
poz. 561 oraz z 1997 r. Nr 98, poz. 603 i Nr 141, poz. 943)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 skreÊla si´ pkt 3;

2) skreÊla si´ rozdzia∏ 4.

Art. 2. W ustawie z dnia 30 kwietnia 1993 r. o naro-
dowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji
(Dz. U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1997 r.
Nr 30, poz. 164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107, poz. 691 oraz
z 2000 r. Nr 122, poz. 1319) w art. 16 skreÊla si´ ust. 2.

Art. 3. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komer-
cjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych
(Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r.
Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673,
Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400
i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26,
poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60, poz. 703, Nr 84,
poz. 948 i Nr 122, poz. 1315) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 3 skreÊla si´ ust. 4;

2) skreÊla si´ dzia∏ III;

3) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za zbywane w trybie okreÊlonym w art. 33 ust. 1
pkt 2 i 3 akcje nale˝àce do Skarbu Paƒstwa za-

p∏ata mo˝e byç dokonana w ratach, je˝eli zosta-
nie zabezpieczona kwota pozosta∏a do zap∏aty
po uiszczeniu pierwszej raty.”;

4) w art. 51 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) akcjonariuszami spó∏ki sà wy∏àcznie osoby fi-
zyczne, chyba ˝e minister w∏aÊciwy do spraw
Skarbu Paƒstwa zezwoli na uczestnictwo
w spó∏ce osobom prawnym,”.

Art. 4. 1. Post´powania o nabycie akcji lub udzia-
∏ów jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa za wie-
rzytelnoÊci, prowadzone na podstawie przepisów usta-
wy, o której mowa w art. 1, niezakoƒczone przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy nabyciem akcji lub
udzia∏ów, umarza si´.

2. Post´powania o przekszta∏cenie przedsi´bior-
stwa paƒstwowego w spó∏k´ z ograniczonà odpowie-
dzialnoÊcià z udzia∏em Skarbu Paƒstwa i wierzycieli,
prowadzone na podstawie przepisów dzia∏u III ustawy,
o której mowa w art. 3, niezakoƒczone przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy aktem komercjaliza-
cji, umarza si´.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Euro-
pejskiej.
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