
Art. 1. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) powódê — zalanie wodami Êródlàdowymi w na-
st´pstwie opadów atmosferycznych, jakie mia∏o
miejsce w lipcu i sierpniu 2001 r.,

2) osoby poszkodowane — osoby fizyczne, osoby
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadajàce
osobowoÊci prawnej, które na skutek powodzi do-
zna∏y szkód majàtkowych albo utraci∏y, chocia˝by
czasowo, mo˝liwoÊç korzystania z posiadanej nie-
ruchomoÊci lub lokalu.

Art. 2. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wykaz
gmin lub miejscowoÊci dotkni´tych powodzià,
z uwzgl´dnieniem art. 36, a tak˝e bioràc pod uwag´ da-
ne przekazane przez w∏aÊciwych wojewodów.

Art. 3. Podatnicy podatku dochodowego:

1) od osób prawnych, okreÊleni w ustawie z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60,
poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100,
Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324), 

2) od osób fizycznych, uzyskujàcy przychody ze êró-
de∏, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 usta-
wy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176,
Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816,
Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64,
Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764 i Nr 74, poz. 784) 

— którzy ponieÊli rzeczywiste szkody materialne
w zwiàzku z powodzià, mogà obni˝yç dochód o wyso-
koÊç straty, o której mowa odpowiednio w art. 7 ust. 2
ustawy wymienionej w pkt 1 oraz w art. 9 ust. 3 i 4
ustawy wymienionej w pkt 2, poniesionej w roku po-
datkowym obejmujàcym lipiec i sierpieƒ 2001 r.,
w okresie najbli˝szych kolejnych pi´ciu lat podatko-
wych; wysokoÊç obni˝enia dochodu w danym roku
podatkowym okreÊla podatnik.

Art. 4. 1. Kosztami uzyskania przychodów dla po-
datników, o których mowa w art. 3, poza przypadkami
okreÊlonymi w ustawach wymienionych w art. 3, sà
tak˝e:

1) wierzytelnoÊci odpisane jako nieÊciàgalne, uprzed-
nio zarachowane jako przychody nale˝ne, których

nieÊciàgalnoÊç zosta∏a spowodowana niewyp∏a-
calnoÊcià d∏u˝nika wskutek powodzi, albo

2) rezerwy utworzone na pokrycie wierzytelnoÊci
uprzednio zarachowanych jako przychody nale˝ne,
których nieÊciàgalnoÊç zosta∏a uprawdopodobnio-
na niewyp∏acalnoÊcià d∏u˝nika wskutek powodzi,

3) w jednostkach organizacyjnych b´dàcych podatni-
kami podatku dochodowego od osób prawnych
uprawnionych, na podstawie odr´bnych ustaw re-
gulujàcych zasady ich funkcjonowania, do udziela-
nia kredytów (po˝yczek):

a) wymagalne a nieÊciàgalne kredyty (po˝yczki),
pomniejszone o kwot´ niesp∏aconych odsetek
i równowartoÊç rezerw na te kredyty (po˝yczki),
zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania
przychodów, udzielone przed dniem 31 sierpnia
2001 r. osobom poszkodowanym przez powódê,
albo

b) rezerwy utworzone na pokrycie wymagalnych
a nieÊciàgalnych kredytów (po˝yczek), o których
mowa w lit. a), z wyjàtkiem rezerw utworzonych
na pokrycie takich kredytów (po˝yczek), które zo-
sta∏y udzielone z naruszeniem prawa, przy czym
naruszenie to powinno byç stwierdzone prawo-
mocnym wyrokiem sàdu,

4) poniesione koszty inwestycji rozpocz´tych przed
dniem 31 sierpnia 2001 r., a zaniechanych do dnia
31 grudnia 2001 r. w zwiàzku z powodzià.

2. Przepisy ust. 1 pkt 1—3 stosuje si´ wy∏àcznie
w przypadku otrzymania od d∏u˝nika kopii oÊwiadcze-
nia, o którym mowa w art. 6 ust. 1.

Art. 5. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 3, mogà
dokonywaç odpisów amortyzacyjnych od Êrodków
trwa∏ych na zasadach okreÊlonych w ustawach wymie-
nionych w art. 3, przy zastosowaniu stawek okreÊlo-
nych w Wykazach rocznych stawek amortyzacyjnych,
stanowiàcych za∏àczniki do tych ustaw, zwanych dalej
„Wykazami”, podwy˝szajàc je o wspó∏czynnik:

1) nie wy˝szy ni˝ 4 — w przypadku Êrodków trwa∏ych
wymienionych w pozycjach 04 — 10 Wykazów,

2) nie wy˝szy ni˝ 6 — w przypadku Êrodków trwa∏ych
wymienionych w pozycjach 01 — 03 Wykazów.

2. Stawki amortyzacyjne podwy˝szone zgodnie
z ust. 1 pkt 1 stosuje si´ do wartoÊci poczàtkowej Êrod-
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ków trwa∏ych w pierwszym roku podatkowym ich u˝y-
wania, a w nast´pnych latach — do ich wartoÊci po-
czàtkowej, pomniejszonej o dotychczasowe odpisy
amortyzacyjne, ustalonej na poczàtek kolejnych lat ich
u˝ywania. Poczàwszy od roku podatkowego, w którym
roczna kwota amortyzacji, obliczona wed∏ug tej zasa-
dy, mia∏aby byç ni˝sza od rocznej kwoty amortyzacji,
obliczonej przy zastosowaniu rocznej stawki amortyza-
cyjnej niepodwy˝szonej, podatnicy dokonujà dalszych
odpisów amortyzacyjnych od wartoÊci poczàtkowej
Êrodków trwa∏ych, wed∏ug rocznej stawki amortyzacyj-
nej wynikajàcej z Wykazów.

3. Stawki amortyzacyjne podwy˝szone zgodnie
z ust. 1 pkt 2 stosuje si´ w ka˝dym roku podatkowym
do wartoÊci poczàtkowej Êrodków trwa∏ych.

4. Przepisy ust. 1—3 majà zastosowanie do Êrod-
ków trwa∏ych wprowadzonych przez podatnika po raz
pierwszy do ewidencji (wykazu) Êrodków trwa∏ych i od-
danych do u˝ywania w okresie od dnia 1 wrzeÊnia
2001 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

5. Wydatki na odbudow´, w rozumieniu art. 4 pkt 1
ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasa-
dach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów bu-
dowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
dzia∏ania ˝ywio∏u (Dz.U. Nr 84, poz. 906), obiektów bu-
dowlanych zniszczonych w wyniku powodzi zwi´ksza-
jà ich wartoÊç poczàtkowà. WartoÊç t´ mogà równie˝
zwi´kszaç wydatki na remont tych obiektów, o ile nie
zosta∏y zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Dotychczas stosowane do tych obiektów stawki amor-
tyzacyjne mogà byç podwy˝szone przy zastosowaniu
wspó∏czynnika nie wy˝szego ni˝ 4 w przypadku odbu-
dowy albo nie wy˝szego ni˝ 2 w przypadku remontu
tych obiektów.

6. W przypadku ulepszenia uszkodzonych w wyni-
ku powodzi Êrodków trwa∏ych innych ni˝ obiekty, o któ-
rych mowa w ust. 5, nabytych lub wytworzonych we
w∏asnym zakresie do dnia 31 sierpnia 2001 r., dotych-
czas stosowane do tych Êrodków trwa∏ych stawki
amortyzacyjne mogà byç podwy˝szone przy zastoso-
waniu wspó∏czynnika nie wy˝szego ni˝ 3.

7. Wydatki na remont Êrodków trwa∏ych, o których
mowa w ust. 6, mogà zwi´kszaç wartoÊç poczàtkowà
tych Êrodków, o ile nie zosta∏y zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów. W tym przypadku przepis ust. 6
stosuje si´ odpowiednio.

Art. 6. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 3, sà
obowiàzani z∏o˝yç w urz´dzie skarbowym, w∏aÊciwym
dla nich w sprawach podatku dochodowego, oÊwiad-
czenie o poniesieniu rzeczywistych szkód materialnych
w terminie do dnia 30 listopada 2001 r. OÊwiadczenie,
poÊwiadczone przez organ gminy, na terenie której wy-
stàpi∏a powódê, powinno zawieraç co najmniej zwi´z∏y
opis szkód, bez koniecznoÊci dokonywania ich wyceny.

2. W przypadku zniszczenia wskutek powodzi doku-
mentów niezb´dnych do okreÊlenia zobowiàzania po-
datkowego za rok podatkowy obejmujàcy lipiec i sier-

pieƒ 2001 r. przyjmuje si´ wszelkie dokumenty oraz ze-
znania Êwiadków pozwalajàce na udowodnienie wyso-
koÊci przychodów, kosztów ich uzyskania, dochodu
(straty), podstawy opodatkowania, nale˝nego podatku
oraz wysokoÊci odliczeƒ od podatku. Obowiàzek zebra-
nia tych dokumentów i wskazania Êwiadków cià˝y na
podatniku.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do podat-
ników, którym rok podatkowy up∏ynà∏ przed dniem
1 lipca 2001 r., lecz obowiàzek z∏o˝enia zeznania wst´p-
nego up∏ywa poczynajàc od dnia 1 lipca 2001 r. 

Art. 7. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 3, obo-
wiàzani na podstawie ustaw wymienionych w art. 3 do
wp∏acania zaliczek na podatek dochodowy, którzy od
poczàtku roku podatkowego do dnia 31 sierpnia 2001 r.
od dochodu wykazanego w deklaracjach na podatek
dochodowy za ten okres wp∏acili nale˝ny podatek wy-
nikajàcy z tych deklaracji, a nast´pnie w deklaracji spo-
rzàdzonej najpóêniej za paêdziernik 2001 r. wykazali
strat´, majà prawo w 2001 r. do zwrotu tej cz´Êci zap∏a-
conego podatku dochodowego, która odpowiada ró˝-
nicy mi´dzy kwotà podatku zap∏aconego a kwotà po-
datku nale˝nego za ten okres.

2. Zwrot zap∏aconego podatku dochodowego,
o którym mowa w ust. 1, przys∏uguje na wniosek po-
datnika z∏o˝ony wraz z deklaracjà na podatek dochodo-
wy, je˝eli podatnik z∏o˝y∏ oÊwiadczenie, o którym mo-
wa w art. 6 ust. 1.

3. Urzàd skarbowy zwraca kwot´ zap∏aconego po-
datku dochodowego, okreÊlonà zgodnie z ust. 1, w ter-
minie nieprzekraczajàcym 30 dni od dnia z∏o˝enia de-
klaracji, o której mowa w ust. 1.

Art. 8. 1. W okresie do dnia 31 grudnia 2002 r. zwal-
nia si´ od podatku dochodowego:

1) dotacje, subwencje, dop∏aty, zapomogi i inne nie-
odp∏atne Êwiadczenia otrzymane przez podatni-
ków podatku dochodowego od osób fizycznych al-
bo od osób prawnych na usuwanie skutków powo-
dzi,

2) darowizny otrzymane przez podatników podatku
dochodowego od osób prawnych na cele, o któ-
rych mowa w pkt 1,

3) kwoty umorzonych po˝yczek przyznanych ze Êrod-
ków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych:

a) osobom niepe∏nosprawnym — na cele dzia∏al-
noÊci gospodarczej,

b) zak∏adom pracy chronionej — na cele inwesty-
cyjne

— je˝eli w zwiàzku z powodzià nastàpi∏a utrata
mo˝liwoÊci sp∏aty tych po˝yczek.
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2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
majà zastosowanie do podatników wymienionych
w art. 3.

3. Je˝eli przychody, o których mowa w ust. 1, zosta-
∏y wydatkowane na nabycie lub wytworzenie we w∏a-
snym zakresie Êrodków trwa∏ych, nie stosuje si´ prze-
pisów art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy wymienionej w art. 3
pkt 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy wymienionej
w art. 3 pkt 2.

4. Zwalnia si´ od podatku od spadków i darowizn
darowizny na rzecz osób poszkodowanych w wyniku
powodzi.

5. Zwalnia si´ od op∏aty skarbowej czynnoÊci, za-
Êwiadczenia i zezwolenia zwiàzane z odtwarzaniem do-
kumentów zniszczonych lub utraconych w wyniku po-
wodzi.

6. Zwolnienia, o których mowa w ust. 4 i 5, stosuje
si´ do dnia 31 grudnia 2003 r.

Art. 9. 1. Posiadaczom gospodarstw rolnych, w ro-
zumieniu przepisów o podatku rolnym, oraz osobom
prowadzàcym dzia∏y specjalne produkcji rolnej na ob-
szarach dotkni´tych powodzià przys∏uguje pomoc
w naturze, udzielana za poÊrednictwem gminy.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, polega na mo˝-
liwoÊci nieodp∏atnego otrzymania z Agencji Rynku Rol-
nego pszenicy za zalane przez powódê grunty orne, sa-
dy i stawy rybne, zwane dalej „u˝ytkami”.

3. WysokoÊç pomocy, o której mowa w ust. 1, usta-
la si´, przyjmujàc:

1) 1 ton´ pszenicy na 1 hektar u˝ytków  — za pierwsze
10 hektarów u˝ytków zalanych przez powódê, 

2) 0,5 tony pszenicy na 1 hektar u˝ytków — za obszar
przekraczajàcy 10 hektarów u˝ytków zalanych
przez powódê.

4. Udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, na-
st´puje na wniosek osoby poszkodowanej, z∏o˝ony
niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ do dnia 15 wrze-
Ênia 2001 r., w gminie, na terenie której powsta∏a szko-
da.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

1) imi´, nazwisko i adres zamieszkania albo nazw´
i siedzib´ wnioskodawcy,

2) okreÊlenie wielkoÊci powierzchni zalanych przez
powódê u˝ytków.

6. Zarzàd gminy po sprawdzeniu wniosków, nie-
zw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ do dnia 30 wrzeÊnia
2001 r., przekazuje je do w∏aÊciwego terytorialnie wo-
jewody.

7. Wojewoda, po dokonaniu weryfikacji wniosków
przekazanych przez zarzàd gminy, zg∏asza do Prezesa
Agencji Rynku Rolnego niezw∏ocznie, nie póêniej jed-
nak ni˝ do dnia 15 paêdziernika 2001 r., zbilansowane
potrzeby poszczególnych gmin w zakresie pomocy,
o której mowa w ust. 1.

8. Agencja Rynku Rolnego niezw∏ocznie po otrzy-
maniu zbilansowanych potrzeb, o których mowa
w ust. 7, udost´pnia gminom pszenic´ w najbli˝szym
magazynie.

9. Gmina odbiera pszenic´ z magazynów, o których
mowa w ust. 8, i przekazuje jà osobom poszkodowa-
nym.

10. Przy udzielaniu pomocy, o której mowa w ust. 1,
wykorzystuje si´ rezerwy paƒstwowe.

Art. 10. Dop∏aty do oprocentowania kredytów, za-
ciàgni´tych na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
5 stycznia 1995 r. o dop∏atach do oprocentowania nie-
których kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60
i Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r.
Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770
i Nr 158, poz. 1044, z 1999 r. Nr 27, poz. 243, Nr 63,
poz. 702 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315
oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 744 i 746), w okresie od dnia
1 lipca 2000 r. do dnia 30 czerwca 2001 r., z przeznacze-
niem na cele wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 1 tej usta-
wy, dla osób posiadajàcych gospodarstwa rolne lub
prowadzàcych dzia∏y specjalne produkcji rolnej, w któ-
rych wystàpi∏y powa˝ne szkody wskutek powodzi, mo-
gà byç stosowane za okres nie d∏u˝szy ni˝ 24 miesiàce
od dnia otrzymania kredytu.

Art. 11. 1. Gminy, o których mowa w wykazie okre-
Êlonym na podstawie art. 2, otrzymujàce w 2001 r., na
podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o docho-
dach jednostek samorzàdu terytorialnego w latach
1999—2001 (Dz.U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119,
z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459
i Nr 55, poz. 574), subwencj´ wyrównawczà, mogà
ubiegaç si´ o zwrot cz´Êci dochodów utraconych z ty-
tu∏u przys∏ugujàcych, a nie pobranych, kwot podatku
od nieruchomoÊci, które uleg∏y zniszczeniu wskutek
powodzi.

2. Przez utracone dochody, o których mowa
w ust. 1, rozumie si´ kwoty podatku od nieruchomoÊci
przys∏ugujàce, a nie pobrane, za drugie pó∏rocze
2001 r. w wyniku wprowadzenia przez gmin´ zwolnieƒ
od tego podatku.

3. Zwrotu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje, w ra-
mach cz´Êci rekompensujàcej subwencji ogólnej, mi-
nister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, na
wniosek gminy, zaopiniowany przez w∏aÊciwego woje-
wod´, z∏o˝ony w terminie do dnia 31 paêdziernika
2001 r.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wzór wniosku,
o którym mowa w ust. 3, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç
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zawarcia w nim danych o skutkach finansowych zasto-
sowanych przez gmin´ zwolnieƒ.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych dokonuje podzia∏u Êrodków przeznaczonych na
dokonanie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, proporcjo-
nalnie do utraconych przez gminy dochodów i przeka-
zuje je gminom w terminie do dnia 31 grudnia 2001 r. 

Art. 12. 1. Osobom poszkodowanym przez powódê
i z tego powodu znajdujàcym si´ w niedostatku przy-
s∏uguje od Kasy Chorych bezp∏atne zaopatrzenie w le-
ki obj´te wykazami leków podstawowych, uzupe∏niajà-
cych i recepturowych oraz leków, o których mowa
w art. 39 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153
i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137,
poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r.
Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70,
poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110,
poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18,
poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz
z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 52, poz. 539), z zastrze˝eniem
art. 38 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, poza okazaniem
recepty, o której mowa w art. 35 ustawy wymienionej
w ust. 1, powinny okazaç odpowiednie zaÊwiadczenie
wydane przez organ gminy, potwierdzajàce okoliczno-
Êci, o których mowa w ust. 1.

3. Osoba realizujàca recept´ odnotowuje na recep-
cie kod gminy oraz numer zaÊwiadczenia uprawniajà-
cego do bezp∏atnego zaopatrzenia w leki.

4. Recepty dla osób, o których mowa w ust. 1, za-
chowujà swojà wa˝noÊç do dnia 31 paêdziernika 2001 r.

5. Op∏at´ rycza∏towà i cz´Êciowà odp∏atnoÊç za le-
ki, o których mowa w art. 37 i 39 ustawy wymienionej
w ust. 1, ponosi bud˝et paƒstwa poprzez odpowiednie
zmniejszenie zobowiàzaƒ Kas Chorych wobec bud˝etu
paƒstwa z tytu∏u udzielonej po˝yczki, o której mowa
w art. 169i tej ustawy.

6. Koszty realizacji recept przez osoby, o których
mowa w ust. 1, nieobj´te powszechnym ubezpiecze-
niem zdrowotnym, za leki, o których mowa w art. 37
i 39 ustawy wymienionej w ust. 1, ponosi bud˝et paƒ-
stwa w sposób okreÊlony w ust. 5.

7. Na wniosek Kasy Chorych gminy przekazujà da-
ne dotyczàce zaÊwiadczeƒ, o których mowa w ust. 2,
obejmujàce numery tych zaÊwiadczeƒ oraz dane iden-
tyfikacyjne osób, których dotyczà.

8.  Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych zmniejsza zobowiàzania Kas Chorych z tytu∏u
sp∏aty po˝yczki o kwoty wynikajàce z realizacji przez
Kasy Chorych op∏aty rycza∏towej i cz´Êciowej odp∏at-
noÊci oraz kosztów, o których mowa w ust. 5 i 6, na
podstawie zbiorczego zestawienia recept.

Art. 13. 1. Kasy Chorych dysponujàce Êrodkami
umo˝liwiajàcymi wczeÊniejszà sp∏at´ ca∏oÊci lub cz´Êci
otrzymanej po˝yczki, o której mowa w art. 169i ustawy
wymienionej w art. 12 ust. 1, mogà przekazaç organo-
wi jednostki samorzàdu terytorialnego w∏aÊciwej dla
terenu dotkni´tego powodzià Êrodki na usuwanie skut-
ków zniszczeƒ dokonanych u Êwiadczeniodawców po-
siadajàcych zawarte z Kasà Chorych umowy na wyko-
nywanie Êwiadczeƒ zdrowotnych.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, organ jednost-
ki samorzàdu terytorialnego w∏aÊciwej dla terenu obj´-
tego powodzià przekazuje Êwiadczeniodawcom do
dnia 31 paêdziernika 2001 r.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych zmniejsza zobowiàzania Kas Chorych z tytu∏u
sp∏aty po˝yczki o kwoty odpowiadajàce Êrodkom prze-
kazanym przez danà Kas´ Chorych organom jednostek
samorzàdu terytorialnego na usuwanie zniszczeƒ,
o których mowa w ust. 1.

4. Wojewoda dokonuje kontroli celowoÊci i gospo-
darnoÊci wykorzystania Êrodków przekazanych przez
Kasy Chorych Êwiadczeniodawcom na podstawie
ust. 1; do kontroli majà zastosowanie zasady wynikajà-
ce z art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499).

Art. 14. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) sposób oznakowania i realizacji recept realizowa-
nych bezp∏atnie na podstawie art. 12, uwzgl´dnia-
jàc mo˝liwoÊç sporzàdzenia zbiorczego zestawie-
nia tych recept,

2) sposób i warunki przekazywania Êrodków finanso-
wych, o których mowa w art. 13 ust. 1, przez Kas´
Chorych organom jednostek samorzàdu terytorial-
nego oraz przez te organy Êwiadczeniodawcom,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci stopieƒ zniszczenia
obiektów i urzàdzeƒ wykorzystywanych przez
Êwiadczeniodawców.

Art. 15. 1. Organy administracji publicznej dzia∏ajà-
ce w trybie przepisów Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego sà obowiàzane za∏atwiaç sprawy zwiàzane
z usuwaniem skutków powodzi w pierwszej kolejnoÊci
i bez zb´dnej zw∏oki, nie póêniej ni˝ w terminie miesià-
ca od dnia wszcz´cia post´powania.

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym
mowa w ust. 1, stronie s∏u˝y skarga do Naczelnego 
Sàdu Administracyjnego na bezczynnoÊç organu.
W sprawach tych przepisów art. 37 Kodeksu post´po-
wania administracyjnego nie stosuje si´.

3. W przypadku stwierdzenia bezczynnoÊci organu
Naczelny Sàd Administracyjny mo˝e wymierzyç temu
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organowi grzywn´. Orzeczenie o ukaraniu grzywnà
podlega wykonaniu w drodze egzekucji sàdowej bez
opatrywania go klauzulà wykonalnoÊci. Przepis art. 31
ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sà-
dzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104,
poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679,
Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5,
Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008 oraz
z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509) stosuje si´ odpowiednio.

4. Sàd Najwy˝szy, Naczelny Sàd Administracyjny
i sàdy powszechne rozpoznajà sprawy zwiàzane z usu-
waniem skutków powodzi w pierwszej kolejnoÊci.

Art. 16. 1. W∏aÊciciel lub zarzàdca budynku miesz-
kalnego lub lokalu mieszkalnego uszkodzonego lub
zniszczonego przez powódê mo˝e, z kredytu uzyskane-
go na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 8 lipca
1999 r. o dop∏atach do oprocentowania kredytów ban-
kowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi
(Dz. U. Nr 62, poz. 690 i z 2001 r. Nr 84, poz. 907), doko-
naç sp∏aty ca∏oÊci lub cz´Êci kredytu bankowego lub
po˝yczki bankowej, zaciàgni´tych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy na budow´ lub remont tego
budynku lub lokalu.

2. Kredyt uzyskany na podstawie przepisów usta-
wy, o której mowa w ust. 1, nie mo˝e zostaç przezna-
czony na sp∏at´ kredytu lub po˝yczki udzielanej ze
Êrodków publicznych lub z dop∏atami do oprocentowa-
nia ze Êrodków publicznych.

Art. 17. 1. Do zbywania z zasobu Skarbu Paƒstwa
i zasobów jednostek samorzàdu terytorialnego nieru-
chomoÊci przeznaczonych na cele mieszkaniowe na
rzecz osób poszkodowanych stosuje si´ odpowiednio
art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543).

2. W przypadku budowy lub odbudowy urzàdzeƒ
infrastruktury technicznej na obszarach dotkni´tych
powodzià nie stosuje si´ przepisów dzia∏u III rozdzia∏u
7 ustawy wymienionej w ust. 1.

Art. 18. 1. W okresie do dnia 30 czerwca 2002 r. na
obszarach dotkni´tych powodzià do wydobywania ko-
palin pospolitych, okreÊlonych w art. 16 ust. 2a ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze
(Dz.U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268), w celu likwidacji szkód powsta∏ych
w wyniku powodzi nie stosuje si´ przepisów tej usta-
wy.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wydo-
bywanie kopalin w celu likwidacji szkód powsta∏ych
w wyniku powodzi nast´puje na podstawie decyzji 
starosty wydanej niezw∏ocznie po otrzymaniu wnio-
sku.

3. Wniosek o wydanie decyzji na wydobywanie ko-
paliny, o której mowa w ust. 2, powinien zawieraç:

1) oznaczenie przedsi´biorcy ubiegajàcego si´ o decy-
zj´,

2) okreÊlenie prawa wnioskodawcy do terenu, na któ-
rym ma byç wydobywana kopalina,

3) okreÊlenie rodzaju kopaliny, która ma byç przed-
miotem wydobycia, oraz sposobu jej wydobycia,

4) oÊwiadczenie wnioskodawcy, ˝e wydobyta kopali-
na b´dzie wykorzystywana w ca∏oÊci do likwidacji
szkód powsta∏ych w wyniku powodzi.

4. W decyzji, o której mowa w ust. 2, okreÊla si´:

1) przedsi´biorc´ wydobywajàcego kopalin´,

2) rodzaj wydobywanej kopaliny,

3) sposób wydobywania kopaliny,

4) teren, na którym ma byç wydobywana kopalina,

5) wymagania dotyczàce wydobywania kopaliny,
w szczególnoÊci w zakresie bezpieczeƒstwa po-
wszechnego i ochrony Êrodowiska.

5. Przedsi´biorcy wydobywajàcy kopalin´ pospoli-
tà na obszarach dotkni´tych powodzià na podstawie
koncesji udzielonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy zachowujà prawo do wydobywania tych kopa-
lin na warunkach okreÊlonych w tych koncesjach.

Art. 19. W okresie do dnia 31 lipca 2002 r. na obsza-
rach dotkni´tych powodzià:

1) nie stosuje si´ przepisów art. 82 ust. 1 pkt 1—3 usta-
wy z dnia 24 paêdziernika 1974 r. — Prawo wodne
(Dz.U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r.
Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz.
192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222,
z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r.
Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r.
Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 89, poz. 991, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268
oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 72, poz. 747) w sto-
sunku do urzàdzeƒ wodnych uszkodzonych lub
zniszczonych w czasie powodzi,

2) odwo∏ania od decyzji o pozwoleniach wodnopraw-
nych, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4—12
ustawy wymienionej w pkt 1, nie wstrzymujà wy-
konania tych decyzji,

3) nie wymaga si´ przeprowadzenia, na podstawie
odr´bnych przepisów, post´powaƒ w sprawie oce-
ny oddzia∏ywania na Êrodowisko dotyczàcych
przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na
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Êrodowisko, polegajàcych na remoncie, odbudo-
wie lub odbudowie wraz z modernizacjà obiektu
budowlanego, dla których wymagane jest uzyska-
nie:

a) decyzji o pozwoleniu na budow´ lub rozbiórk´
obiektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu
na zmian´ sposobu u˝ytkowania obiektu bu-
dowlanego lub jego cz´Êci,

b) pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wyko-
nywania urzàdzeƒ wodnych,

c) decyzji ustalajàcej warunki prowadzenia robót
polegajàcych na regulacji wód oraz budowie
wa∏ów przeciwpowodziowych, a tak˝e robót me-
lioracyjnych, odwodnieƒ budowlanych oraz in-
nych robót ziemnych zmieniajàcych stosunki
wodne — na terenach o szczególnych warto-
Êciach przyrodniczych.

Art. 20. Wojewódzki Inspektor Ochrony Ârodowi-
ska, po przeprowadzeniu kontroli w jednostkach orga-
nizacyjnych znajdujàcych si´ na obszarach dotkni´tych
powodzià, mo˝e zaniechaç, w ca∏oÊci lub w cz´Êci,
w okresie do dnia 31 grudnia 2001 r., wymierzania kar
pieni´˝nych okreÊlonych w przepisach ustawy, o której
mowa w art. 19 pkt 1, przepisach o odpadach oraz prze-
pisach o ochronie Êrodowiska, o ile naruszenie przepi-
sów nastàpi∏o w zwiàzku z powodzià.

Art. 21. Ârodki zak∏adowego funduszu Êwiadczeƒ
socjalnych, okreÊlone w ustawie z dnia 4 marca 1994 r.
o zak∏adowym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych (Dz.U.
z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz.
647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121,
poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717),
mogà byç przeznaczone na pomoc pracownikom inne-
go pracodawcy poszkodowanym przez powódê.

Art. 22. Pracodawca mo˝e powierzyç pracowniko-
wi wykonywanie pracy innego rodzaju ni˝ wynikajàcy
z nawiàzanego stosunku pracy, je˝eli jest to konieczne
w zwiàzku z usuwaniem skutków powodzi u tego pra-
codawcy. W takim przypadku pracownik zachowuje
prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, obliczo-
nego wed∏ug zasad obowiàzujàcych przy obliczaniu
wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

Art. 23. Liczba godzin nadliczbowych przepracowa-
nych przez pracownika w zwiàzku z zatrudnieniem bez-
poÊrednio przy usuwaniu skutków powodzi nie podle-
ga wliczeniu do limitu godzin nadliczbowych, o którym
mowa w art. 133 § 2 Kodeksu pracy.

Art. 24. 1. Przyczyn´ usprawiedliwiajàcà nieobec-
noÊç pracownika w pracy stanowi faktyczna niemo˝-
noÊç Êwiadczenia pracy w zwiàzku z powodzià.

2. Za czas usprawiedliwionej nieobecnoÊci w pracy
z przyczyny, o której mowa w ust. 1, pracownik zacho-
wuje prawo do odpowiedniej cz´Êci najni˝szego wyna-
grodzenia, okreÊlonego przez ministra w∏aÊciwego do

spraw pracy na podstawie art. 774 pkt 1 Kodeksu pra-
cy, przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 5 dni roboczych.

3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania wobec pra-
cowników, których uprawnienie do wynagrodzenia za
czas usprawiedliwionej nieobecnoÊci w pracy z powo-
du powodzi lub do innej formy rekompensaty utraco-
nego wynagrodzenia z tego tytu∏u wynika z odr´bnych
przepisów.

4. Wynagrodzenie okreÊlone w ust. 2 wyp∏aca pra-
codawca.

Art. 25. 1. Cz∏onkom rodziny osoby, która zmar∏a
w zwiàzku z powodzià, przys∏uguje jednorazowe
Êwiadczenie pieni´˝ne w wysokoÊci jednorazowego
odszkodowania przewidzianego ustawà z dnia
12 czerwca 1975 r. o Êwiadczeniach z tytu∏u wypadków
przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 1983 r. Nr 30,
poz. 144, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 36, poz.
206, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1995 r. Nr 4, poz. 17,
z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 100, poz. 461 oraz z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118).

2. W okresie od dnia 1 wrzeÊnia do dnia 31 grudnia
2001 r. przy ocenie prawa do zasi∏ku rodzinnego na
cz∏onków rodziny osób dotkni´tych skutkami powodzi
nie stosuje si´ przepisów dotyczàcych dochodu upraw-
niajàcego do tego zasi∏ku.

3. Jednorazowe Êwiadczenie pieni´˝ne wyp∏aca
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych ze Êrodków przyzna-
nych z bud˝etu paƒstwa.

Art. 26. 1. Sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne pra-
cowników w cz´Êci nale˝nej od p∏atnika sk∏adek oraz
odsetki za zw∏ok´ za miesiàc lipiec i sierpieƒ 2001 r. mo-
gà byç umorzone na wniosek p∏atnika sk∏adek umoty-
wowany szkodami majàtkowymi doznanymi wskutek
powodzi.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do ubez-
pieczonych op∏acajàcych sk∏adki na ubezpieczenie
spo∏eczne z tytu∏u prowadzenia pozarolnicznej dzia∏al-
noÊci gospodarczej.

3. Nale˝noÊci Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
∏ecznego z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne
rolników oraz odsetek za zw∏ok´ za III i IV kwarta∏
2001 r. oraz I i II kwarta∏ 2002 r. od ubezpieczonych 
rolników, którzy doznali szkód wskutek powodzi, mo-
gà byç umorzone na ich wniosek umotywowany do-
znaniem szkód w prowadzonym gospodarstwie rol-
nym.

Art. 27. Upowa˝nia si´ ministra w∏aÊciwego do
spraw Skarbu Paƒstwa do przeznaczania, do dnia
31 grudnia 2001 r., do wysokoÊci 50 mln z∏, Êrodków fi-
nansowych, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia
30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwesty-
cyjnych 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, z 2000 r. Nr 122, poz. 1319
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oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 637), na cele zwiàzane z usu-
waniem skutków powodzi.

Art. 28. Organy udzielajàce pomocy na podstawie
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopusz-
czalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przed-
si´biorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704), których siedziba
znajduje si´ w gminach lub miejscowoÊciach dotkni´-
tych powodzià, nie majà obowiàzku sk∏adania spra-
wozdaƒ, o których mowa w art. 35 ust. 2 tej ustawy, za
III i IV kwarta∏ 2001 r.

Art. 29. Skutki finansowe wynikajàce z regulacji,
o których mowa w art. 9 i 18, nie stanowià dla gmin
podstawy do ubiegania si´ z bud˝etu paƒstwa o re-
kompensat´ niepobranych dochodów bàdê poniesio-
nych wydatków.

Art. 30. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r.
o ochronie i kszta∏towaniu Êrodowiska (Dz.U. z 1994 r.
Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r.  Nr 46, poz. 296,
Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718
i Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 38, poz. 452, Nr 45,
poz. 497, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 764 i Nr 76,
poz. 811) art. 88j otrzymuje brzmienie:

„Art. 88j. Ârodki powiatowych funduszy przezna-
cza si´ na wspomaganie dzia∏alnoÊci,
o której mowa w art. 88 pkt 1—7a, oraz
na:

1) realizacj´ przedsi´wzi´ç zwiàzanych ze
sk∏adowaniem i unieszkodliwianiem
odpadów, w tym wspó∏finansowanie
inwestycji ekologicznych o charakte-
rze ponadgminnym,

2) inne zadania ustalone przez rad´ po-
wiatu s∏u˝àce ochronie Êrodowiska
i gospodarce wodnej, wynikajàce z za-
sady zrównowa˝onego rozwoju.”

Art. 31. W ustawie z dnia 8 lipca 1999 r. o dop∏atach
do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych
na usuwanie skutków powodzi (Dz.U. Nr 62, poz. 690)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady stosowania do-
p∏at do oprocentowania kredytów udzie-
lanych przez banki na usuwanie skutków
powodzi.

2. Przepisy ustawy stosuje si´ odpowied-
nio do osuwisk ziemnych i huraganów.”;

2) w art. 2 w pkt 3 po wyrazach „takie jak:” dodaje si´
wyrazy „drogi wewn´trzne,”;

3) w art. 3:

a) w ust. 1 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) zakup lokalu mieszkalnego albo budynku
mieszkalnego o podobnych parametrach, je-
˝eli remont lub odtworzenie lokalu mieszkal-
nego albo budynku mieszkalnego zniszczo-
nego w wyniku powodzi jest niemo˝liwe al-
bo nieuzasadnione ze wzgl´du na zagro˝e-
nie powodzià.”,

b) w ust. 2 po wyrazach „na budow´” dodaje si´
wyrazy „lub zakup”;

4) w art. 4 w ust. 1 w pkt 2:

a) zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„2) 100% wartoÊci kosztorysowej lub ceny naby-
cia odpowiednio na:”,

b) w lit. c) kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ lit. d) w brzmieniu:

„d) zakup lokalu mieszkalnego albo budynku
mieszkalnego, w przypadku kredytu, o któ-
rym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6.”;

5) w art. 5:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kwota kredytu nie przekracza odpowiednio
ceny nabycia albo wartoÊci kosztorysowej
przedsi´wzi´cia, o którym mowa w art. 3
ust. 1 i 2,”

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Je˝eli cena nabycia lokalu mieszkalnego al-
bo budynku mieszkalnego, lub te˝ wartoÊç
kosztorysowa remontu lub odtworzenia bu-
dynku mieszkalnego, przekracza iloczyn po-
wierzchni u˝ytkowej uszkodzonego lub
zniszczonego lokalu lub budynku i ostatnio
ustalonego przez wojewod´ wskaênika prze-
liczeniowego 1 m2 powierzchni u˝ytkowej
budynku mieszkalnego, o którym mowa
w ustawie wymienionej w art. 2 pkt 4, dop∏a-
tà mo˝e byç obj´te oprocentowanie cz´Êci
kredytu w kwocie odpowiadajàcej temu ilo-
czynowi.”;

6) w art. 6 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku kredytu na zakup lokalu miesz-
kalnego albo budynku mieszkalnego, o któ-
rym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6.”



Dziennik Ustaw Nr 84 — 6119 — Poz. 907 i 908

Art. 32. W ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wykony-
waniu bud˝etu paƒstwa w roku 2001 oraz o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorzàdu terytorial-
nego w latach 1999—2001 (Dz. U. Nr 55, poz. 574)
w art. 4 w ust. 5 wyraz „zostanà” zast´puje si´ wyraza-
mi „mogà zostaç”.

Art. 33. Dop∏aty, o których mowa w ustawie wymie-
nionej w art. 31:

1) mogà byç równie˝ stosowane do oprocentowania
kredytów udzielanych na usuwanie skutków osu-
wisk ziemnych, które mia∏y miejsce poczàwszy od
2000 r.; w przypadku kredytów udzielonych na ten
cel przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
nie stosuje si´ art. 4 ustawy, o której mowa
w art. 31,

2) do oprocentowania kredytów udzielonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy na usuwa-
nie skutków powodzi, które mia∏y miejsce poczàw-
szy od 1997 r., stosowane sà na zasadach dotych-
czasowych.

Art. 34. 1. Kto wydobywa na podstawie decyzji,
o której mowa w art. 18 ust. 2, kopaliny pospolite i wy-
korzystuje je na cele inne ni˝ okreÊlone w art. 18 ust. 1,

wyrzàdzajàc szkod´ w mieniu, podlega karze aresztu
lub grzywny.

2. Orzekanie w sprawach okreÊlonych w ust. 1 na-
st´puje na zasadach i w trybie okreÊlonych w Kodeksie
post´powania w sprawach o wykroczenia.

Art. 35. Rozporzàdzenie wydane na podstawie
art. 4 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 32 zachowuje
moc do czasu wydania rozporzàdzenia na podstawie
art. 4 ust. 5 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà. 

Art. 36. Przepisy niniejszej ustawy stosuje si´ od-
powiednio do osób poszkodowanych wskutek osuwisk
ziemnych lub huraganów.

Art. 37. Przepisy art. 23 i 24 stosuje si´ tak˝e do
przypadków usuwania skutków powodzi i niemo˝noÊci
Êwiadczenia pracy przez pracownika w zwiàzku z po-
wodzià, zaistnia∏ych przed dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy, nie wczeÊniej jednak ni˝ przed poczàtkiem powo-
dzi.

Art. 38. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, z wyjàtkiem art. 31, który wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

908

U S TAWA

z dnia 11 sierpnia 2001 r.

o zmianie ustawy o grach losowych, zak∏adach wzajemnych i grach na automatach.

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach lo-
sowych, zak∏adach wzajemnych i grach na automatach
(Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946,
Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. 
Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz. 1216) 
w art. 64a:

a) w ust. 1 po wyrazach „31 stycznia 1998 r.” doda-
je si´ wyrazy „oraz od dnia 1 wrzeÊnia 2001 r. do
dnia 31 grudnia 2001 r.”,

b) w ust. 2 wyrazy „1997 i 1998 r.” zast´puje si´ wy-
razami „1997, 1998 i 2001 r.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Gospodarka finansowa Êrodkami, o których
mowa w ust. 1, prowadzona jest przez Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub oso-
b´ przez niego upowa˝nionà, w formie okre-
Êlonej w art. 21 ustawy wymienionej w art.
47b ust. 2a.”,

d) w ust. 5 wyrazy „1998 i 1999 r.” zast´puje si´ wy-
razami „1998, 1999 oraz 2001 r.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
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