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1824
U S TA W A
z dnia 23 listopada 2002 r.
o zmianie ustawy o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby
prawne oraz o zmianie niektórych ustaw.1)
Art. 1. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa
oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484
i Nr 80, poz. 511, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 60,
———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w administracji, ustaw´ z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej, ustaw´ z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach,
ustaw´ z dnia 26 paêdziernika 1995 r. o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego, ustaw´ z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ustaw´ z dnia
14 kwietnia 2000 r. o umowach mi´dzynarodowych, ustaw´ z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏acie skarbowej, ustaw´
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsi´biorczoÊci i ustaw´ z dnia 7 grudnia
2000 r. o funkcjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajàcych.

poz. 693 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 16, poz. 167
i Nr 81, poz. 876 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 121,
poz. 1032) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 w ust. 3 wyrazy „ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´biorców (Dz. U.
Nr 60, poz. 704)” zast´puje si´ wyrazami „ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177), zwanej dalej
„ustawà o pomocy publicznej dla przedsi´biorców””;
2) w art. 2:
a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,
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b) w ust. 1:
— w pkt 1 dodaje si´ lit. d w brzmieniu:
„d) wykonania zobowiàzaƒ wynikajàcych
z transakcji zabezpieczajàcych przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, zwiàzanych z por´czonym lub gwarantowanym przez Skarb
Paƒstwa kredytem lub emisjà obligacji,”,
— pkt 2—4 otrzymujà brzmienie:
„2) gwarancjach udzielanych przez Skarb
Paƒstwa — nale˝y przez to rozumieç gwarancje:
a) sp∏aty kredytów,
b) wykonania zobowiàzaƒ wynikajàcych
z obligacji,
c) wykonania zobowiàzaƒ wynikajàcych
z transakcji zabezpieczajàcych przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub
ryzykiem walutowym, zwiàzanych z por´czonym lub gwarantowanym przez
Skarb Paƒstwa kredytem lub emisjà obligacji,
3) por´czeniach lub gwarancjach udzielanych przez niektóre osoby prawne — nale˝y przez to rozumieç por´czenia lub gwarancje udzielane przez nieb´dàce bankami
oraz zak∏adami ubezpieczeƒ nast´pujàce
podmioty, uprawnione na podstawie odr´bnych przepisów do udzielania por´czeƒ lub gwarancji w ramach powierzonych im zadaƒ publicznych lub w zakresie
wykonywanej przez nie dzia∏alnoÊci gospodarczej:
a) paƒstwowe osoby prawne utworzone
w drodze ustawy,
b) spó∏ki handlowe, w których akcje
(udzia∏y) stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa przekraczajà po∏ow´ kapita∏u
zak∏adowego,
c) spó∏dzielnie, w których wartoÊç udzia∏ów stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa przekracza po∏ow´ funduszu
udzia∏owego,
d) osoby prawne, w których akcje (udzia∏y)
stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa
lub osób prawnych, o których mowa
w lit. a)—c), przekraczajà po∏ow´ kapita∏u zak∏adowego lub funduszu udzia∏owego,
e) fundacje, w których fundatorami sà
osoby prawne, o których mowa
w lit. a)—c),
4) por´czeniach lub gwarancjach udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego — nale˝y przez to rozumieç por´czenia
lub gwarancje:
a) sp∏aty kredytów i po˝yczek,

Poz. 1824
b) wykonania zobowiàzaƒ wynikajàcych
z obligacji
— udzielane przez Bank Gospodarstwa
Krajowego ze Êrodków Krajowego Funduszu Por´czeƒ Kredytowych,”,
— uchyla si´ pkt 9,
— po pkt 9 dodaje si´ pkt 9a w brzmieniu:
„9a) ma∏ym lub Êrednim przedsi´biorcy — nale˝y przez to rozumieç ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorc´ w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958
i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102,
poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r.
Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130,
poz. 1112),”,

c) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Kwoty wyra˝one w ustawie w euro przelicza
si´ na walut´ polskà wed∏ug kursu Êredniego, og∏oszonego w danym roku bud˝etowym przez Narodowy Bank Polski w Tabeli
nr 1 kursów Êrednich.”;
3) po rozdziale 1 dodaje si´ rozdzia∏ 1a w brzmieniu:
„Rozdzia∏ 1a
Ogólne zasady udzielania por´czeƒ
i gwarancji Skarbu Paƒstwa
Art. 2a. 1. Por´czenie i gwarancja mogà byç
udzielane po dokonaniu analizy ryzyka wyp∏at przez Skarb Paƒstwa z tytu∏u udzielanych por´czeƒ i gwarancji.
2. Por´czenia lub gwarancji nie udziela
si´, je˝eli z analizy, o której mowa
w ust. 1, wynika, ˝e podmiot, którego
zobowiàzania majà byç obj´te por´czeniem lub gwarancjà, nie b´dzie
w stanie wykonaç tych zobowiàzaƒ.
Art. 2b. 1. Por´czenie i gwarancja sà, z zastrze˝eniem ust. 2, terminowe i udzielane do
kwoty z góry oznaczonej.
2. W przypadku por´czenia lub gwarancji udzielanych mi´dzynarodowej instytucji finansowej, której Rzeczpospolita Polska jest cz∏onkiem lub z którà podpisa∏a umow´ o wspó∏pracy,
Rada Ministrów, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, mo˝e odstàpiç od wymogu,
o którym mowa w ust. 1.
Art. 2c. 1. SkutecznoÊç por´czenia lub gwarancji
jest uzale˝niona od wniesienia op∏aty
prowizyjnej od por´czenia lub gwarancji, z zastrze˝eniem ust. 4.
2. Op∏ata prowizyjna jest naliczana od
obj´tej por´czeniem lub gwarancjà
kwoty zobowiàzania, a w przypadku
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por´czeƒ i gwarancji udzielanych pod
warunkiem przeznaczenia kredytu lub
Êrodków z emisji obligacji na cel,
o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4 —
od kwoty zwi´kszenia zobowiàzania
Skarbu Paƒstwa, stanowiàcej ró˝nic´
mi´dzy kwotà zobowiàzania obejmowanego por´czeniem lub gwarancjà
a kwotà istniejàcego zobowiàzania
z tytu∏u udzielonego por´czenia lub
gwarancji.
3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób naliczania i pobierania op∏aty prowizyjnej od por´czenia i gwarancji oraz wysokoÊç tej
op∏aty, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:
1) uzale˝nienie wysokoÊci op∏aty prowizyjnej, z wyjàtkiem op∏aty od por´czeƒ i gwarancji udzielanych pod
warunkiem przeznaczenia kredytu
lub Êrodków z emisji obligacji na cele, o których mowa w art. 7 ust. 2
pkt 3, od okresu, na który jest udzielane por´czenie lub gwarancja,
2) obni˝enie wysokoÊci op∏aty prowizyjnej od por´czeƒ w stosunku do
wysokoÊci op∏aty prowizyjnej od
gwarancji,
3) obni˝enie stawek op∏aty prowizyjnej od por´czeƒ lub gwarancji,
o których mowa w art. 3 ust. 2
i art. 12 ust. 2a, oraz od por´czeƒ
lub gwarancji udzielanych pod warunkiem przeznaczenia kredytu lub
Êrodków z emisji obligacji na cele,
o których mowa w art. 7 ust. 2
pkt 3,
4) ustalenie stawek op∏aty prowizyjnej
od por´czeƒ lub gwarancji, których
udzielenie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu ustawy o pomocy publicznej dla przedsi´biorców, na poziomie stawek rynkowych.
4. Por´czenia i gwarancje udzielane pod
warunkiem przeznaczenia kredytu lub
Êrodków z emisji obligacji na cele,
o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2,
oraz por´czenia, o których mowa
w art. 23 ust. 1, sà wolne od op∏aty
prowizyjnej.
Art. 2d. Op∏ata prowizyjna od por´czenia lub
gwarancji jest wp∏acana na rachunek,
o którym mowa w art. 30 ust. 1.
Art. 2e. 1. Warunkiem udzielenia por´czenia lub
gwarancji jest z∏o˝enie wniosku
o udzielenie por´czenia lub gwarancji
zawierajàcego dane umo˝liwiajàce
dokonanie analizy, o której mowa
w art. 2a ust. 1.

Poz. 1824
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1,
do∏àcza si´ dokumenty potwierdzajàce dane zawarte we wniosku, w tym
zaÊwiadczenia w∏aÊciwych organów
dotyczàce wykonywania obowiàzków
publicznoprawnych podmiotów, których zobowiàzania majà byç obj´te
por´czeniem lub gwarancjà.
Art. 2f. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres danych
zawartych we wniosku o udzielenie por´czenia lub gwarancji, rodzaje dokumentów do∏àczanych do tego wniosku oraz
tryb udzielania przez Skarb Paƒstwa por´czenia i gwarancji, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci zakres niezb´dnej analizy, o której mowa w art. 2a ust. 1, przy
udzielaniu okreÊlonych por´czeƒ lub
gwarancji oraz zapewnienie sprawnoÊci
rozpatrywania wniosków.”;

4) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. 1. Rada Ministrów, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, lub minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych mogà, w imieniu
Skarbu Paƒstwa, udzielaç kredytodawcom por´czenia lub gwarancji sp∏aty
cz´Êci lub ca∏oÊci kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami bezpoÊrednio
zwiàzanymi z tym kredytem.
2. W przypadku udzielenia por´czenia lub
gwarancji, o których mowa w ust. 1, mo˝e byç równie˝ udzielone por´czenie lub
gwarancja wykonania zobowiàzaƒ wynikajàcych z transakcji zabezpieczajàcej
przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, zwiàzanej
z kredytem obj´tym por´czeniem lub
gwarancjà Skarbu Paƒstwa, je˝eli transakcja taka odpowiada standardom okreÊlonym przez Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Swapów i Instrumentów Pochodnych lub Zwiàzek Banków Polskich.
3. Por´czenie lub gwarancja mogà byç
udzielane równie˝ bankom lub mi´dzynarodowym instytucjom finansowym,
je˝eli taki bank lub instytucja udzieli∏y
kredytodawcy por´czenia lub gwarancji
za kredytobiorc´.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych udziela por´czenia lub gwarancji, je˝eli kwota por´czenia lub gwarancji
przekracza
równowartoÊç
5 000 000 euro, z zastrze˝eniem art. 5
ust. 2.
5. Rada Ministrów udziela por´czenia lub
gwarancji, je˝eli kwota por´czenia lub
gwarancji przekracza równowartoÊç
30 000 000 euro.”;
5) uchyla si´ art. 4;
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Poz. 1824
4) sp∏at´, obj´tego ju˝ por´czeniem lub
gwarancjà Skarbu Paƒstwa, kredytu
wraz z odsetkami i innymi kosztami
bezpoÊrednio zwiàzanymi z tym kredytem.

6) w art. 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Por´czenie i gwarancja mogà byç udzielone
do wysokoÊci 60% pozostajàcej do sp∏aty
kwoty kredytu obj´tego por´czeniem lub
gwarancjà oraz do wysokoÊci 60% nale˝nych
odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpoÊrednio zwiàzanych z tym kredytem.”,
b) w ust. 2 po wyrazie „por´czenia” dodaje si´ wyrazy „lub gwarancji”;
7) uchyla si´ art. 6;
8) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7. 1. Por´czenie lub gwarancja mogà byç
udzielane pod warunkiem przeznaczenia
obj´tego nimi kredytu na finansowanie
przedsi´wzi´ç inwestycyjnych zapewniajàcych:
1) rozwój lub utrzymanie infrastruktury,
2) rozwój eksportu dóbr i us∏ug,
3) ochron´ Êrodowiska,
4) tworzenie nowych miejsc pracy zwiàzanych z danà inwestycjà w ramach
pomocy regionalnej,
5) wdra˝anie nowych rozwiàzaƒ technicznych lub technologicznych b´dàcych wynikiem badaƒ naukowych lub
prac rozwojowych,
6) restrukturyzacj´ przedsi´biorstw.
2. Por´czenie lub gwarancja mogà byç tak˝e udzielane pod warunkiem przeznaczenia obj´tego nimi kredytu na:
1) finansowanie zakupu materia∏ów lub
wyrobów gotowych, przeznaczonych
na realizacj´ przedsi´wzi´ç polegajàcych na wykonaniu dóbr inwestycyjnych na eksport, o wartoÊci kontraktowej powy˝ej 10 000 000 euro,
2) zasilenie funduszy utworzonych, na
mocy odr´bnych ustaw, w Banku Gospodarstwa Krajowego, je˝eli Êrodki
przeznaczone na sp∏at´ kredytu pochodzà ze êróde∏ innych ni˝ bud˝et
paƒstwa, z wy∏àczeniem Êrodków bud˝etu paƒstwa, które zosta∏y wydatkowane na dop∏aty do kredytu obj´tego
preferencyjnym oprocentowaniem,
3) utworzenie przez banki linii kredytowych w celu:
a) finansowania przedsi´wzi´ç inwestycyjnych jednostek samorzàdu
terytorialnego oraz ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców,
b) wspó∏finansowania
programów
lub projektów w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej,

3. Przy udzielaniu por´czenia i gwarancji,
o których mowa w ust. 2 pkt 2, nie stosuje si´ art. 2a ust. 2.
4. Por´czenie i gwarancja, o których mowa
w ust. 2 pkt 4, mogà byç udzielone jednokrotnie.”;
9) w art. 9 w ust. 2 wyrazy „w art. 7 ust. 4” zast´puje
si´ wyrazami „w art. 2b ust. 2 oraz w art. 7 ust. 2
pkt 2”;
10) uchyla si´ art. 10 i 11;
11) w art. 12:
a) w ust. 1 wyraz „por´czeƒ” zast´puje si´ wyrazami „por´czenia lub gwarancji”,
b) w ust. 2 wyraz „mo˝e” zast´puje si´ wyrazami
„lub gwarancja mogà”,
c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku udzielenia por´czenia lub
gwarancji, o których mowa w ust. 1, mo˝e
byç równie˝ udzielone por´czenie lub gwarancja wykonania zobowiàzaƒ wynikajàcych z transakcji zabezpieczajàcej przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, zwiàzanej z emisjà obligacji obj´tà por´czeniem lub gwarancjà
Skarbu Paƒstwa, je˝eli transakcja taka odpowiada standardom okreÊlonym przez
Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Swapów
i Instrumentów Pochodnych lub Zwiàzek
Banków Polskich.”,
d) w ust. 3 wyraz „jest” zast´puje si´ wyrazami
„lub gwarancja sà”,
e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Por´czenie lub gwarancja stanowià zabezpieczenie ca∏kowite lub zabezpieczenie cz´Êciowe w rozumieniu ustawy o obligacjach.”;
12) uchyla si´ art. 13;
13) art. 14 otrzymuje brzmienie:
„Art. 14. Por´czenie lub gwarancja mogà byç
udzielone pod warunkiem przeznaczenia
Êrodków pochodzàcych z emisji obligacji
na cele okreÊlone w art. 7.”;
14) uchyla si´ art. 15;
15) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. Do por´czenia i gwarancji stosuje si´ odpowiednio art. 3 ust. 4 i 5, art. 5 oraz
art. 8.”;
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16) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku gdy liczba nabywców obligacji
obj´tych por´czeniem lub gwarancjà jest wy˝sza ni˝ 15, wykonanie zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa z tytu∏u udzielonego por´czenia lub gwarancji nast´puje na wniosek i za poÊrednictwem banku-reprezentanta w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach.”;
17) uchyla si´ art. 18;
18) uchyla si´ rozdzia∏ 4;
19) w art. 23:
a) w ust. 1 wyrazy „7 mln ECU” zast´puje si´ wyrazami „równowartoÊç 500 000 euro”,
b) uchyla si´ ust. 3;
20) uchyla si´ art. 24;
21) w art. 25 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Uprawnienia wynikajàce z akcji i udzia∏ów,
o których mowa w ust. 3, wykonuje minister
w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa.”;
22) w art. 26:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do ustalenia ∏àcznej kwoty por´czeƒ i gwarancji, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do por´czenia i gwarancji, o których
mowa w art. 2b ust. 2, przyjmuje si´ wartoÊç kredytu powi´kszonà o skumulowane
odsetki za okres sp∏aty w zakresie, w jakim
kredyt oraz odsetki sà obj´te por´czeniem
lub gwarancjà.”,
b) w ust. 4 wyrazy „28 lutego” zast´puje si´ wyrazami „30 czerwca”;
23) art. 27 otrzymuje brzmienie:
„Art. 27. Ârodki uzyskane ze zbycia akcji (udzia∏ów)
sk∏adajàcych si´ na zasób mogà byç przeznaczone jedynie na zaspokojenie roszczeƒ z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji udzielonych przez Skarb Paƒstwa.”;
24) w art. 28:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Akcje i udzia∏y sk∏adajàce si´ na zasób zbywa, z zastrze˝eniem ust. 1a, Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa wydane
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Akcje sk∏adajàce si´ na zasób, dopuszczone
do publicznego obrotu na rynku regulowanym, zbywa minister w∏aÊciwy do spraw
Skarbu Paƒstwa na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.”,

Poz. 1824

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. O zbyciu akcji, o których mowa w ust. 1a,
minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa niezw∏ocznie zawiadamia ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.”,
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do zbywania akcji (udzia∏ów) sk∏adajàcych
si´ na zasób nie stosuje si´ przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw
paƒstwowych oraz art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi
Paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156,
poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115,
poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r.
Nr 4, poz. 26 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253).”;
25) w art. 30 w ust. 2 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) op∏aty prowizyjne, o których mowa w art.
2 c ust. 1.”;
26) art. 31 otrzymuje brzmienie:
„Art. 31. 1. ¸àcznà kwot´, do wysokoÊci której mogà byç udzielane przez Skarb Paƒstwa
por´czenia i gwarancje, okreÊla ustawa
bud˝etowa, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje por´czeƒ i gwarancji Skarbu Paƒstwa udzielonych na wykonanie zobowiàzaƒ obj´tych ju˝ por´czeniem lub
gwarancjà Skarbu Paƒstwa, w zakresie,
w jakim nie powoduje to zwi´kszenia
zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa z tytu∏u
udzielonych por´czeƒ i gwarancji.”;
27) w art. 32 wyrazy „przepis art. 4” zast´puje si´ wyrazami „art. 2b ust. 1”;
28) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoby prawne wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 3
mogà udzielaç por´czenia lub gwarancji do wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ 60% wartoÊci kapita∏ów
(funduszy) w∏asnych, okreÊlonych wed∏ug stanu na koniec roku obrotowego poprzedzajàcego udzielenie por´czenia lub gwarancji, z zastrze˝eniem ˝e kwota por´czenia lub gwarancji
udzielanych za zobowiàzania okreÊlonego podmiotu nie mo˝e przekroczyç 20% wartoÊci tych
kapita∏ów (funduszy).”;
29) w art. 34:
a) w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Osoby prawne, wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 3,
które udzieli∏y por´czenia lub gwarancji, przekazujà ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych pó∏roczne informacje o:”,
b) w ust. 2 wyraz „kwarta∏u” zast´puje si´ wyrazem
„pó∏rocza”;
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30) w art. 35:
a) w ust. 2 w pkt 4 wyraz „przychody” zast´puje si´
wyrazami „50% przychodów”,
b) w ust. 3 wyrazy „W celu zasilenia Krajowego
Funduszu Por´czeƒ Kredytowych minister” zast´puje si´ wyrazem „Minister”,
c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Ârodki finansowe w wysokoÊci 50% przychodów ze sprzeda˝y przekazanych akcji
lub udzia∏ów, o których mowa w ust. 3,
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci, z przeznaczeniem na udzielanie dotacji,
o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. a)
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 258, Nr 66, poz. 596
i Nr 216, poz. 1824).”;
31) w art. 36:
a) w ust. 1:
— w pkt 3 po wyrazach „por´czeƒ i gwarancji”
skreÊla si´ przecinek i dodaje si´ wyrazy „oraz
nabywaniem lub obejmowaniem akcji (udzia∏ów), o których mowa w pkt 5,”,
— pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4) sp∏at´ zobowiàzaƒ z tytu∏u por´czeƒ
i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego za zobowiàzania podmiotów z tytu∏u wspierania dzia∏alnoÊci ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców por´czeniami lub
gwarancjami sp∏aty po˝yczek udzielanych
z udzia∏em Êrodków publicznych lub kredytów,
5) obejmowanie lub nabywanie akcji (udzia∏ów) podmiotów udzielajàcych por´czeƒ
lub gwarancji sp∏aty kredytów lub po˝yczek dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców oraz obejmowanie akcji (udzia∏ów)
we wspó∏tworzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego podmiotach majàcych udzielaç por´czeƒ lub gwarancji
sp∏aty kredytów lub po˝yczek zaciàganych
przez ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców.”,
b) uchyla si´ ust. 1a,
c) w ust. 2 wyraz „por´czeƒ” zast´puje si´ wyrazami „por´czenia lub gwarancji”;
32) art. 37 otrzymuje brzmienie:
„Art. 37. Bank Gospodarstwa Krajowego mo˝e
udzielaç por´czeƒ lub gwarancji, je˝eli
kwota por´czenia lub gwarancji nie przekracza równowartoÊci 5 000 000 euro.”;
33) w art. 38:
a) w ust. 1:
— uchyla si´ pkt 2 i 3,
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— dodaje si´ pkt 6—9 w brzmieniu:
„6) zorganizowanie w∏asnego miejsca pracy
lub za∏o˝enie spó∏dzielni przez absolwenta lub absolwentów w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu,
7) zapobie˝enie lub usuni´cie skutków katastrof naturalnych lub awarii technicznych
noszàcych znamiona kl´ski ˝ywio∏owej,
8) wdra˝anie nowych rozwiàzaƒ technicznych lub technologicznych b´dàcych wynikiem badaƒ naukowych lub prac rozwojowych,
9) finansowanie dzia∏alnoÊci gospodarczej
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Do por´czenia i gwarancji stosuje si´ odpowiednio art. 2b ust. 1, art. 8 i art. 34.
3. Szczegó∏owe warunki i tryb udzielania por´czeƒ lub gwarancji, a tak˝e nabywania lub
obejmowania akcji (udzia∏ów), o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 5, oraz wysokoÊç, warunki i tryb pobierania op∏at prowizyjnych
z tytu∏u udzielonych por´czeƒ i gwarancji
okreÊli umowa zawarta mi´dzy ministrem
w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych
a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.”;
34) w art. 39 po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Plan finansowy Krajowego Funduszu Por´czeƒ Kredytowych okreÊla w szczególnoÊci:
1) ∏àcznà kwot´, do wysokoÊci której przewiduje si´ udzielanie por´czeƒ i gwarancji,
2) ∏àcznà kwot´ przeznaczonà na nabycie lub
obj´cie akcji (udzia∏ów), o których mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 5,
3) przewidywane dochody i koszty,
4) przewidywane wydatki wynikajàce z udzielanych por´czeƒ i gwarancji,
5) prognozowanà ∏àcznà kwot´ nale˝noÊci
nieÊciàgalnych zapisywanych w ci´˝ar Krajowego Funduszu Por´czeƒ Kredytowych.”;
35) w art. 42a ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Do udzielania por´czeƒ i gwarancji, o których
mowa w ust. 1 i 2, stosuje si´ art. 2b ust. 1, art. 5
i art. 8.”;
36) art. 43a otrzymuje brzmienie:
„Art. 43a. Je˝eli odzyskanie wierzytelnoÊci Skarbu
Paƒstwa, powsta∏ych z tytu∏u udzielonego por´czenia lub gwarancji, nie jest
mo˝liwe w pe∏nej wysokoÊci, Rada Ministrów mo˝e wyraziç zgod´ na ich sprzeda˝ poni˝ej kwoty wynikajàcej z prawid∏owego obliczenia.”;
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37) po art. 43a dodaje si´ art. 43b w brzmieniu:
„Art. 43b. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych wykonuje czynnoÊci zmierzajàce do odzyskania kwot zap∏aconych
z tytu∏u wykonania umowy por´czenia
lub gwarancji zawartej pod warunkiem
przeznaczenia kredytu lub Êrodków pochodzàcych z emisji obligacji na cele,
o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, dochodzàc sp∏aty tych kwot ze Êrodków
funduszu, który zosta∏ zasilony kredytem
obj´tym tym por´czeniem lub gwarancjà, lub Êrodkami pochodzàcymi z emisji
obligacji obj´tej tym por´czeniem lub
gwarancjà.”;
38) art. 44 otrzymuje brzmienie:
„Art. 44. 1. Na podstawie dokumentów zwiàzanych z wierzytelnoÊcià Skarbu Paƒstwa
z tytu∏u wykonania umowy por´czenia
lub gwarancji minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych mo˝e wystawiç tytu∏ wykonawczy.
2. W tytule wykonawczym nale˝y oznaczyç:
1) organ, który go wystawi∏ i na rzecz
którego egzekucja ma byç prowadzona,
2) d∏u˝nika zobowiàzanego do zap∏aty,
3) wysokoÊç zobowiàzaƒ d∏u˝nika wraz
z odsetkami i terminami ich p∏atnoÊci,
4) dat´ wystawienia tytu∏u wykonawczego,
5) umow´, z której wynikajà dochodzone roszczenia,
6) wzmiank´ o wymagalnoÊci dochodzonego roszczenia.
3. Tytu∏ wykonawczy nale˝y opatrzyç piecz´cià organu wystawiajàcego tytu∏
oraz podpisami osób uprawnionych do
dzia∏ania w jego imieniu.
4. W przypadku egzekucji przeciwko kilku
osobom lub z kilku cz´Êci sk∏adowych
majàtku d∏u˝nika mo˝na wystawiç dalsze tytu∏y wykonawcze.”;
39) po art. 44 dodaje si´ art. 44a i 44b w brzmieniu:
„Art. 44a. 1. Tytu∏ wykonawczy jest podstawà prowadzenia egzekucji, w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji, przeciwko osobie b´dàcej d∏u˝nikiem Skarbu Paƒstwa z tytu∏u wykonania przez Skarb Paƒstwa
umowy por´czenia lub gwarancji, która z∏o˝y∏a oÊwiadczenie o poddaniu
si´ egzekucji, z zastrze˝eniem art. 44b.
2. OÊwiadczenie, o którym mowa
w ust. 1, powinno okreÊlaç kwot´, do
której d∏u˝nik poddaje si´ egzekucji,
wraz z ostatecznym terminem, do któ-
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rego minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych mo˝e wystawiç
tytu∏ wykonawczy. D∏u˝nik mo˝e si´
równie˝ poddaç egzekucji wydania
rzeczy, w przypadku gdy ustanowiono
zastaw rejestrowy lub dokonano przeniesienia w∏asnoÊci w celu zabezpieczenia roszczenia.
Art. 44b. Je˝eli d∏ug zwiàzany z wykonaniem
przez Skarb Paƒstwa umowy por´czenia lub gwarancji przejdzie na osob´
trzecià lub gdy obowiàzek spe∏nienia
Êwiadczenia z tytu∏u wykonania przez
Skarb Paƒstwa umowy por´czenia
lub gwarancji przeszed∏ na t´ osob´
w wyniku spadkobrania lub przekszta∏cenia osoby prawnej albo gdy
zachodzi potrzeba egzekucji z majàtku
wspólnego ma∏˝onków, podstawà
prowadzenia egzekucji przeciwko takiej osobie mo˝e byç tytu∏ wykonawczy, oparty na tytule wykonawczym,
o którym mowa w art. 44.”;

40) w art. 45 w pkt 2 wyrazy „o których mowa w art. 2
pkt 3” zast´puje si´ wyrazami „wymienionych
w art. 2 ust. 1 pkt 3”.
Art. 2. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 110, poz. 968, Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1672 i Nr 200, poz. 1679) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 3 po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Egzekucj´ administracyjnà stosuje si´ równie˝ do nale˝noÊci pieni´˝nych, o których
mowa w art. 2 § 1 pkt 1d, wynikajàcych z tytu∏ów wykonawczych wystawionych przez
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 44 ustawy z dnia
8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484
i Nr 80, poz. 511, z 2000 r. Nr 48, poz. 550,
Nr 60, poz. 693 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r.
Nr 16, poz. 167 i Nr 81, poz. 876 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 121, poz. 1032 i Nr 216,
poz. 1824), zwanej dalej „ustawà o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Paƒstwa”.”;
2) w art. 5 w § 1 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) dla obowiàzków wynikajàcych z tytu∏ów wykonawczych wystawionych przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 44 ustawy o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa — minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych.”;
3) w art. 110 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Egzekucja administracyjna z nieruchomoÊci
mo˝e byç prowadzona tylko w celu wyegze-
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kwowania nale˝noÊci pieni´˝nych okreÊlonych lub ustalonych w decyzji ostatecznej lub
wynikajàcych z orzeczenia sàdu zaopatrzonego w klauzul´ wykonalnoÊci oraz z tytu∏u wykonawczego, o którym mowa w art. 44 ustawy o por´czeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Paƒstwa.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81,
poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41,
poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141,
poz. 1178, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 dodaje si´ pkt 10 i 11 w brzmieniu:
„10) kontrola rzetelnoÊci wype∏niania zobowiàzaƒ
wynikajàcych z udzielonych przez Skarb Paƒstwa por´czeƒ i gwarancji,
11) kontrola zgodnoÊci wykorzystania Êrodków,
których sp∏at´ por´czy∏ lub gwarantowa∏
Skarb Paƒstwa, z ich przeznaczeniem.”;
2) w art. 4 w ust. 1 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) beneficjenci por´czenia i gwarancji udzielonych przez Skarb Paƒstwa oraz podmioty, za
które Skarb Paƒstwa por´czy∏ lub gwarantowa∏.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300) art. 29 otrzymuje brzmienie:
„Art. 29. Emitent mo˝e, a w przypadku zabezpieczenia emisji por´czeniem lub gwarancjà
Skarbu Paƒstwa jest obowiàzany, gdy
liczba nabywców obligacji jest wy˝sza ni˝
15, przed rozpocz´ciem emisji obligacji
zawrzeç z bankiem umow´ o reprezentacj´ obligatariuszy wobec emitenta, zwanà
dalej „umowà o reprezentacj´”.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1995 r.
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z 2001 r.
Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 153, poz. 1271) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 5:
a) w ust. 1 w pkt 4 po wyrazie „bàdê” dodaje si´ wyrazy „por´czone lub”,
b) w ust. 5 w pkt 1 po wyrazie „bàdê” dodaje si´
wyrazy „por´czonych lub”;
2) w art. 17 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazie „bàdê” dodaje si´ wyrazy „por´czone lub”;
3) w art. 18:
a) w pkt 4 po wyrazie „bàdê” dodaje si´ wyrazy
„por´czonych lub”,
b) w pkt 5 po wyrazie „por´czonych” dodaje si´
wyrazy „lub gwarantowanych”.
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Art. 6. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499,
Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082,
Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623
oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300,
Nr 200, poz. 1685, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1806)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) uchyla si´ art. 39;
2) w art. 62 uchyla si´ pkt 9.
Art. 7. W ustawie z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mi´dzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443) po
art. 4 dodaje si´ art. 4a w brzmieniu:
„Art. 4a. Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje
si´ do umów por´czenia i gwarancji zawieranych mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a innym podmiotem lub podmiotami
prawa mi´dzynarodowego.”.
Art. 8. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏acie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z 2001 r. Nr 5,
poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954,
Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 71,
poz. 655, Nr 135, poz. 1143 i Nr 141, poz. 1178 i 1180)
w za∏àczniku do ustawy w cz´Êci V w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) stanowiàcego zabezpieczenie wierzytelnoÊci
Skarbu Paƒstwa z tytu∏u udzielonego por´czenia lub gwarancji oraz w wypadku, gdy kwoty
zobowiàzania zabezpieczonego wekslem nie
da si´ ustaliç”.
Art. 9. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253
i Nr 66, poz. 596) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 6 w ust. 3 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) dotacji, wy∏onionym w drodze konkursu, osobom prawnym, które nie dzia∏ajà dla zysku lub
przeznaczajà zysk na cele statutowe, udzielajàcym:
a) po˝yczek ma∏ym przedsi´biorcom,
b) por´czeƒ lub gwarancji sp∏aty kredytów lub
po˝yczek zaciàganych przez ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców
— je˝eli ta osoba prawna zapewnia prawid∏owà
realizacj´ dofinansowywanych zadaƒ i znajduje si´ w dobrej sytuacji finansowej.”;
2) w art. 15:
a) w ust. 2 po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:
„5a) przychody z tytu∏u przekazania Êrodków,
o których mowa w art. 35 ust. 3a ustawy
z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwa-
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rancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa
oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79,
poz. 484 i Nr 80, poz. 511, z 2000 r. Nr 48,
poz. 550, Nr 60, poz. 693 i Nr 86, poz. 958,
z 2001 r. Nr 16, poz. 167 i Nr 81, poz. 876
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 121,
poz. 1032 i Nr 216, poz. 1824),”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Przychody z tytu∏u przekazania Êrodków,
o których mowa w art. 35 ust. 3a ustawy
z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa
oraz niektóre osoby prawne, przeznacza si´
na udzielanie dotacji, o których mowa
w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. a).”.
Art. 10. W ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´
i bankach zrzeszajàcych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252,
z 2001 r. Nr 111, poz. 1195 oraz z 2002 r. Nr 141,
poz. 1178) uchyla si´ art. 40.
Art. 11. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, w przypadku gdy wierzytelnoÊç g∏ówna
Skarbu Paƒstwa z tytu∏u wykonania umowy por´czenia zawartej do dnia 31 grudnia 1990 r. zosta∏a sp∏acona bàdê zamieniona na akcje (udzia∏y), mo˝e umorzyç
odsetki ustawowe naliczone od tej wierzytelnoÊci.
Art. 12. 1. Post´powania egzekucyjne zmierzajàce
do wyegzekwowania wierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa
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z tytu∏u wykonania umowy por´czenia lub gwarancji,
wszcz´te przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, umarza
si´.
2. Egzekucj´ wierzytelnoÊci umorzonà na podstawie ust. 1 wszczyna si´ ponownie i prowadzi zgodnie
z przepisami art. 44, 44a i 44b ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, z tym
˝e do egzekucji tych wierzytelnoÊci nie stosuje si´ wymogu z∏o˝enia oÊwiadczenia o poddaniu si´ egzekucji.
3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do egzekucji wierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa z tytu∏u wykonania umowy por´czenia lub gwarancji, powsta∏ych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, co do których
przed tym dniem nie zosta∏o wszcz´te post´powanie
egzekucyjne.
Art. 13. Akty wykonawcze wydane na podstawie
uchylonych lub zmienionych przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, pozostajà w mocy do czasu zastàpienia ich nowymi przepisami wykonawczymi, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, o ile nie sà z nià sprzeczne.
Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 3 — w zakresie dotyczàcym art. 2d, art. 1 pkt 25 i 26, art. 6 pkt 2 oraz
art. 8, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TA W A
z dnia 23 listopada 2002 r.
o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy
— Prawo o ruchu drogowym.
Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123,
poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649,
z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110,
poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89,
poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 183, poz. 1524 i Nr 199,
poz. 1671) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2:
a) pkt 37 otrzymuje brzmienie:
„37) pojazd u˝ywany do celów specjalnych —
pojazd
samochodowy
przystosowany
w sposób szczególny do przewozu osób lub
∏adunków, u˝ywany przez Si∏y Zbrojne, Po-

licj´, Agencj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencj´ Wywiadu, Stra˝ Granicznà,
kontrol´ skarbowà, S∏u˝b´ Celnà, jednostki
ochrony
przeciwpo˝arowej,
Inspekcj´
Transportu Drogowego i S∏u˝b´ Wi´ziennà,”,
b) pkt 54 otrzymuje brzmienie:
„54) dopuszczalna masa ca∏kowita — najwi´kszà okreÊlonà w∏aÊciwymi warunkami technicznymi mas´ pojazdu obcià˝onego osobami i ∏adunkiem, dopuszczonego do poruszania si´ po drodze,”,
c) pkt 56 otrzymuje brzmienie:
„56) dopuszczalna ∏adownoÊç — najwi´kszà mas´ ∏adunku i osób, jakà mo˝e przewoziç pojazd, która stanowi ró˝nic´ dopuszczalnej
masy ca∏kowitej i masy w∏asnej pojazdu,”;

