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USTAWA

z dnia 1 marca 2002 r.

o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rzàdowej 
i jednostek im podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.

Art. 1. 1. Znosi si´ nast´pujàce centralne organy
administracji rzàdowej:

1) z dniem 31 marca 2002 r.:

a) Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych,

b) G∏ównego Inspektora Inspekcji Nasiennej,

c) G∏ównego Inspektora Ochrony RoÊlin,

d) Generalnego Konserwatora Zabytków,

e) Komitet Kinematografii,

f) Paƒstwowy Urzàd Nadzoru Ubezpieczeƒ,

g) Prezesa Krajowego Urz´du Pracy,

h) Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji,

i) Urzàd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi,

2) z dniem 30 czerwca 2002 r. Prezesa Urz´du Kultury
Fizycznej i Sportu,

3) z dniem 31 grudnia 2002 r.:

a) Prezesa Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast,

b) Urzàd Nadzoru Ubezpieczeƒ Zdrowotnych.

2. Na podstawie odr´bnych ustaw z dniem 31 grud-
nia 2002 r. znosi si´ lub likwiduje:

1) Polskie Centrum Badaƒ i Certyfikacji,

2) Centralny Inspektorat Standaryzacji,

3) G∏ównego Inspektora Skupu i Przetwórstwa Arty-
ku∏ów Rolnych.



3. Zostanà zniesione nast´pujàce centralne organy
administracji rzàdowej:

1) z dniem 30 kwietnia 2002 r. Prezesa G∏ównego
Urz´du Ce∏,

2) z dniem 30 czerwca 2002 r. Generalnego Inspekto-
ra Celnego.

4. Zasady i tryb znoszenia organów, o których mo-
wa w ust. 3, okreÊlà odr´bne ustawy.

5. Znosi si´ z dniem 31 marca 2002 r. wojewódzkich
inspektorów:

1) Inspekcji Nasiennej,

2) Inspekcji Ochrony RoÊlin

— jako kierowników wojewódzkich inspekcji wcho-
dzàcych w sk∏ad zespolonej administracji wojewódz-
kiej.

6. Likwiduje si´ z dniem 31 marca 2002 r.:

1) Agencj´ Budowy i Eksploatacji Autostrad,

2) Agencj´ Techniki i Technologii,

3) Agencj´ Rezerw Artyku∏ów Sanitarnych,

4) Agencj´ Prywatyzacji.

7. Po∏àczeniu, w trybie okreÊlonym przepisami Ko-
deksu spó∏ek handlowych, podlegajà:

1) Paƒstwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych S.A.,

2) Polska Agencja Informacyjna S.A.

Koszty zwiàzane z po∏àczeniem ponoszà ∏àczone Agen-
cje.

8. Plan po∏àczenia, o którym mowa w ust. 7, powi-
nien byç zg∏oszony do sàdu rejestrowego w terminie 6
miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 2. 1. Do zakresu dzia∏ania ministra w∏aÊciwego
do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej przechodzà zadania i kompetencje na-
le˝àce dotychczas do Prezesa Urz´du Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast.

2. Do zakresu dzia∏ania ministra w∏aÊciwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prze-
chodzà zadania i kompetencje nale˝àce dotychczas do:

1) Generalnego Konserwatora Zabytków,

2) Komitetu Kinematografii.

3. Do zakresu dzia∏ania ministra w∏aÊciwego do
spraw kultury fizycznej i sportu przechodzà zadania
i kompetencje nale˝àce dotychczas do Prezesa Urz´du
Kultury Fizycznej i Sportu.

4. Do zakresu dzia∏ania ministra w∏aÊciwego do
spraw pracy przechodzà zadania i kompetencje nale˝à-
ce dotychczas do Prezesa Krajowego Urz´du Pracy.

5. Do zakresu dzia∏ania ministra w∏aÊciwego do
spraw Skarbu Paƒstwa przechodzà zadania wykony-
wane dotychczas, na podstawie stosownych upowa˝-
nieƒ, przez Agencj´ Prywatyzacji.

Art. 3. 1. Tworzy si´ z dniem 1 kwietnia 2002 r. cen-
tralny organ administracji rzàdowej — Komisj´ Nadzo-
ru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych.

2. Komisja Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Eme-
rytalnych, dzia∏ajàca na podstawie odr´bnych przepi-
sów, wykonuje zadania nale˝àce dotychczas do:

1) Paƒstwowego Urz´du Nadzoru Ubezpieczeƒ,

2) Urz´du Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

3. Od dnia 1 stycznia 2003 r. Komisja Nadzoru Ubez-
pieczeƒ i Funduszy Emerytalnych wykonuje równie˝
zadania nale˝àce dotychczas do Urz´du Nadzoru Ubez-
pieczeƒ Zdrowotnych.

Art. 4. 1. Tworzy si´ z dniem 1 kwietnia 2002 r. cen-
tralny organ administracji rzàdowej — Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
dzia∏ajàcy na podstawie odr´bnych przepisów, wyko-
nuje zadania nale˝àce dotychczas do:

1) Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych,

2) Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
wykonuje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad.

Art. 5. 1. Tworzy si´ z dniem 1 kwietnia 2002 r. cen-
tralny organ administracji rzàdowej — G∏ównego In-
spektora Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa.

2. G∏ówny Inspektor Ochrony RoÊlin i Nasiennic-
twa, dzia∏ajàcy na podstawie odr´bnych przepisów, ko-
ordynuje i nadzoruje dzia∏alnoÊç Inspekcji Ochrony Ro-
Êlin i Nasiennictwa wykonujàcej zadania nale˝àce do-
tychczas do:

1) Inspekcji Nasiennej,

2) Inspekcji Ochrony RoÊlin.

3. Tworzy si´ z dniem 1 kwietnia 2002 r. wojewódz-
kich inspektorów ochrony roÊlin i nasiennictwa, jako
kierowników wojewódzkiej Inspekcji Ochrony RoÊlin
i Nasiennictwa, wchodzàcej w sk∏ad zespolonej admi-
nistracji wojewódzkiej.

Art. 6. 1. Tworzy si´ z dniem 1 kwietnia 2002 r. cen-
tralny organ administracji rzàdowej — Prezesa Urz´du
Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

2. Prezes Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Pocz-
ty, dzia∏ajàcy na podstawie odr´bnych przepisów, wy-
konuje zadania nale˝àce dotychczas do Prezesa Urz´-
du Regulacji Telekomunikacji.
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3. Prezes Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Pocz-
ty wykonuje zadania przy pomocy Urz´du Regulacji Te-
lekomunikacji i Poczty.

Art. 7. Zadania likwidowanej Agencji Rezerw Arty-
ku∏ów Sanitarnych przejmuje Agencja Rezerw Materia-
∏owych dzia∏ajàca na podstawie odr´bnych przepisów.

Art. 8. Zadania likwidowanej Agencji Techniki
i Technologii przejmuje Polska Agencja Rozwoju Przed-
si´biorczoÊci dzia∏ajàca na podstawie odr´bnych prze-
pisów.

Art. 9. Przej´cie zadaƒ, o których mowa w art. 2—8,
obejmuje zadania, uprawnienia i obowiàzki okreÊlone
w odr´bnych przepisach oraz wynikajàce z wià˝àcych
Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzynarodowych.

Art. 10. Likwiduje si´:

1) z dniem 31 marca 2002 r. — urzàd obs∏ugujàcy:

a) Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych,

b) G∏ównego Inspektora Ochrony RoÊlin,

c) G∏ównego Inspektora Inspekcji Nasiennej,

d) Generalnego Konserwatora Zabytków,

e) Komitet Kinematografii,

f) Paƒstwowy Urzàd Nadzoru Ubezpieczeƒ,

g) Prezesa Krajowego Urz´du Pracy,

h) Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji,

i) Urzàd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi,

2) z dniem 30 czerwca 2002 r. — urzàd obs∏ugujàcy
Prezesa Urz´du Kultury Fizycznej i Sportu,

3) z dniem 31 grudnia 2002 r. — urzàd obs∏ugujàcy:

a) Prezesa Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast,

b) Urzàd Nadzoru Ubezpieczeƒ Zdrowotnych.

Art. 11. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochro-
nie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150
i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany: 

1) art. 7a otrzymuje brzmienie:

„Art. 7a. S∏u˝bà Ochrony Zabytków kieruje mini-
ster w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego przy pomocy
Generalnego Konserwatora Zabytków b´-
dàcego sekretarzem lub podsekretarzem
stanu w urz´dzie obs∏ugujàcym tego mi-
nistra.”;

2) w art. 8 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego przy pomocy
Generalnego Konserwatora Zabytków,”

b) skreÊla si´ pkt 2;

3) w art. 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego mo˝e powie-
rzyç, w drodze porozumienia, dyrektorom
(kierownikom) instytucji kultury, dla których
jest organizatorem, wykonywanie okreÊlo-
nych zadaƒ w zakresie ochrony zabytków,
w tym wydawanie decyzji administracyj-
nych.”,

b) skreÊla si´ ust. 2; 

4) u˝yte w art. 8 w ust. 6, w art. 14 w ust. 1 w pkt 2,
w art. 16 w ust. 2 oraz w art. 41 w ust. 2 i 3 w ró˝-
nych przypadkach wyrazy „Generalny Konserwa-
tor Zabytków” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowied-
nich przypadkach wyrazami „minister w∏aÊciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”.

Art. 12. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 47957 w pkt 1 wyrazy „Prezesa Urz´du Regu-
lacji Telekomunikacji” zast´puje si´ wyrazami
„Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Pocz-
ty”;

2) w art. 47962 wyrazy „Urz´du Regulacji Telekomuni-
kacji” zast´puje si´ wyrazami „Urz´du Regulacji
Telekomunikacji i Poczty”.

Art. 13. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks
wykroczeƒ w art. 63 w § 2 wyrazy „Prezesa Urz´du Re-
gulacji Telekomunikacji” zast´puje si´ wyrazami „Pre-
zesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty”.

Art. 14. W ustawie z dnia 6 maja 1981 r. o pracow-
niczych ogrodach dzia∏kowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85,
poz. 390, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 965 i z 2000 r. Nr 50,
poz. 581) w art. 30 w ust. 3 wyrazy „Prezesa Urz´du
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast” zast´puje si´ wyraza-
mi „ministra w∏aÊciwego do spraw budownictwa, go-
spodarki przestrzennej i mieszkaniowej”.

Art. 15. W ustawie z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r.
o przedsi´biorstwach paƒstwowych (Dz. U. z 1991 r.
Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107,
poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547,
z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791,
z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 118,
poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 43, poz. 272,
Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 123,
poz. 777, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 i Nr 84, poz. 948 oraz
z 2001 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 100, poz. 1080) w art. 49 ust. 3
otrzymuje brzmienie:

„3. Ârodki finansowe przej´te w trybie przepisu
ust. 1 oraz uzyskane ze zbycia mienia, o którym
mowa w ust. 1, Minister Skarbu Paƒstwa mo˝e
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gromadziç na wyodr´bnionym rachunku Êrod-
ków specjalnych okreÊlonych w art. 56 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komer-
cjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒ-
stwowych (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, 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, z 2001 r.
Nr 63, poz. 637, Nr 72, poz. 745, Nr 76, poz. 807
i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253)
i przeznaczaç na uzupe∏nianie Êrodków brakujà-
cych na pokrycie kosztów procesów likwidacyj-
nych, post´powania upad∏oÊciowego oraz za-
rzàdu mieniem, o którym mowa w ust. 1.”

Art. 16. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scala-
niu i wymianie gruntów (Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349,
z 1994 r. Nr 127, poz. 627, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i z 2001 r. Nr 81, poz. 875)
w art. 4 w ust. 2 wyrazy „Agencja Budowy i Eksploata-
cji Autostrad” zast´puje si´ wyrazami „Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad”.

Art. 17. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
i Nr 86, poz. 958 oraz z 2001 r. Nr 125, poz. 1371) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmie-
niu:

„3a. Numery dróg, po zaliczeniu ich do kategorii
dróg publicznych, nadajà odpowiednio:

1) drogom krajowym i wojewódzkim — Gene-
ralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

2) drogom powiatowym i gminnym — zarzà-
dy województw.

3b. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Auto-
strad oraz zarzàdy województw prowadzà re-
jestry nadanych numerów dróg.”; 

2) art. 17 i art. 18 otrzymujà brzmienie:

„Art. 17. 1. Do zakresu dzia∏ania ministra w∏aÊci-
wego do spraw transportu nale˝y:

1) okreÊlanie kierunków rozwoju sieci
drogowej, 

2) wydawanie przepisów techniczno-
-budowlanych dotyczàcych dróg
i obiektów mostowych, 

3) koordynacja dzia∏aƒ w zakresie przy-
gotowania dróg na potrzeby obrony
paƒstwa,

4) koordynacja dzia∏aƒ na rzecz rozwià-
zywania problemów kl´sk ˝ywio∏o-
wych w zakresie dróg publicznych,

5) gromadzenie danych i sporzàdzanie
informacji o sieci dróg publicznych,

6) sprawowanie nadzoru nad General-
nym Dyrektorem Dróg Krajowych
i Autostrad.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, sposób koordynacji dzia∏aƒ,
o których mowa w ust. 1 pkt 3, uwzgl´d-
niajàc w szczególnoÊci koniecznoÊç za-
pewnienia sprawnego wspó∏dzia∏ania
w∏aÊciwych organów i instytucji w tym
zakresie.

Art. 18. 1. Centralnym organem administracji rzà-
dowej w∏aÊciwym w sprawach dróg
krajowych jest Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad, do które-
go nale˝y:

1) wykonywanie zadaƒ zarzàdcy dróg
krajowych,

2) realizacja bud˝etu paƒstwa w zakre-
sie dróg krajowych.

2. Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajo-
wych i Autostrad nale˝y równie˝:

1) wspó∏udzia∏ w realizacji polityki
transportowej w zakresie dróg,

2) nadzór nad przygotowaniem infra-
struktury drogowej na potrzeby
obrony paƒstwa,

3) wydawanie zezwoleƒ na jednorazo-
wy przejazd w okreÊlonym czasie
i po ustalonej trasie pojazdów, któ-
rych masa, nacisk osi lub wymiary
z ∏adunkiem lub bez ∏adunku sà wi´k-
sze od dopuszczalnych, okreÊlonych
dla danej drogi w przepisach o wa-
runkach technicznych pojazdów,

4) wspó∏praca z administracjami dro-
gowymi innych paƒstw i organiza-
cjami mi´dzynarodowymi,

5) wspó∏praca z organami samorzàdu
terytorialnego w zakresie rozbudo-
wy i utrzymania infrastruktury dro-
gowej,

6) zarzàdzanie ruchem na drogach kra-
jowych,

7) wykonywanie zadaƒ zwiàzanych
z przygotowywaniem i koordynowa-
niem budowy i eksploatacji albo wy-
∏àcznie eksploatacji, autostrad p∏at-
nych, w tym:

a) prowadzenie prac studialnych do-
tyczàcych autostrad p∏atnych,
przygotowywanie dokumentów
wymaganych w post´powaniu
w sprawie oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko — na etapie udzie-
lenia wskazaƒ lokalizacyjnych
i wydania decyzji o ustaleniu loka-
lizacji autostrady, o którym mowa
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w przepisach o ochronie Êrodowi-
ska, 

b) wspó∏praca z organami w∏aÊciwy-
mi w sprawach zagospodarowa-
nia przestrzennego, obrony naro-
dowej, geodezji i gospodarki
gruntami, ewidencji gruntów i bu-
dynków, scalania i wymiany grun-
tów, melioracji wodnych, ochrony
gruntów rolnych i leÊnych, ochro-
ny Êrodowiska oraz ochrony za-
bytków,

c) nabywanie, w imieniu i na rzecz
Skarbu Paƒstwa, nieruchomoÊci
pod autostrady i gospodarowanie
nimi w ramach posiadanego pra-
wa do nieruchomoÊci,

d) opracowywanie projektów kryte-
riów oceny ofert w post´powaniu
przetargowym i przeprowadzanie
post´powaƒ przetargowych,

e) opracowywanie projektów konce-
sji,

f) uzgadnianie projektu budowlane-
go autostrady lub jej odcinka w za-
kresie zgodnoÊci z przepisami
techniczno-budowlanymi doty-
czàcymi autostrad p∏atnych,

g) kontrola budowy i eksploatacji au-
tostrady w zakresie zgodnoÊci
z udzielonà koncesjà i przestrzega-
nia warunków umowy koncesyj-
nej,

h) wykonywanie innych zadaƒ,
w sprawach dotyczàcych auto-
strad, okreÊlonych przez ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu.

3. Prezes Rady Ministrów na wniosek mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw transportu
powo∏uje Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad. Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
odwo∏uje Prezes Rady Ministrów.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
na wniosek Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad powo∏uje
zast´pców Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad. Zast´p-
ców Generalnego Dyrektora Dróg Kra-
jowych i Autostrad odwo∏uje minister
w∏aÊciwy do spraw transportu.”;

3) po art. 18 dodaje si´ art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. 1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad realizuje swoje zadania
przy pomocy Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad wykonuje równie˝ zadania za-
rzàdu dróg krajowych.

2. W sk∏ad Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad wchodzà oddzia∏y
w województwach.

3. Obszar dzia∏ania oddzia∏u pokrywa si´
z obszarem województwa.

4. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad powo∏uje i odwo∏uje dy-
rektorów oddzia∏ów Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

5. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad mo˝e upowa˝niç pracowni-
ków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad do za∏atwiania okre-
Êlonych spraw w jego imieniu w usta-
lonym zakresie, w szczególnoÊci do
wydawania decyzji administracyjnych.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu, w drodze zarzàdzenia, nadaje Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad statut, okreÊlajàcy jej we-
wn´trznà organizacj´.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
tryb sporzàdzania informacji oraz gro-
madzenia i udost´pniania danych
o sieci dróg publicznych, uwzgl´dnia-
jàc w szczególnoÊci potrzeb´ zapew-
nienia ich jednolitoÊci i kompletnoÊci.

8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad otrzymuje Êrodki, ustalane
corocznie w ustawie bud˝etowej, na
zwiàzane z budowà autostrad prace
studialne i dokumentacyjne, nabywa-
nie nieruchomoÊci i gospodarowanie
nimi, odszkodowania, nale˝noÊci z ty-
tu∏u ochrony gruntów leÊnych, prace
scaleniowe i wymienne, przebudow´
urzàdzeƒ infrastruktury technicznej,
przeprowadzanie ratowniczych badaƒ
archeologicznych i badaƒ ekologicz-
nych oraz opracowywanie ich wyni-
ków.”;

4) w art. 19:

a) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „Generalny Dyrektor
Dróg Publicznych” zast´puje si´  wyrazami „Ge-
neralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Auto-
strad jest zarzàdcà autostrady wybudowanej
na zasadach okreÊlonych w ustawie do cza-
su przekazania jej koncesjonariuszowi w dro-
dze porozumienia zawartego przez niego
z koncesjonariuszem. Koncesjonariusz pe∏ni
funkcj´ zarzàdcy autostrady p∏atnej na wa-
runkach okreÊlonych w umowie koncesyjnej,
z wyjàtkiem zadaƒ, o których mowa w art. 20
pkt 1, 8 i 17, które wykonuje Generalny Dy-
rektor Dróg Krajowych i Autostrad.”,

c) skreÊla si´ ust. 3a;
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5) w art. 20 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) wydawanie zezwoleƒ na zaj´cie pasa drogowe-
go i zjazdy z dróg oraz pobieranie op∏at i kar
pieni´˝nych,”;

6) w art. 40a w ust. 2 wyrazy „Generalnej Dyrekcji
Dróg Publicznych” zast´puje si´ wyrazami „Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad”;

7) w art. 40b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wysokoÊç prowizji, o której mowa
w ust. 3, oraz sposób jej pobierania i rozliczania
z Generalnà Dyrekcjà Dróg Krajowych i Auto-
strad. WysokoÊç prowizji jest uzale˝niana od
wysokoÊci pobranych op∏at.”

Art. 18. W ustawie z dnia 16 lipca 1987 r. o kinema-
tografii (Dz. U. Nr 22, poz. 127, z 1989 r. Nr 6, poz. 33
i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 89, poz. 517, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 101, poz. 1178) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4 w ust. 2 wyrazy „Ministrom Obrony Naro-
dowej oraz Spraw Wewn´trznych” zast´puje si´
wyrazami „Ministrowi Obrony Narodowej oraz mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych”;

2) tytu∏ rozdzia∏u 2 otrzymuje brzmienie: 

„Zadania organów administracji rzàdowej w zakre-
sie kinematografii”;

3) skreÊla si´ art. 5—7;

4) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. Zadania okreÊlone w ustawie realizuje
minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Do zakresu dzia∏ania ministra w∏aÊciwe-
go do spraw kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego nale˝y:

1) zapewnianie powszechnego dost´pu
spo∏eczeƒstwa do dorobku polskiej
i Êwiatowej sztuki filmowej,

2) tworzenie warunków do rozwoju
wszystkich gatunków i rodzajów twór-
czoÊci filmowej,

3) projektowanie kierunków realizacji
polityki kulturalnej paƒstwa w dziedzi-
nie kinematografii,

4) ustalanie zasad produkcji, opracowy-
wania, dystrybucji i rozpowszechnia-
nia filmów,

5) ustalanie zasad ochrony, gromadze-
nia, pomna˝ania i udost´pniania za-
sobów sztuki filmowej.”;

5) w art. 9:

a) w zdaniu wst´pnym wyraz „Komitet” zast´puje
si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy do spraw kul-
tury i ochrony dziedzictwa narodowego”,

b) skreÊla si´ pkt 7; 

6) w art. 11:

a) skreÊla si´ ust. 1,

b) w ust. 2:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Wykonujàc zadania okreÊlone w ustawie,
minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego w szczególnoÊci:”,

— skreÊla si´ pkt 3, 

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) kieruje dzia∏alnoÊcià polskiej kinemato-
grafii za granicà.”;

7) skreÊla si´ art. 12;

8) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego okre-
Êla, w drodze zarzàdzenia, organizacj´
oraz zakres i tryb dzia∏ania Wideoteki Na-
rodowej.”;

9) w art. 15 skreÊla si´ ust. 2; 

10) w art. 16:

a) w ust. 1 wyrazy „Przewodniczàcy Komitetu” za-
st´puje si´ wyrazami „minister w∏aÊciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowe-
go”,

b) skreÊla si´ ust. 2;

11) w art. 18:

a) w ust. 2 wyrazy „Przewodniczàcy Komitetu” za-
st´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowe-
go”,

b) skreÊla si´ ust. 3;

12) w art. 22:

a) w ust. 2 wyrazy „Przewodniczàcy Komitetu” za-
st´puje si´ wyrazami „minister w∏aÊciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowe-
go”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego okreÊla, w dro-
dze rozporzàdzenia, sposób prowadzenia re-
jestru, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci ko-
niecznoÊç prowadzenia odr´bnej ksi´gi reje-
stru dla ka˝dej instytucji filmowej.”;

13) w art. 24 w ust. 1 i 2 wyrazy „Przewodniczàcy Ko-
mitetu po zasi´gni´ciu opinii Komitetu” zast´puje
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si´ wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego”;

14) w art. 25 skreÊla si´ wyrazy „Komitetu oraz”;

15) w art. 26 w ust. 1 wyrazy „o których mowa
w art. 25” zast´puje si´ wyrazami „o której mowa
w art. 25”;

16) po art. 26 dodaje si´ art. 26a w brzmieniu:

„Art. 26a. 1. W razie likwidacji lub upad∏oÊci insty-
tucji filmowej zgromadzone w tej in-
stytucji filmowej zasoby sztuki filmo-
wej, które majà wejÊç w sk∏ad paƒ-
stwowego zasobu archiwalnego w ro-
zumieniu ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173,
z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 141,
poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 155, poz. 1016, z 2000 r. Nr 48,
poz. 546 i Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001 r. Nr 76, poz. 806), przekazywa-
ne sà nieodp∏atnie Filmotece Narodo-
wej, b´dàcej instytucjà kultury w rozu-
mieniu ustawy z dnia 25 paêdziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadze-
niu dzia∏alnoÊci kulturalnej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123).

2. Autorskie prawa majàtkowe do fil-
mów, przys∏ugujàce instytucji filmo-
wej postawionej w stan likwidacji lub
w stosunku do której og∏oszono upa-
d∏oÊç, stajà si´ nieodp∏atnie w∏asno-
Êcià Filmoteki Narodowej, odpowied-
nio z dniem postawienia instytucji fil-
mowej w stan likwidacji lub og∏osze-
nia upad∏oÊci tej instytucji.”;

17) w art. 27 w ust. 1a wyrazy „Przewodniczàcego Ko-
mitetu Kinematografii” zast´puje si´ wyrazami
„ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego”;

18) po art. 27 dodaje si´ art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. 1. Do komercjalizacji i prywatyzacji in-
stytucji filmowych stosuje si´ od-
powiednio przepisy ustawy o komer-
cjalizacji i prywatyzacji przedsi´-
biorstw paƒstwowych, z zastrze˝e-
niem ust. 2—5.

2. Komercjalizacja instytucji filmowej
mo˝e byç dokonana jedynie na wspól-
ny wniosek dyrektora i rady pracowni-
czej instytucji filmowej oraz jej organu
za∏o˝ycielskiego.

3. W razie podj´cia decyzji o prywatyza-
cji instytucji filmowej zasoby sztuki fil-
mowej zgromadzone w tej instytucji
przekazywane sà nieodp∏atnie Filmo-
tece Narodowej.

4. Prywatyzacji nie podlegajà autorskie
prawa majàtkowe do filmów przys∏u-
gujàce instytucji filmowej. W razie
prywatyzacji instytucji filmowej pra-
wa te przejmuje nieodp∏atnie Skarb
Paƒstwa.

5. Prawami, o których mowa w ust. 4, za-
rzàdza — w imieniu Skarbu Paƒstwa
— minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego,
który mo˝e powierzyç zarzàd tymi pra-
wami instytucji filmowej, instytucji
kultury, organizacji zbiorowego zarzà-
dzania prawami autorskimi lub inne-
mu wyspecjalizowanemu podmioto-
wi.”;

19) w art. 28:

a) w ust. 3 i 5 wyrazy „Przewodniczàcy Komitetu”
zast´puje si´ wyrazami „minister w∏aÊciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowe-
go”,

b) skreÊla si´ ust. 4;

20) w art. 30:

a) w ust. 1 wyraz „Komitetu” zast´puje si´ wyraza-
mi „ministra w∏aÊciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego, w przypadku
negatywnej oceny, rozwiàzuje zespó∏ przed
up∏ywem czasu okreÊlonego przy jego utwo-
rzeniu.”,

c) w ust. 3 wyrazy „Przewodniczàcy Komitetu” za-
st´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowe-
go”;

21) w art. 32:

a) w ust. 1 wyrazy „Komitetem i jego Przewodni-
czàcym” zast´puje si´ wyrazami „ministrem
w∏aÊciwym do spraw kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego”,

b) w ust. 2 wyrazy „Przewodniczàcy Komitetu” za-
st´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowe-
go”;

22) w art. 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego okreÊla, w dro-
dze rozporzàdzenia, liczb´ i tryb wyboru
cz∏onków rad zespo∏ów i rady artystyczno-
-programowej oraz sposób i tryb ich dzia∏a-
nia, uwzgl´dniajàc zadania tych rad w odnie-
sieniu do dzia∏alnoÊci artystycznej instytucji
filmowych.”;
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23) w art. 46:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego stwierdza,
w drodze decyzji, posiadanie kwalifikacji za-
wodowych przez osoby zamierzajàce wyko-
nywaç zawód filmowy wymagajàcy specjal-
nych umiej´tnoÊci.”,

b) dodaje si´ ust. 3—6 w brzmieniu:

„3. Przed wydaniem decyzji, o której mowa
w ust. 2, minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego zasi´ga
opinii komisji kwalifikacyjnej powo∏anej
przez siebie spoÊród wykonujàcych zawody
bezpoÊrednio zwiàzane z produkcjà filmów
osób, wskazanych przez ogólnokrajowe
zwiàzki zawodowe dzia∏ajàce w dziedzinie ki-
nematografii oraz stowarzyszenia kaskade-
rów filmowych, twórców filmowych, arty-
stów wykonawców i producentów filmo-
wych.

4. Komisja kwalifikacyjna w celu wydania opi-
nii, o której mowa w ust. 3, przeprowadza po-
st´powanie kwalifikacyjne. Za przeprowa-
dzenie post´powania kwalifikacyjnego przy-
s∏uguje wynagrodzenie.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zawody fil-
mowe, których wykonywanie wymaga spe-
cjalnych umiej´tnoÊci, szczegó∏owe wyma-
gania kwalifikacyjne w tych zawodach, spo-
sób i tryb przeprowadzania post´powania
kwalifikacyjnego, z uwzgl´dnieniem w szcze-
gólnoÊci wykszta∏cenia, stanu zdrowia i za-
kresu umiej´tnoÊci praktycznych wymaga-
nych od osób zamierzajàcych wykonywaç
zawód filmowy, liczby cz∏onków komisji kwa-
lifikacyjnej i jej zadaƒ oraz sposobu wyna-
gradzania cz∏onków komisji, a tak˝e sposobu
i trybu przeprowadzania egzaminów przez
komisj´.

6. Koszty post´powania kwalifikacyjnego po-
nosi osoba ubiegajàca si´ o stwierdzenie po-
siadania kwalifikacji zawodowych do wyko-
nywania zawodu filmowego.”;

24) skreÊla si´ art. 49 i 50;

25) art. 57 otrzymuje brzmienie:

„Art. 57. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego mo˝e
okreÊliç, w drodze zarzàdzenia, wysokoÊç
op∏aty za korzystanie z prawa do eksplo-
atacji filmów wytworzonych lub nabytych
przez podporzàdkowane mu jednostki or-
ganizacyjne.”;

26) po art. 61 dodaje si´ art. 61a w brzmieniu:

„Art. 61a. Przepisy art. 26a stosuje si´ równie˝ do
autorskich praw majàtkowych do filmów

przys∏ugujàcych instytucji filmowej, któ-
rej likwidacji lub post´powania upad∏o-
Êciowego nie zakoƒczono przed dniem
1 kwietnia 2002 r. W takim wypadku pra-
wa te stajà si´ w∏asnoÊcià Filmoteki Na-
rodowej z dniem 1 kwietnia 2002 r.”;

27) u˝yte w art. 31 w ust. 1, w art. 33 w ust. 3, w art. 34,
w art. 37 w ust. 2 oraz w art. 38 w ust. 2 w ró˝nych
przypadkach wyrazy „Przewodniczàcy Komitetu”
zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypad-
kach wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw kultu-
ry i ochrony dziedzictwa narodowego”.

Art. 19. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107,
poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483,
Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43,
poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114,
poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 37,
poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110,
poz. 1189) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 48 w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyraz „rok”
zast´puje si´ wyrazami „dwa lata”;

2) art. 82 otrzymuje brzmienie:

„Art. 82. 1. Komisja Nadzoru Ubezpieczeƒ i Fundu-
szy Emerytalnych, zwana dalej «Komi-
sjà», jest centralnym organem admini-
stracji rzàdowej w∏aÊciwym w zakresie:

1) dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej,

2) funduszy emerytalnych, o których
mowa w przepisach o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emery-
talnych,

3) pracowniczych programów emery-
talnych, o których mowa w przepi-
sach o pracowniczych programach
emerytalnych. 

2. Nadzór nad Komisjà sprawuje minister
w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych.

3. W sk∏ad Komisji wchodzà:

1) Przewodniczàcy Komisji powo∏ywa-
ny przez Prezesa Rady Ministrów na
wspólny wniosek ministra w∏aÊciwe-
go do spraw instytucji finansowych
i ministra w∏aÊciwego do spraw za-
bezpieczenia spo∏ecznego — na pi´-
cioletnià kadencj´,

2) zast´pcy Przewodniczàcego Komisji
— przedstawiciel wyznaczony przez:

a) ministra w∏aÊciwego do spraw in-
stytucji finansowych,

b) ministra w∏aÊciwego do spraw za-
bezpieczenia spo∏ecznego,
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3) cz∏onkowie Komisji:

a) Przewodniczàcy Komisji Papierów
WartoÊciowych i Gie∏d albo wy-
znaczony przez niego zast´pca
przewodniczàcego,

b) Prezes Urz´du Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów albo wyzna-
czony przez niego wiceprezes.

4. W posiedzeniu Komisji z g∏osem dorad-
czym uczestniczà Rzecznik Ubezpieczo-
nych, przedstawiciel Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej oraz Generalny
Inspektor Nadzoru Bankowego.

5. Przewodniczàcym Komisji mo˝e byç
osoba posiadajàca:

1) wy∏àcznie obywatelstwo polskie,

2) wy˝sze wykszta∏cenie prawnicze,
ekonomiczne lub matematyczne,

3) co najmniej czteroletnie doÊwiadcze-
nie w zakresie obejmujàcym funkcjo-
nowanie sektora ubezpieczeƒ lub
funduszy emerytalnych, rynku kapi-
ta∏owego lub sektora bankowego.

6. Przewodniczàcy Komisji mo˝e byç od-
wo∏any przez Prezesa Rady Ministrów
przed up∏ywem kadencji z nast´pujà-
cych przyczyn:

1) z∏o˝enia rezygnacji,

2) niewype∏niania obowiàzków na sku-
tek d∏ugotrwa∏ej choroby trwajàcej
ponad 6 miesi´cy, stwierdzonej orze-
czeniem lekarskim,

3) ra˝àcego naruszenia interesów
ubezpieczonych lub cz∏onków fundu-
szy emerytalnych,

4) ra˝àcego naruszenia Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej lub ustaw,

5) skazania prawomocnym wyrokiem
sàdu za przest´pstwo.

7. W razie Êmierci Przewodniczàcego Ko-
misji jego kadencja wygasa.

8. Ta sama osoba nie mo˝e byç Przewod-
niczàcym Komisji d∏u˝ej ni˝ przez dwie
kolejne kadencje.

9. Przewodniczàcy Komisji reprezentuje
Komisj´ oraz kieruje jej pracami.

10. Komisja mo˝e upowa˝niç Przewodni-
czàcego Komisji lub pracowników
Urz´du Komisji do podejmowania
czynnoÊci lub za∏atwiania okreÊlonych
spraw w drodze indywidualnych roz-
strzygni´ç administracyjnych, z wyjàt-
kiem spraw zastrze˝onych do wy∏àcz-
nej kompetencji Komisji w zakresie:

1) wyra˝ania opinii w sprawie wydania
zezwolenia na prowadzenie dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej,

2) wyst´powania z wnioskiem o cofni´-
cie zezwolenia na prowadzenie dzia-
∏alnoÊci w zakresie jednej lub kilku
grup ubezpieczeƒ albo jednego lub
kilku rodzajów ubezpieczeƒ,

3) zatwierdzenia umowy o przeniesie-
nie portfela ubezpieczeƒ,

4) wyst´powania z wnioskiem o zarzà-
dzenie likwidacji przymusowej zak∏a-
du ubezpieczeƒ i wyznaczenia likwi-
datora,

5) ustanowienia zarzàdu komisaryczne-
go zak∏adu ubezpieczeƒ,

6) wyst´powania z wnioskiem o og∏o-
szenie upad∏oÊci zak∏adu ubezpie-
czeƒ,

7) wydawania zezwolenia na utworze-
nie funduszu emerytalnego i towa-
rzystwa emerytalnego,

8) cofania zezwolenia na utworzenie to-
warzystwa emerytalnego,

9) wydawania zezwolenia na przej´cie
zarzàdzania funduszem emerytal-
nym oraz po∏àczenie towarzystw,

10) wydawania zezwolenia na nabycie
lub obj´cie akcji funduszu emerytal-
nego,

11) wydawania zezwolenia na zmian´
statutu funduszu emerytalnego oraz
zmian´ statutu towarzystwa emery-
talnego,

12) wydawania decyzji o likwidacji pra-
cowniczego funduszu emerytalnego.

11. Komisja oraz Przewodniczàcy Komisji
wykonujà swoje zadania przy pomocy
Urz´du Komisji, zwanego dalej «Urz´-
dem». Urz´dem kieruje Przewodniczàcy
Komisji.

12. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji fi-
nansowych w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego, w drodze zarzàdze-
nia, nadaje Komisji statut, okreÊlajàcy
w szczególnoÊci organizacj´ Urz´du
oraz sposób podejmowania uchwa∏
przez Komisj´.

13. Ilekroç w ustawie jest mowa o organie
nadzoru, rozumie si´ przez to Komi-
sj´.”;

3) w art. 82a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do zadaƒ nadzoru nale˝à zadania Komisji
okreÊlone w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym.”;

4) w art. 82c:

a) skreÊla si´ ust. 1,
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b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Cz∏onkowie Komisji oraz pracownicy Urz´du
nie mogà:

1) byç akcjonariuszami (udzia∏owcami),
cz∏onkami w∏adz zak∏adów ubezpieczeƒ
oraz wykonywaç czynnoÊci zwiàzanych
z dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà lub po-
Êrednictwa ubezpieczeniowego, a tak˝e
podejmowaç zatrudnienia w zak∏adzie
ubezpieczeƒ na podstawie umowy o pra-
c´, umowy zlecenia, umowy o dzie∏o albo
na podstawie innej umowy o podobnym
charakterze,

2) byç akcjonariuszami oraz wykonywaç
obowiàzków cz∏onka zarzàdu lub rady
nadzorczej towarzystwa emerytalnego,
dzia∏ajàcego na podstawie odr´bnych
przepisów, a tak˝e podejmowaç zatrudnie-
nia w towarzystwie na podstawie umowy
o prac´, umowy zlecenia, umowy o dzie∏o
albo na podstawie innej umowy o podob-
nym charakterze,

3) podejmowaç zatrudnienia w funduszu
emerytalnym, dzia∏ajàcym na podstawie
odr´bnych przepisów, na podstawie umo-
wy o prac´, umowy zlecenia, umowy
o dzie∏o albo na podstawie innej umowy
o podobnym charakterze.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wynagrodzenia i premie Przewodniczàcego
Komisji i jego zast´pców oraz pracowników
Urz´du, a tak˝e Rzecznika Ubezpieczonych
i pracowników jego Biura sà finansowane
z wp∏at, o których mowa w art. 84 ust. 1 i 2
oraz w art. 203 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjono-
waniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139,
poz. 934, z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r.
Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253).”,

d) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji fi-
nansowych okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe zasady kszta∏towania
wielkoÊci Êrodków przeznaczonych na pre-
mie dla Przewodniczàcego Komisji i jego
zast´pców oraz ustalania wysokoÊci tych
premii, a tak˝e szczegó∏owe zasady kszta∏-
towania wielkoÊci Êrodków na wynagrodze-
nia i premie dla pracowników Urz´du,
Rzecznika Ubezpieczonych i pracowników
jego Biura oraz ustalania wysokoÊci tych
wynagrodzeƒ i premii, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci organizacj´ Urz´du, ko-
niecznoÊç zapewnienia w∏aÊciwej realizacji
zadaƒ Komisji i Urz´du w zakresie sprawo-
wanego nadzoru oraz poziom p∏ac w insty-
tucjach nadzorowanych.”,

e) skreÊla si´ ust. 5;

5) art. 84 otrzymuje brzmienie:

„Art. 84. 1. Koszty nadzoru nad dzia∏alnoÊcià ubez-
pieczeniowà i brokerskà ponoszà zak∏a-
dy ubezpieczeƒ do wysokoÊci 0,14%
zbioru sk∏adek brutto.

2. Koszty funkcjonowania dzia∏alnoÊci
Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura
ponoszà zak∏ady ubezpieczeƒ do wyso-
koÊci 0,01% zbioru sk∏adek brutto.

3. Nale˝noÊci z tytu∏ów, o których mowa
w ust. 1 i 2, podlegajà egzekucji w try-
bie przepisów o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wysokoÊç i sposób oblicza-
nia wp∏at na pokrycie kosztów, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, proporcjonalnie
do sk∏adki przypisanej brutto, terminy
uiszczania wp∏at oraz wysokoÊç odse-
tek za ich nieuiszczenie w terminie.”;

6) w art. 90b:

a) w ust. 1 po wyrazach „z umów ubezpieczenia”
dodaje si´ wyrazy „oraz cz∏onków funduszy
emerytalnych i uczestników pracowniczych pro-
gramów emerytalnych”,

b) w ust. 3 i 5 po wyrazach „instytucji finanso-
wych” dodaje si´ wyrazy „w porozumieniu z mi-
nistrem w∏aÊciwym do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego”,

c) w ust. 6 w zdaniu pierwszym po wyrazach „insty-
tucji finansowych” dodaje si´ wyrazy „w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw za-
bezpieczenia spo∏ecznego”;

7) w art. 90c:

a) w ust. 1:

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) reprezentowanie i ochrona interesów
cz∏onków otwartych funduszy emerytal-
nych,

1b) reprezentowanie i ochrona interesów
uczestników pracowniczych programów
emerytalnych,”

— w pkt 2 i 3 po wyrazie „ubezpieczeƒ,” dodaje
si´ wyrazy „funduszy emerytalnych i pracow-
niczych programów emerytalnych,”

— w pkt 4 po wyrazie „ubezpieczeƒ” dodaje si´
wyrazy „ , dzia∏alnoÊci funduszy emerytal-
nych oraz funkcjonowania pracowniczych
programów emerytalnych,”

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wp∏at zak∏adów ubezpieczeƒ oraz powszech-
nych towarzystw emerytalnych dzia∏ajàcych
na podstawie przepisów o organizacji i funk-
cjonowaniu funduszy emerytalnych,”
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisy art. 82c ust. 2 stosuje si´ odpowied-
nio do Rzecznika Ubezpieczonych oraz pra-
cowników jego Biura.”;

8) w art. 90d ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Ubezpieczonych sk∏ada si´ z 16 cz∏onków
wskazanych przez:

1) przedstawicieli samorzàdu terytorialnego
w Komisji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Te-
rytorialnego — 3 cz∏onków,

2) krajowe organizacje konsumenckie —
3 cz∏onków,

3) ogólnokrajowe organizacje pracodawców —
3 cz∏onków,

4) Rzecznika Praw Obywatelskich — 3 cz∏on-
ków,

5) ka˝dà z organizacji zwiàzkowych, o których
mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo-
∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich ko-
misjach dialogu spo∏ecznego (Dz. U. Nr 100,
poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793 i 1800 oraz
z 2002 r. Nr 10, poz. 89) — po 2 cz∏onków.”;

9) w art. 90e w ust. 1b wyrazy „Paƒstwowy Urzàd
Nadzoru Ubezpieczeƒ” zast´puje si´ wyrazem
„Komisj´”;

10) w za∏àczniku w dziale I w pkt 3 po wyrazach „zwià-
zane z” dodaje si´ wyraz „ubezpieczeniowym”.

Art. 20. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o ∏àcz-
noÊci (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554,
Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926,
z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984, z 1999 r.
Nr 47, poz. 461, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 67, poz. 678) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 skreÊla si´ pkt 26;

2) w art. 3 w ust. 3 wyrazy „minister w∏aÊciwy do
spraw ∏àcznoÊci” zast´puje si´ wyrazami „Prezes
Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwany
dalej «Prezesem URTiP»”;

3) w art. 6f w ust. 1:

a) w zdaniu wst´pnym wyrazy „Minister w∏aÊciwy
do spraw ∏àcznoÊci” zast´puje si´ wyrazami
„Prezes URTiP”,

b) w pkt 4 wyrazy „organ powo∏any do kontroli,
o którym mowa w art. 29.” zast´puje si´ wyraza-
mi „Prezesa URTiP.”;

4) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1. Prezes URTiP sprawuje kontrol´ dzia∏al-
noÊci w dziedzinie poczty: 

1) w celu wykrywania dzia∏alnoÊci pro-
wadzonej bez wymaganego zezwo-

lenia lub w sposób niezgodny z wa-
runkami okreÊlonymi w zezwoleniu, 

2) w zakresie Êwiadczenia us∏ug przez
Poczt´ Polskà,

3) w zakresie naruszania przez inne
podmioty uprawnieƒ zastrze˝onych
dla Poczty Polskiej,

4) prowadzonej na podstawie zezwole-
nia,

5) podlegajàcej wpisowi do w∏aÊciwe-
go rejestru albo ewidencji dzia∏alno-
Êci gospodarczej.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest
sprawowana w trybie okreÊlonym prze-
pisami o dzia∏alnoÊci gospodarczej, je-
˝eli ustawa nie stanowi inaczej.

3. Pracownikom Urz´du Regulacji Teleko-
munikacji i Poczty przys∏uguje, po oka-
zaniu legitymacji s∏u˝bowej i pisemne-
go upowa˝nienia, prawo:
1) wst´pu do pomieszczeƒ kontrolowa-

nej jednostki oraz obiektów i nieru-
chomoÊci, w których jest prowadzo-
na dzia∏alnoÊç w dziedzinie poczty,

2) przeprowadzania ogl´dzin przesy∏ek
pocztowych oraz dokonywania ba-
daƒ i pomiarów, z zachowaniem ta-
jemnicy przekazu informacji.

4. Kierownicy kontrolowanych jednostek
oraz kontrolowane osoby fizyczne ma-
jà obowiàzek zapewniç warunki do
sprawnego przeprowadzenia kontroli
oraz udost´pniç pracownikom kontroli,
o których mowa w ust. 3, niezb´dne
materia∏y i dokumenty, a tak˝e udzielaç
potrzebnych informacji.

5. Organ przeprowadzajàcy kontrol´ jest
obowiàzany sporzàdziç protokó∏ prze-
prowadzonej kontroli. Protokó∏ podpi-
suje pracownik przeprowadzajàcy kon-
trol´ oraz kierownik kontrolowanej jed-
nostki lub osoba przez niego upowa˝-
niona albo kontrolowana osoba fizycz-
na.

6. W razie stwierdzenia, ˝e naruszono
przepisy w dziedzinie poczty, Prezes
URTiP wydaje decyzj´, w której okreÊla
zakres naruszeƒ i termin usuni´cia nie-
prawid∏owoÊci.

7. Prezes URTiP jest organem egzekucyj-
nym w rozumieniu przepisów o post´-
powaniu egzekucyjnym w administra-
cji, w zakresie egzekucji obowiàzków
o charakterze niepieni´˝nym.”;

5) skreÊla si´ art. 30;

6) u˝yte w art. 6b w ust. 2, w art. 6e, w art. 6f w ust. 2
oraz w art. 6g w ró˝nych przypadkach wyrazy „mi-
nister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci” zast´puje si´
u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami
„Prezes URTiP”.
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Art. 21. W ustawie 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, Nr 74, poz. 784, Nr 88,
poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509) w art. 22 w ust. 1c pkt 2 otrzymuje
brzmienie:

„2) op∏aty pobierane przez Komisj´ Nadzoru Ubez-
pieczeƒ i Funduszy Emerytalnych, o których
mowa w przepisach o organizacji i funkcjono-
waniu funduszy emerytalnych.”

Art. 22. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o la-
sach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189
i Nr 145, poz. 1623) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) art. 38a otrzymuje brzmienie:

„Art. 38a. Przekazanie nieruchomoÊci Skarbu Paƒ-
stwa zarzàdzanych przez Lasy Paƒstwo-
we w trwa∏y zarzàd Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad na pasy dro-
gowe autostrad nast´puje nieodp∏atnie
na podstawie umowy mi´dzy Dyrekto-
rem Generalnym a Generalnym Dyrek-
torem Dróg Krajowych i Autostrad.”;

2) w art. 44 wyrazy „w drodze rozporzàdzenia” zast´-
puje si´ wyrazami „w drodze zarzàdzenia”.

Art. 23. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, Nr 115,
poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800)
w art. 24 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Agencja przeka˝e Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad grunty wchodzàce
w sk∏ad Zasobu na pasy drogowe autostrad.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady sta-
nowi podstaw´ do przekazania gruntów Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.”

Art. 24. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku 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 oraz z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190
i Nr 125, poz. 1363) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 skreÊla si´ pkt 8;

2) w art. 15 w ust. 1e w pkt 5, w ust. 1f w pkt 2
i w ust. 1g w pkt 2 wyrazy „Urzàd Nadzoru nad Fun-
duszami Emerytalnymi” zast´puje si´ wyrazami
„Komisj´ Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emery-
talnych”.

Art. 25. 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, z 2000 r. Nr 9,
poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz. 1216 oraz
z 2001 r. Nr 84, poz. 908) w art. 47b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot urzàdzajàcy gry liczbowe obowiàza-
ny jest przekazywaç wp∏ywy z dop∏at, o któ-
rych mowa w art. 47a ust. 1, na wyodr´bnio-
ny rachunek prowadzony w tym celu przez
ministra w∏aÊciwego do spraw kultury fizycz-
nej i sportu.”,

b) w ust. 2a wyrazy „przez Prezesa Urz´du Kultury
Fizycznej i Sportu” zast´puje si´ wyrazami
„przez ministra w∏aÊciwego do spraw kultury fi-
zycznej i sportu”,

c) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

„2b. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycz-
nej i sportu w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó-
∏owe zasady realizacji zadaƒ, o których mo-
wa w ust. 2, tryb sk∏adania wniosków oraz
przekazywania Êrodków i ich rozliczania.”

Art. 26. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radio-
fonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114) u˝y-
te w art. 26 w ust. 5 i 6, w art. 34 w ust. 1 oraz w art. 37
w ust. 3 i 4 w ró˝nych przypadkach wyrazy „Prezes
Urz´du Regulacji Telekomunikacji” zast´puje si´ u˝yty-
mi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Prezes
Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty”.

Art. 27. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268
oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. Organem w∏aÊciwym w sprawach zago-
spodarowania przestrzennego jest mini-
ster w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkanio-
wej.

2. Organem doradczym ministra w∏aÊciwe-
go do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej w spra-
wach zagospodarowania przestrzenne-
go jest G∏ówna Komisja Urbanistyczno-
-Architektoniczna.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw budownic-
twa, gospodarki przestrzennej i mieszka-
niowej powo∏uje Przewodniczàcego
i cz∏onków komisji, o której mowa
w ust. 2, oraz ustala, w drodze zarzàdze-
nia, regulamin komisji, uwzgl´dniajàc jej
organizacj´ i zasady dzia∏ania.

4. Organy samorzàdu terytorialnego mogà
powo∏ywaç komisje urbanistyczno-ar-
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chitektoniczne, jako organy doradcze
w sprawach zagospodarowania prze-
strzennego, ustalajàc ich regulamin,
okreÊlajàcy organizacj´ oraz zasady
dzia∏ania tych komisji.”;

2) u˝yte w art. 54b w ust. 5 w pkt 1 i w pkt 2 w lit. a),
w art. 58 w ust. 2 oraz w art. 60 w ró˝nych przypad-
kach wyrazy „Prezes Urz´du Mieszkalnictwa i Roz-
woju Miast” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowied-
nich przypadkach wyrazami „minister w∏aÊciwy do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej”.

Art. 28. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o ra-
chunkowoÊci (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32,
poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118,
poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939
i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106,
poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703,
Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186 oraz z 2001 r. Nr 102,
poz. 1117 i Nr 111, poz. 1195) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 81 w ust. 2:

a) pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5) warunki uprawniajàce do us∏ugowego pro-
wadzenia ksiàg rachunkowych, w tym:

a) kwalifikacje i wymagania, których spe∏nie-
nie uprawnia do us∏ugowego prowadze-
nia ksiàg rachunkowych — bioràc pod
uwag´ koniecznoÊç zró˝nicowania wyma-
gaƒ w odniesieniu do osób fizycznych,
w tym w zakresie obowiàzku sprawdzenia
kwalifikacji w drodze egzaminu, ze wzgl´-
du na poziom i kierunek wykszta∏cenia
oraz zakres praktyki w ksi´gowoÊci,

b) wykaz dokumentów sk∏adanych przez
osoby fizyczne ubiegajàce si´ o wydanie
certyfikatu ksi´gowego, potwierdzajàce-
go kwalifikacje uprawniajàce do us∏ugo-
wego prowadzenia ksiàg rachunkowych,
oraz wzór certyfikatu ksi´gowego,

c) tryb dzia∏ania i organizacj´ Komisji Egza-
minacyjnej powo∏ywanej przez ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych dla sprawdzenia w drodze egzaminu
kwalifikacji osób ubiegajàcych si´ o wyda-
nie certyfikatu ksi´gowego, w tym sposób
wynagradzania cz∏onków Komisji Egzami-
nacyjnej oraz tryb przeprowadzania egza-
minu, wysokoÊç i sposób wnoszenia op∏a-
ty egzaminacyjnej,

d) sposób prowadzenia wykazu osób posia-
dajàcych certyfikat ksi´gowy — bioràc
pod uwag´ koniecznoÊç zapewnienia do-
st´pnoÊci danych osobowych tych osób,
w zakresie niezb´dnym do ich identyfika-
cji,

6) po zasi´gni´ciu opinii Komisji Nadzoru
Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych:

a) szczególne zasady rachunkowoÊci zak∏a-
dów ubezpieczeƒ, w tym równie˝ tworze-
nia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
oraz zakres informacji wykazywanych
w informacji dodatkowej, zasady sporzà-
dzania sprawozdania finansowego jedno-
stek powiàzanych, w tym zakres informa-
cji wykazywanych w sprawozdaniu finan-
sowym jednostek powiàzanych oraz
w sprawozdaniach z dzia∏alnoÊci,

b) szczególne zasady rachunkowoÊci fundu-
szy emerytalnych, w tym zakres informa-
cji wykazywanych w sprawozdaniu finan-
sowym, terminy sporzàdzenia i z∏o˝enia
do og∏oszenia rocznego sprawozdania fi-
nansowego, zakres og∏aszania rocznego
sprawozdania finansowego oraz termin
zatwierdzenia rocznego sprawozdania fi-
nansowego,”

b) skreÊla si´ pkt 7;

2) w art. 83 w ust. 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) po zasi´gni´ciu opinii Komisji Nadzoru
Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych — dla
zak∏adów ubezpieczeƒ lub funduszy emery-
talnych,”

b) skreÊla si´ pkt 5.

Art. 29. W ustawie z dnia 27 paêdziernika 1994 r.
o autostradach p∏atnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 110,
poz. 1192) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 na koƒcu zdania pierwszego doda-
je si´ wyrazy „dzia∏ajàcym przy pomocy General-
nego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad”;

2) skreÊla si´ rozdzia∏ 2;

3) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej udziela wskazaƒ lokalizacyj-
nych autostrady lub jej odcinków po za-
opiniowaniu ich projektu przez Prezesa
Rzàdowego Centrum Studiów Strategicz-
nych i po uzgodnieniu z ministrami w∏a-
Êciwymi do spraw gospodarki, kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, rol-
nictwa, transportu, Êrodowiska, budow-
nictwa, gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej, z Ministrem Obrony Narodowej
oraz z G∏ównym Inspektorem Sanitar-
nym.”;

4) skreÊla si´ art. 24;

5) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. 1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad nabywa, w drodze umowy,
na rzecz Skarbu Paƒstwa nieruchomo-
Êci po∏o˝one w pasie drogowym auto-
strady.
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2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad mo˝e nabywaç na rzecz
Skarbu Paƒstwa nieruchomoÊci poza
pasem drogowym autostrady w celu
dokonania ich zamiany na nieruchomo-
Êci po∏o˝one w pasie drogowym auto-
strady.”;

6) w art. 27 skreÊla si´ ust. 4;

7) skreÊla si´ art. 28;

8) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wszcz´cie post´powania wyw∏aszczeniowego
w odniesieniu do nieruchomoÊci przeznaczo-
nych na pasy drogowe autostrad nast´puje na
wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajo-
wych i Autostrad, po bezskutecznym up∏ywie
terminu do zawarcia umowy, o której mowa
w art. 26, wyznaczonego przez wojewod´ na pi-
Êmie w∏aÊcicielowi, u˝ytkownikowi wieczyste-
mu lub osobie, której przys∏uguje inne prawo
rzeczowe do nieruchomoÊci. Termin ten nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 2 miesiàce od dnia otrzy-
mania przez w∏aÊciciela, u˝ytkownika wieczy-
stego lub osob´, której przys∏uguje inne prawo
rzeczowe do nieruchomoÊci, pisemnej oferty
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad dotyczàcej zawarcia umowy.”;

9) w art. 32 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Odszkodowanie za wyw∏aszczone nieruchomo-
Êci jest wyp∏acane ze Êrodków bud˝etu paƒ-
stwa, z cz´Êci, której dysponentem jest Gene-
ralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.”;

10) w art. 33 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady sta-
nowi podstaw´ do wydania decyzji o wyga-
Êni´ciu zarzàdu ustanowionego na nierucho-
moÊci przeznaczonej na pasy drogowe auto-
strad, stanowiàcej w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa,
z wyjàtkiem przypadków, gdy trwa∏y zarzàd jest
ustanowiony na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Przepis art. 31 stosuje
si´ odpowiednio.

2. Je˝eli przeznaczona na pasy drogowe auto-
strad nieruchomoÊç stanowiàca w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa zosta∏a wydzier˝awiona lub
wynaj´ta, decyzja o ustaleniu lokalizacji auto-
strady stanowi podstaw´ do wypowiedzenia
umowy dzier˝awy lub najmu ze skutkiem na-
tychmiastowym. Za straty poniesione na sku-
tek rozwiàzania umowy przys∏uguje odszkodo-
wanie ze Êrodków Krajowego Funduszu Auto-
stradowego.”;

11) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad otrzymuje, z mocy prawa,
nieodp∏atnie w trwa∏y zarzàd, od dnia
nabycia na rzecz Skarbu Paƒstwa, nie-
ruchomoÊci przeznaczone na cele bu-

dowy autostrad oraz nieruchomoÊci,
o których mowa w art. 26 ust. 2.

2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad otrzymuje, z mocy prawa,
nieodp∏atnie w trwa∏y zarzàd nierucho-
moÊci, o których mowa w art. 33,
z dniem wygaÊni´cia zarzàdu lub roz-
wiàzania umów dzier˝awy lub najmu.

3. Ustanowienie trwa∏ego zarzàdu, o któ-
rym mowa w ust. 1 i 2, stwierdza woje-
woda w drodze decyzji.”;

12) skreÊla si´ art. 35;

13) w art. 38 w ust. 1 w pkt 2 skreÊla si´ wyrazy „na ce-
le, o których mowa w art. 12 ust. 3”;

14) w art. 39a w ust. 1:

a) skreÊla si´ pkt 9 i 10,

b) w pkt 13 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ pkt 14 i 15 w brzmieniu:

„14) wp∏ywy z op∏at za specyfikacje, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2, wp∏ywy z op∏at
za informacje o warunkach przetargu, o któ-
rych mowa w art. 48 ust. 2, oraz wp∏ywy
z op∏at za udzielenie koncesji, o których mo-
wa w art. 55,

15) wp∏ywy uzyskane z tytu∏u odp∏atnego udo-
st´pnienia nieruchomoÊci nabytych na cele
budowy autostrady.”;

15) w art. 39d:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ze Êrodków finansowych Funduszu dokonu-
je si´ wyp∏aty odszkodowaƒ z tytu∏u wypo-
wiedzenia umów dzier˝awy i najmu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
minister w∏aÊciwy do spraw transportu mo-
˝e, za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych, przeznaczyç Êrodki
Funduszu, w cz´Êci nieprzekraczajàcej 25%
tych Êrodków, na pokrycie kosztów zwiàza-
nych z realizacjà zadaƒ, o których mowa
w art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r.
Nr 125, poz. 1371 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253).”;

16) skreÊla si´ art. 39h;

17) u˝yte w art. 20 w ust. 2 i 3, w art. 21 w ust. 1,
w art. 23 w ust. 1, w art. 29 w ust. 2, w art. 31
w ust. 1, w art. 39f, w art. 39g w ust. 3,
w art. 39l w ust. 1 w pkt 1, w art. 42a, w art. 48
w ust. 3 w pkt 4 i w ust. 4, w art. 50a,
w art. 50b w ust. 3, w art. 50c, w art. 52a oraz
w art. 60 w ust. 2 i 3 w ró˝nych przypadkach wyra-
zy „Prezes Agencji” zast´puje si´ u˝ytymi w odpo-
wiednich przypadkach wyrazami „Generalny Dy-
rektor Dróg Krajowych i Autostrad”;
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18) u˝yty w art. 36 w ust. 2, w art. 39i, w art. 41, w art. 42
w ust. 1, w art. 44, w art. 46 w ust. 2, w art. 48
w ust. 2, w art. 50b w ust. 1, w art. 57 w pkt 6,
w art. 60 w ust. 1 oraz w art. 62 w ust. 1 w pkt 4 i 10
w ró˝nych przypadkach wyraz „Agencja” zast´pu-
je si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyra-
zami „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad”.

Art. 30. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o za-
trudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U.
z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973,
Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325, Nr 128,
poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 12 wyrazy „Prezesa Krajowe-
go Urz´du Pracy” zast´puje si´ wyrazami „mini-
stra w∏aÊciwego do spraw pracy”;

2) w art. 3 skreÊla si´ wyrazy „przy pomocy Prezesa
Krajowego Urz´du Pracy ”;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy w zakre-
sie obj´tym ustawà:

1) realizuje polityk´ paƒstwa w zakresie
rynku pracy,

2) realizuje zadania wynikajàce z funkcji
dysponenta Funduszu Pracy, o którym
mowa w art. 52 ust. 2,

3) zapewnia jednolitoÊç stosowania prawa
w szczególnoÊci przez:

a) udzielanie wyjaÊnieƒ dotyczàcych
przepisów ustawy,

b) okreÊlanie standardów realizacji po-
Êrednictwa pracy, poradnictwa zawo-
dowego, organizacji szkoleƒ oraz pro-
wadzenia centrów informacji zawo-
dowej i klubów pracy,

c) wprowadzanie i rozwijanie jednolite-
go systemu informatycznego w urz´-
dach pracy, zapewniajàcego jednolity
system obs∏ugi rynku pracy,

4) realizuje zadania wynikajàce z umów
i porozumieƒ mi´dzynarodowych, pe∏-
niàc równoczeÊnie funkcj´ instytucji
w∏aÊciwej do spraw wspó∏pracy z insty-
tucjami innych paƒstw w zakresie usta-
lania uprawnieƒ do Êwiadczeƒ z tytu∏u
bezrobocia.”;

4) w art. 37:

a) w ust. 1 wyrazy „Prezes Krajowego Urz´du Pra-
cy” zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy
do spraw pracy”,

b) w ust. 2 wyrazy „Prezes Krajowego Urz´du Pra-
cy” zast´puje si´ wyrazami „minister w∏aÊciwy
do spraw pracy”;

5) w art. 37n w ust. 2 w pkt 3 po wyrazach „z innych
tytu∏ów ni˝ wymienione w pkt 1 i 2” dodaje si´ wy-

razy „z wy∏àczeniem przychodów uzyskanych z ty-
tu∏u odsetek lub innych przychodów od Êrodków
pieni´˝nych zgromadzonych na rachunku podatni-
ka”;

6) w art. 50 w ust. 15 wyrazy „Funduszu Pracy Krajo-
wego Urz´du Pracy” zast´puje si´ wyrazami „dys-
ponenta Funduszu Pracy, o którym mowa w art. 52
ust. 2,”;

7) w art. 52 w ust. 2, w art. 57 w ust. 4 oraz
w art. 57a w ust. 1 wyrazy „Prezes Krajowego Urz´-
du Pracy” zast´puje si´ wyrazami „minister w∏aÊci-
wy do spraw pracy”;

8) w art. 55:

a) w ust. 1 w pkt 4a wyrazy „Krajowego Urz´du
Pracy” zast´puje si´ wyrazami „dysponenta,
o którym mowa w art. 52 ust. 2,”

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów publicznych, dysponent Funduszu
Pracy mo˝e zaciàgaç kredyty i po˝yczki na
uzupe∏nienie Êrodków niezb´dnych na wy-
p∏at´ zasi∏ków, zasi∏ków przedemerytalnych
i Êwiadczeƒ przedemerytalnych.”,

c) skreÊla si´ ust. 4;

9) w art. 56 w ust. 2 i 3a wyrazy „Krajowego Urz´du
Pracy” zast´puje si´ wyrazami „dysponenta, o któ-
rym mowa w art. 52 ust. 2,”;

10) w art. 57 skreÊla si´ ust. 5.

Art. 31. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o za-
kwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106, poz. 678,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 964
i Nr 93, poz. 1063, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 48, poz. 550
oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 24, Nr 81, poz. 877, Nr 100,
poz. 1085, Nr 125, poz. 1368 i Nr 154, poz. 1800) doda-
je si´ art. 84a w brzmieniu: 

„Art. 84a. 1. Uprawnienia przewidziane dla Mini-
stra Obrony Narodowej w art. 1 ust. 2
pkt 2 i 3, art. 22 ust. 4, art. 26 ust. 7,
art. 28 ust. 6, art. 35 ust. 3, art. 39
ust. 3, art. 47 ust. 10, art. 48 ust. 2,
art. 49 ust. 6, art. 53 ust. 2, art. 54
ust. 2, art. 58 ust. 8 oraz art. 83 ust. 1
i 3 przys∏ugujà ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw wewn´trznych w sto-
sunku do:
1) ˝o∏nierzy zawodowych, którzy

w dniu 31 grudnia 2001 r. pe∏nili
czynnà s∏u˝b´ wojskowà w jednost-
kach organizacyjnych podleg∏ych
lub nadzorowanych przez ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych albo pozostawali w dyspozycji
tego ministra,

2) emerytów i rencistów wojskowych,
którzy zostali zwolnieni z czynnej
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s∏u˝by wojskowej z jednostek orga-
nizacyjnych podleg∏ych lub nadzo-
rowanych przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw wewn´trznych oraz
cz∏onków ich rodzin,

3) by∏ych pracowników wojska oraz
pracowników paƒstwowej jednost-
ki bud˝etowej, o której mowa
w ust. 2,

4) osób innych ni˝ wymienione
w pkt 1—3, które zajmujà lokal
mieszkalny na podstawie decyzji
o przydziale lub umowy najmu na
czas nieoznaczony,

5) w razie Êmierci osób, o których mo-
wa w pkt 2—4 — ich zst´pnych,
wst´pnych, pe∏noletniego rodzeƒ-
stwa, osób przysposabiajàcych al-
bo przysposobionych oraz osób,
które pozostawa∏y we wspólnym
po˝yciu ma∏˝eƒskim, o ile w chwili
Êmierci mieszka∏y stale z tà osobà.

2. Zadania Agencji w stosunku do osób,
o których mowa w ust. 1, wykonuje
utworzona przez ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych na podsta-
wie odr´bnych przepisów paƒstwowa
jednostka bud˝etowa — Zarzàd Zaso-
bów Mieszkaniowych Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych i Administra-
cji.”

Art. 32. W ustawie z dnia 12 lipca 1995 r. o ochro-
nie roÊlin uprawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 751
i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 248 i Nr 76,
poz. 811) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy ,,wojewódzkiego in-
spektora ochrony roÊlin” zast´puje si´ wyrazami
,,wojewódzkiego inspektora Inspekcji Ochrony Ro-
Êlin i Nasiennictwa”;

2) w art. 10 w ust. 4 wyrazy ,,G∏ównego Inspektora
Ochrony RoÊlin” zast´puje si´ wyrazami ,,G∏ówne-
go Inspektora Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa, zwa-
nego dalej «G∏ównym Inspektorem» ”;

3) w art. 35 w ust. 2 wyrazy „wojewódzkiego inspek-
tora ochrony roÊlin” zast´puje si´ wyrazami „wo-
jewódzkiego inspektora”;

4) w art. 36 w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy ,,ochrony ro-
Êlin”;

5) tytu∏ rozdzia∏u 5 otrzymuje brzmienie:

,,Zadania Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennic-
twa”;

6) w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Tworzy si´ Inspekcj´ Ochrony RoÊlin i Nasien-
nictwa, zwanà dalej «Inspekcjà», w∏aÊciwà
w sprawach nadzoru nad ochronà roÊlin
uprawnych oraz oceny i kontroli materia∏u
siewnego.”;

7) w art. 40 w ust. 1 w pkt 16 po wyrazach ,,niniejszej
ustawy” dodaje si´ wyrazy ,, , przepisami ustawy
o nasiennictwie oraz innych ustaw”; 

8) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. Zadania Inspekcji wykonujà nast´pujàce
organy:

1) G∏ówny Inspektor,

2) wojewoda przy pomocy wojewódzkie-
go inspektora, jako kierownika woje-
wódzkiej Inspekcji Ochrony RoÊlin i Na-
siennictwa, wchodzàcej w sk∏ad zespo-
lonej administracji wojewódzkiej.”;

9) w art. 42:

a) w ust. 4 wyrazy ,,Ochrony RoÊlin” zast´puje si´
wyrazami ,,Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasien-
nictwa”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw administracji publicznej okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owà orga-
nizacj´ Inspekcji, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci zakres zadaƒ Inspekcji i sposób ich re-
alizacji.”,

c) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w drodze zarzàdzenia, nadaje G∏ównemu In-
spektoratowi Inspekcji statut, okreÊlajàcy je-
go organizacj´ wewn´trznà.”;

10) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. 1. Wojewódzkiego inspektora powo∏uje
i odwo∏uje wojewoda, na wniosek
G∏ównego Inspektora.

2. Zast´pców wojewódzkiego inspektora
powo∏uje i odwo∏uje wojewoda, na
wniosek wojewódzkiego inspektora.

3. Wojewódzki inspektor wykonuje zada-
nia przy pomocy wojewódzkiego in-
spektoratu inspekcji ochrony roÊlin
i nasiennictwa, zwanego dalej «woje-
wódzkim inspektoratem».

4. Wojewoda, w porozumieniu z G∏ów-
nym Inspektorem, na wniosek woje-
wódzkiego inspektora, mo˝e tworzyç
i znosiç delegatury zamiejscowe oraz
oddzia∏y wojewódzkiego inspektora-
tu.”;

11) w art. 43a skreÊla si´ ust. 1;

12) art. 43b otrzymuje brzmienie:

„Art. 43b. Organy Inspekcji mogà upowa˝niaç pra-
cowników Inspekcji do za∏atwiania
spraw w ich imieniu, w tym do wydawa-
nia decyzji administracyjnych.”;
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13) w art. 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownicy Inspekcji podczas wykonywania
czynnoÊci s∏u˝bowych zwiàzanych z granicznà
kontrolà fitosanitarnà i granicznà kontrolà ma-
teria∏u siewnego sà obowiàzani do noszenia
umundurowania i odznaki Inspekcji.”; 

14) w art. 47a w ust. 3 wyrazy „G∏ówny Inspektor
Ochrony RoÊlin oraz wojewódzcy inspektorzy
ochrony roÊlin” zast´puje si´ wyrazami „G∏ówny
Inspektor oraz wojewódzcy inspektorzy”;

15) w art. 49a w ust. 1 po wyrazach „G∏ówny Inspek-
tor” dodaje si´ wyrazy „koordynuje i nadzoruje
dzia∏alnoÊç Inspekcji, w tym”.

Art. 33. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1995 r.
o niektórych formach popierania budownictwa miesz-
kaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 oraz
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154,
poz. 1800) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) u˝yte w art. 22 w ust. 1, 2 i 4 oraz w art. 24 w ust. 3
w ró˝nych przypadkach wyrazy „Prezes Urz´du
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast” zast´puje si´ u˝y-
tymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „mi-
nister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospodar-
ki przestrzennej i mieszkaniowej”;

2) skreÊla si´ rozdzia∏ 4a.

Art. 34. W ustawie z dnia 24 listopada 1995 r. o na-
siennictwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 53, poz. 563 i Nr 76,
poz. 811) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 15 wyrazy „w drodze rozporzàdzenia” zast´-
puje si´ wyrazami „w drodze zarzàdzenia”;

2) w art. 45:

a) w ust. 2 wyrazy „wojewódzki inspektor inspekcji
nasiennej” zast´puje si´ wyrazami „wojewódzki
inspektor Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennic-
twa, zwany dalej «wojewódzkim inspekto-
rem»,”

b) w ust. 4 skreÊla si´ wyrazy ,,Inspekcji Nasien-
nej”;

3) w art. 48 w ust. 2b wyrazy „G∏ówny Inspektor In-
spekcji Nasiennej” zast´puje si´ wyrazami „G∏ów-
ny Inspektor Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa, zwa-
ny dalej «G∏ównym Inspektorem»,”;

4) w art. 51 wyrazy „Inspekcja Nasienna” zast´puje
si´ wyrazami ,,Inspekcja Ochrony RoÊlin i Nasien-
nictwa, utworzona na podstawie przepisów
o ochronie roÊlin uprawnych, zwana dalej «Inspek-
cjà»”;

5) skreÊla si´ art. 51a; 

6) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„Art. 52. Organizacj´ Inspekcji okreÊlajà przepisy
o ochronie roÊlin uprawnych.”;

7) w art. 52a w ust. 1 i 5 skreÊla si´ wyraz ,,Nasiennej”;

8) skreÊla si´ art. 53;

9) w art. 54: 

a) w ust. 1 wyrazy „Nasiennej okreÊlonà w ustawie,
w szczególnoÊci” zast´puje si´ wyrazami 
„ , w tym ustala ogólne kierunki dzia∏ania orga-
nów Inspekcji”,

b) w ust. 2 w pkt 6 w lit. a) skreÊla si´ wyrazy ,,In-
spekcji Nasiennej”;

10) w art. 55 w ust. 5 skreÊla si´ wyraz ,,Nasienna”;

11) w art. 57 w ust. 1 wyrazy ,,w art. 55 ust. 1, 1a, 2 i 3a”
zast´puje si´ wyrazami ,,w art. 55 ust. 1, 2 i 3a”;

12) w art. 58 skreÊla si´ wyraz ,,Nasiennej”;

13) w art. 59 w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy ,,Inspekcji Na-
siennej”;

14) w art. 61 w ust. 1 i 2 skreÊla si´ wyraz ,,Nasiennej”;

15) w art. 62 w pkt 4 w lit. b) skreÊla si´ wyraz ,,Nasien-
nej”;

16) w art. 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Inspekcja przeprowadza granicznà kontrol´
materia∏u siewnego w miejscach granicznej
kontroli fitosanitarnej.”;

17) w art. 72a w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy ,,Inspekcji Na-
siennej”;

18) w art. 73 w ust. 1 skreÊla si´ pkt 4.

Art. 35. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o po-
mocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów mieszka-
niowych, refundacji bankom wyp∏aconych premii gwa-
rancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 80,
poz. 508 i Nr 103, poz. 652, z 2000 r. Nr 3, poz. 27
i Nr 122, poz. 1310 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 133,
poz. 1508) u˝yte w art. 7 w ust. 2a oraz w art. 9 w ust. 3
w pkt 8 w ró˝nych przypadkach wyrazy „Prezes Urz´du
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister
w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospodarki prze-
strzennej i mieszkaniowej”.

Art. 36. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kul-
turze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102,
poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 31) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 5 skreÊla si´ ust. 1 i 2;

2) w art. 28a w ust. 9 wyrazy „Urzàd Kultury Fizycznej
i Sportu” zast´puje si´ wyrazami „urzàd obs∏ugu-
jàcy ministra w∏aÊciwego do spraw kultury fizycz-
nej i sportu”;

3) w art. 55 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw kultury fizycznej i sportu okreÊli, w dro-
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dze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres obo-
wiàzków i uprawnieƒ specjalistycznych organi-
zacji ratowniczych, warunki ich wykonywania
przez inne organizacje ratownicze, a tak˝e ro-
dzaj i wysokoÊç Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych ra-
townikom górskim i wodnym w zwiàzku
z udzia∏em w akcji ratowniczej. Rozporzàdzenie
powinno okreÊlaç zadania w zakresie organizo-
wania pomocy oraz ratowania osób podejmo-
wane przez poszczególne organizacje ratowni-
cze, a tak˝e przewidywaç Êwiadczenia finanso-
we i rzeczowe, z uwzgl´dnieniem czasu trwania
i stopnia niebezpieczeƒstwa wyprawy ratunko-
wej.”;

4) u˝yte w art. 10 w ust. 4, w art. 13 w ust. 5,
w art. 15 w ust. 2, w art. 25 w ust. 4, w art. 26
w ust. 3, w art. 28a w ust. 3 i 5, w art. 29
w ust. 2—4, 6 i 7, w art. 35 w ust. 2, w art. 44
w ust. 2 i 2a, w art. 45 w ust. 1 oraz w art. 48
w ust. 3 w ró˝nych przypadkach wyrazy „Prezes
Urz´du Kultury Fizycznej i Sportu” zast´puje
si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wy-
razami „minister w∏aÊciwy do spraw kultury fi-
zycznej i sportu”.

Art. 37. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezer-
wach paƒstwowych oraz zapasach obowiàzkowych pa-
liw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r.
Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 43, poz. 487 i z 2001 r.
Nr 129, poz. 1442) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6:

a) w ust. 1 wyraz „organy” zast´puje si´ wyrazem
„jednostki”,

b) w ust. 2 w pkt 2 wyraz „organów” zast´puje si´
wyrazem „jednostek”;

2) w art. 8 w ust. 3 wyrazy „jednostkom wymienionym
w art. 9 pkt 1 i 2” zast´puje si´ wyrazami „jednost-
ce wymienionej w art. 9 pkt 1”;

3) w art. 9 skreÊla si´ pkt 2;

4) w tytule rozdzia∏u 3 skreÊla si´ wyrazy „i Agencja
Rezerw Artyku∏ów Sanitarnych”;

5) w art. 10 ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2. Agencja Rezerw Materia∏owych jest w∏aÊciwa
w zakresie rezerw surowców, materia∏ów, pa-
liw, produktów leczniczych i wyrobów medycz-
nych.

3. Nadzór nad Agencjà Rezerw Materia∏owych
sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki.

4. Agencjà Rezerw Materia∏owych kieruje Prezes,
powo∏ywany i odwo∏ywany przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw gospodarki w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia.”; 

6) w art. 11:

a) w ust. 5 wyrazy „w drodze rozporzàdzenia” za-
st´puje si´ wyrazami „w drodze zarzàdzenia”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, wysokoÊç wynagrodzenia Prezesa
Agencji, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci za-
kres jego obowiàzków.”;

7) skreÊla si´ art. 12 i 13;

8) w art. 14:

a) w ust. 1 wyrazy „i Agencja Rezerw Artyku∏ów Sa-
nitarnych prowadzà” zast´puje si´ wyrazem
„prowadzi”,

b) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „i Agencji Rezerw Ar-
tyku∏ów Sanitarnych”,

c) w ust. 3 w zdaniu wst´pnym wyrazy „i Agencja
Rezerw Artyku∏ów Sanitarnych przeznaczajà”
zast´puje si´ wyrazem „przeznacza”,

d) w ust. 4:

— w zdaniu wst´pnym skreÊla si´ wyrazy
„i Agencja Rezerw Artyku∏ów Sanitarnych”,

— w pkt 1 wyraz „zatrzymujà” zast´puje si´ wy-
razem „zatrzymuje”,

— w pkt 2 wyraz „mogà” zast´puje si´ wyrazem
„mo˝e”,

— w pkt 3 wyraz „prowadzà” zast´puje si´ wy-
razem „prowadzi” oraz wyrazy „prezesów
agencji” zast´puje si´ wyrazami „Prezesa
Agencji”,

e) w ust. 5 skreÊla si´ wyrazy „lub Agencja Rezerw
Artyku∏ów Sanitarnych”,

f) skreÊla si´ ust. 7;

9) w art. 22 w ust. 2 skreÊla si´ pkt 2;

10) u˝yte w art. 1 w pkt 1, w art. 2 w ust. 1, w art. 3
w ust. 1 w pkt 2 i w art. 4 w ust. 2 w pkt 2 w ró˝nych
przypadkach wyrazy „leki i materia∏y medyczne
oraz artyku∏y sanitarne” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiednich przypadkach wyrazami „produk-
ty lecznicze i wyroby medyczne”.

Art. 38. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasa-
dach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skar-
bowi 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 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 26) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany: 

1) po art. 2 dodaje si´ art. 2a w brzmieniu:

„Art. 2a. Koszty realizacji zadaƒ ministra w∏aÊciwe-
go do spraw Skarbu Paƒstwa, okreÊlo-
nych w art. 2 pkt 3—9, w szczególnoÊci
koszty realizacji zadaƒ tego ministra w za-
kresie restrukturyzacji przeznaczonych do
prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwo-
wych lub spó∏ek z udzia∏em Skarbu Paƒ-
stwa, gospodarowania oraz rozporzàdza-
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nia mieniem Skarbu Paƒstwa — w tym
mieniem innym ni˝ akcje albo przedsi´-
biorstwo — mogà byç pokrywane ze Êrod-
ków specjalnych b´dàcych w dyspozycji
ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu
Paƒstwa.”;

2) skreÊla si´ rozdzia∏ 2;

3) w art. 18 w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „z zastrze˝e-
niem art. 10 ust. 1 i 2,”.

Art. 39. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwo-
wych (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, 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 oraz z 2001 r. Nr 63,
poz. 637, Nr 72, poz. 745, Nr 76, poz. 807 i Nr 122,
poz. 1320) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
reprezentuje Skarb Paƒstwa w odniesieniu do
spó∏ki powsta∏ej w wyniku przekszta∏cenia
przedsi´biorstwa paƒstwowego.”;

2) w art. 31a oraz w art. 32 w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy
„lub Agencja Prywatyzacji”;

3) skreÊla si´ art. 35a;

4) art. 56 otrzymuje brzmienie:

„Art. 56. 1. Planowane kwoty oraz przeznaczenie
przychodów uzyskanych z prywatyza-
cji, w tym na reform´ systemu ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych, okreÊla co rok usta-
wa bud˝etowa, jednak˝e:

1) 5% akcji nale˝àcych do Skarbu Paƒ-
stwa w ka˝dej ze spó∏ek powsta∏ych
w wyniku komercjalizacji lub wp∏yw
uzyskany ze sprzeda˝y tych akcji
przeznacza si´ na cele zwiàzane z za-
spokojeniem roszczeƒ by∏ych w∏aÊci-
cieli mienia przej´tego przez Skarb
Paƒstwa,

2) 10% przychodów uzyskanych z pry-
watyzacji w danym roku bud˝eto-
wym przeznacza si´ na pomoc re-
strukturyzacyjnà w rozumieniu usta-
wy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warun-
kach dopuszczalnoÊci i nadzorowa-
niu pomocy publicznej dla przedsi´-
biorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704
i z 2001 r. Nr 125, poz. 1363) oraz na
wsparcie programów tworzenia
miejsc pracy dla absolwentów,

3) 2% przychodów uzyskanych z pry-
watyzacji w danym roku bud˝eto-
wym przeznacza si´ na pokrycie
kosztów prywatyzacji, gospodaro-

wania mieniem Skarbu Paƒstwa oraz
na wykonywanie przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw Skarbu Paƒstwa
innych ustawowo okreÊlonych za-
daƒ, w szczególnoÊci zadaƒ wynika-
jàcych z ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o zasadach wykonywania
uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbo-
wi 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),
na które nie przeznaczono Êrodków
w bud˝ecie paƒstwa w danym roku
bud˝etowym,

4) 2% przychodów z prywatyzacji prze-
znacza si´ na cele zwiàzane z rozwo-
jem nauki i technologii polskiej.

2. Do gospodarki finansowej Êrodkami,
o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, jest
stosowana forma Êrodków specjal-
nych, o których mowa w art. 21 ustawy
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
oraz 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). Ârodki te pozostajà w dys-
pozycji ministra w∏aÊciwego do spraw
Skarbu Paƒstwa.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu
Paƒstwa udzielajàc pomocy dysponuje
przychodami, o których mowa w ust. 1
pkt 2, w granicach okreÊlonych przepi-
sami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzo-
rowaniu pomocy publicznej dla przed-
si´biorców.

4. Ârodki, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
podlegajà przekazaniu do Komitetu Ba-
daƒ Naukowych. Do Êrodków tych sto-
suje si´ form´ gospodarki pozabud˝e-
towej, o której mowa w ust. 2.”;

5) skreÊla si´ art. 56a;

6) skreÊla si´ art. 59a i 59b;

7) w art. 68:
a) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „ , Agencji Prywaty-

zacji”,
b) skreÊla si´ ust. 3;

8) w art. 69c w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „ , z zastrze˝e-
niem art. 9 ust. 4,”.

Art. 40. W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
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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, Nr 52, poz. 539, Nr 88,
poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i 1384
i Nr 154, poz. 1796 i 1801) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 7 pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25) organie nadzoru — rozumie si´ przez to Komi-
sj´ Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emery-
talnych, dzia∏ajàcà na podstawie odr´bnych
przepisów,”;

2) w art. 69c ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o powo∏anie bran˝owej kasy chorych,
poparty pisemnymi deklaracjami co najmniej
500 000 pe∏noletnich osób, przedk∏ada Radzie
Ministrów minister w∏aÊciwy do spraw zdro-
wia, po zasi´gni´ciu opinii organu nadzoru.”;

3) art. 151 otrzymuje brzmienie:

„Art. 151. 1. Nadzór nad kasami chorych sprawuje
organ nadzoru.

2. Zadaniem organu nadzoru jest ochro-
na interesów osób ubezpieczonych.

3. Koszty nadzoru nad kasami chorych
pokrywane sà z bud˝etu paƒstwa
w wysokoÊci ustalanej corocznie
w ustawie bud˝etowej.”;

4) u˝yte w art. 142 w ust. 1a oraz w art. 169i w ust. 5,
7—9 w ró˝nych przypadkach wyrazy „Urzàd Nad-
zoru Ubezpieczeƒ Zdrowotnych” zast´puje si´ u˝y-
tymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „or-
gan nadzoru”;

5) u˝yte w art. 73 w ust. 2, w art. 82 w ust. 6 w pkt 13,
w art. 130 w ust. 4, w art. 131b w ust. 3—5,
w art. 131c, w art. 135 w ust. 3, 4 i 6, w art. 135a
w ust. 2, w art. 151a, w art. 151b, w art. 151c
w ust. 1—5, w art. 151d, w art. 151e w ust. 2,
w art. 151f w ust. 1 i 5 oraz w art. 167 w ust. 8 w pkt 4
w ró˝nych przypadkach wyrazy „Urzàd Nadzoru”
zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypad-
kach wyrazami „organ nadzoru”;

6) u˝yte w art. 78 w ust. 3, w art. 123d w ust. 2,
w art. 123e w ust. 1, w art. 151e w ust. 1 i 3
i w art. 151g w ró˝nych przypadkach wyrazy „Prezes
Urz´du Nadzoru” zast´puje si´ u˝ytymi w odpo-
wiednich przypadkach wyrazami „organ nadzoru”;

7) u˝yte w art. 141e w ust. 1 w zdaniu wst´pnym oraz
w pkt 1 i 2 w ró˝nych przypadkach wyrazy „Prezes
Urz´du Nadzoru Ubezpieczeƒ Zdrowotnych” za-
st´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach
wyrazami „organ nadzoru”.

Art. 41. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o prze-
ciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468,

z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r.
Nr 20, poz. 256 i Nr 103, poz. 1097 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1194 i Nr 125, poz. 1367) w art. 9 w ust. 1 skreÊla
si´ wyrazy „oraz Prezes Urz´du Kultury Fizycznej
i Sportu”.

Art. 42. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o por´cze-
niach 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 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 167
i Nr 81, poz. 876) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 2:

a) w pkt 2 skreÊla si´ lit. c),

b) w pkt 11 przecinek zast´puje si´ kropkà i skreÊla
si´ pkt 12 i 13;

2) w art. 7 skreÊla si´ ust. 3;

3) w art. 12 skreÊla si´ ust. 1a;

4) w art. 14 skreÊla si´ ust. 2.

Art. 43. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo 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 oraz
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) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 140i w pkt 4 wyrazy „Generalnej Dyrekcji
Dróg Publicznych” zast´puje si´ wyrazami „Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad”;

2) u˝yte w art. 10 w ust. 3 i 8, w art. 64 w ust. 4 oraz
w art. 140d w pkt 4 w ró˝nych przypadkach wyrazy
„Generalny Dyrektor Dróg Publicznych” zast´puje
si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyraza-
mi „Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Auto-
strad”.

Art. 44. W ustawie z dnia 30 lipca 1997 r. o paƒstwo-
wym przedsi´biorstwie u˝ytecznoÊci publicznej „Pocz-
ta Polska” (Dz. U. Nr 106, poz. 675 i z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268) w art. 25 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Na cz∏onka Rady Poczty Polskiej mo˝e byç po-
wo∏any wy∏àcznie obywatel polski, stale za-
mieszkujàcy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, posiadajàcy wiedz´ i doÊwiadczenie
w zakresie dzia∏alnoÊci pocztowej lub banko-
wej.”

Art. 45. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r.
Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 22,
poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103,
poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 123,
poz. 1351 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:
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1) w art. 14:
a) w ust. 1 wyraz „szeÊciu” zast´puje si´ wyrazem

„siedmiu”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczàcego Komisji powo∏uje, na pi´-
cioletnià kadencj´, Prezes Rady Ministrów
na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
instytucji finansowych w porozumieniu
z Prezesem Narodowego Banku Polskiego.
Wniosek ten wymaga zaopiniowania przez
w∏aÊciwe komisje sejmowe.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Cz∏onkami Komisji sà:

1) przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki,

2) przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do
spraw instytucji finansowych,

3) przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do
spraw rynków rolnych,

4) przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do
spraw Skarbu Paƒstwa,

5) przedstawiciel Prezesa Narodowego Ban-
ku Polskiego,

6) przedstawiciel Prezesa Urz´du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów,

7) Przewodniczàcy Komisji Nadzoru Ubez-
pieczeƒ i Funduszy Emerytalnych albo wy-
znaczony przez niego przedstawiciel.”,

d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a—4c w brzmieniu:

„4a. Ta sama osoba nie mo˝e byç Przewodniczà-
cym Komisji d∏u˝ej ni˝ przez dwie kolejne
kadencje.

4b. Przewodniczàcy Komisji mo˝e byç odwo∏a-
ny przez Prezesa Rady Ministrów przed
up∏ywem kadencji z nast´pujàcych przy-
czyn:

1) z∏o˝enia rezygnacji,

2) niewype∏niania obowiàzków na skutek
d∏ugotrwa∏ej choroby trwajàcej ponad
6 miesi´cy, stwierdzonej orzeczeniem le-
karskim,

3) ra˝àcego naruszenia Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub ustaw,

4) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu
za przest´pstwo.

4c. W razie Êmierci Przewodniczàcego Komisji
jego kadencja wygasa.”;

2) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. 1. Koszty dzia∏alnoÊci Komisji i urz´du Ko-
misji, w tym wynagrodzenia i premie
dla Przewodniczàcego Komisji, jego za-
st´pców oraz wynagrodzenia i premie
dla pracowników urz´du Komisji po-
krywane sà z op∏at, o których mowa
w art. 20 ust. 1—3.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owe zasady kszta∏-
towania wielkoÊci Êrodków przeznaczo-
nych na premie dla Przewodniczàcego
Komisji i jego zast´pców oraz ustalania
wysokoÊci tych premii, a tak˝e szczegó-
∏owe zasady kszta∏towania wielkoÊci
Êrodków na wynagrodzenia i premie
dla pracowników urz´du Komisji oraz
ustalania wysokoÊci tych wynagrodzeƒ
i premii, uwzgl´dniajàc organizacj´
urz´du Komisji, koniecznoÊç zapewnie-
nia w∏aÊciwej realizacji zadaƒ Komisji
i urz´du Komisji w zakresie sprawowa-
nego nadzoru oraz poziom p∏ac w in-
stytucjach nadzorowanych.”;

3) w art. 159 w ust. 1 w pkt 3 lit. h) otrzymuje brzmie-
nie:

„h) Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Eme-
rytalnych,”;

4) w art. 161 w ust. 2a wyrazy „Urz´dowi Nadzoru nad
Funduszami Emerytalnymi” zast´puje si´ wyraza-
mi „Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy
Emerytalnych”.

Art. 46. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543 oraz z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154,
poz. 1800) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. W∏aÊciwym w sprawach gospodarki nie-
ruchomoÊciami, regulowanych przepi-
sami ustawy, jest minister w∏aÊciwy do
spraw budownictwa, gospodarki prze-
strzennej i mieszkaniowej.

2. Organem doradczym ministra w∏aÊciwe-
go do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej w spra-
wach gospodarki nieruchomoÊciami jest
Paƒstwowa Rada NieruchomoÊci.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw budownic-
twa, gospodarki przestrzennej i mieszka-
niowej powo∏uje i odwo∏uje przewodni-
czàcego i cz∏onków Rady, o której mowa
w ust. 2, oraz ustala, w drodze zarzàdze-
nia, jej regulamin, który okreÊla organi-
zacj´ i zasady dzia∏ania Rady.”;

2) w art. 190 skreÊla si´ wyrazy „oraz Agencj´ Budo-
wy i Eksploatacji Autostrad”;

3) w art. 223 w ust. 2 wyrazy „Generalnej Dyrekcji
Dróg Publicznych” zast´puje si´ wyrazami „Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad”;

4) u˝yte w art. 191 w ust. 1 i 4, w art. 193 w ust. 2,
w art. 194 w ust. 1 i 3 oraz w art. 196 w ró˝nych
przypadkach wyrazy „Prezes Urz´du Mieszkalnic-
twa i Rozwoju Miast” zast´puje si´ u˝ytymi w od-
powiednich przypadkach wyrazami „minister w∏a-
Êciwy do spraw budownictwa, gospodarki prze-
strzennej i mieszkaniowej”.
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Art. 47. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pra-
cowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 60, poz. 623) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) organ nadzoru — Komisja Nadzoru Ubezpie-
czeƒ i Funduszy Emerytalnych,”;

2) u˝yte w art. 2 w pkt 14, w art. 20 w ust. 1, w art. 35
w ust. 1, w art. 36 w ust. 3, w art. 37—39 i w art. 40
w ust. 1 w ró˝nych przypadkach wyrazy „Urzàd
Nadzoru” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich
przypadkach wyrazami „organ nadzoru”.

Art. 48. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bez-
pieczeƒstwie imprez masowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 120,
poz. 1298 i Nr 123, poz. 1353) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, Ministrem Obro-
ny Narodowej, ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw
kultury fizycznej i sportu okreÊla, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe zasady ustalania
szkód, o których mowa w ust. 3, oraz tryb wy-
p∏aty odszkodowaƒ.”;

2) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw wewn´trznych oraz ministrem w∏a-
Êciwym do spraw kultury fizycznej i sportu, po
zasi´gni´ciu opinii Prezesa Polskiej Izby Ubez-
pieczeƒ, okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, mi-
nimalnà sum´ gwarancyjnà ubezpieczenia,
o którym mowa w ust. 1, z uwzgl´dnieniem ko-
niecznoÊci w∏aÊciwego zabezpieczenia finanso-
wego skutków wypadków zaistnia∏ych podczas
imprezy masowej.”

Art. 49. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o fun-
duszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933,
z 1999 r. Nr 72, poz. 801 oraz z 2000 r. Nr 103, poz. 1099
i Nr 114, poz. 1192) w art. 11 w ust. 4 na koƒcu dodaje
si´ wyrazy „oraz ubezpieczeƒ na ˝ycie, je˝eli sà one
zwiàzane z ubezpieczeniowym funduszem inwestycyj-
nym w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia-
∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11,
poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107,
poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483,
Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43,
poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114,
poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 37, poz. 424,
Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253)”.

Art. 50. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o orga-
nizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256,
z 2000 r. Nr 60, poz. 702 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64

i Nr 110, poz. 1189) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Eme-
rytalnych, dzia∏ajàca na podstawie odr´bnych
przepisów, zwana dalej `«organem nadzoru»,
wydaje zezwolenie na utworzenie funduszu
w terminie 3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wnio-
sku. Zezwolenie jest równoznaczne z zatwier-
dzeniem statutu funduszu.”;

2) w art. 42 w ust. 1, w art. 44 w ust. 3 i w art. 47 wy-
razy „organu nadzoru” zast´puje si´ wyrazami
„organu nadzorujàcego”;

3) w art. 94:

a) w ust. 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Za wpis do rejestru oraz zmian´ danych obj´-
tych wpisem organ nadzoru pobiera op∏at´, któ-
ra stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.”,

b) w ust. 9 wyrazy „w porozumieniu z Prezesem
Urz´du Nadzoru” zast´puje si´ wyrazami „po
zasi´gni´ciu opinii Komisji Nadzoru Ubezpie-
czeƒ i Funduszy Emerytalnych”;

4) w art. 170 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„WysokoÊç stopy zwrotu jest podawana do wiado-
moÊci organu nadzoru oraz jednej z agencji infor-
macyjnych wskazanych przez ten organ.”;

5) skreÊla si´ art. 199;

6) w art. 200 w ust. 2 skreÊla si´ pkt 2;

7) w art. 200a wyrazy „Urzàd Nadzoru” zast´puje si´
wyrazami „Organ nadzoru”;

8) skreÊla si´ art. 201;

9) art. 203 otrzymuje brzmienie:

„Art. 203. 1. Koszty nadzoru nad dzia∏alnoÊcià fun-
duszy emerytalnych ponoszà po-
wszechne towarzystwa do wysokoÊci
0,14% sk∏adek wp∏aconych w danym
roku do zarzàdzanych przez nie otwar-
tych funduszy.

2. Koszty funkcjonowania dzia∏alnoÊci
Rzecznika Ubezpieczonych, dzia∏ajà-
cego na podstawie odr´bnej ustawy,
ponoszà towarzystwa emerytalne do
wysokoÊci 0,01% sk∏adek wp∏aconych
w danym roku do otwartych funduszy.

3. Nale˝noÊci z tytu∏ów, o których mowa
w ust. 1 i 2, podlegajà egzekucji w try-
bie przepisów o post´powaniu egze-
kucyjnym w administracji.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wysokoÊç oraz sposób obli-
czania wp∏at na pokrycie kosztów,
o których mowa w ust. 1 i 2, propor-
cjonalnie do wp∏aconej sk∏adki, termi-
ny uiszczenia wp∏at oraz wysokoÊç od-
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setek za ich nieuiszczenie w termi-
nie.”;

10) w art. 207 wyrazy „Prezesowi Urz´du Nadzoru” za-
st´puje si´ wyrazami „Przewodniczàcemu Komisji
Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych”;

11) art. 208 otrzymuje brzmienie:

„Art. 208. Przewodniczàcy Komisji Nadzoru Ubez-
pieczeƒ i Funduszy Emerytalnych sk∏ada
raz w roku sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
Komisji ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw instytucji finansowych i ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego.”;

12) skreÊla si´ art. 209;

13) art. 210 otrzymuje brzmienie:

„Art. 210. Do Przewodniczàcego i cz∏onków Komi-
sji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy
Emerytalnych oraz pracowników Urz´du
tej Komisji, a tak˝e osób pozostajàcych
z Urz´dem tej Komisji w stosunku zlece-
nia lub w innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze stosuje si´ od-
powiednio przepisy art. 49.”;

14) skreÊla si´ art. 211—214;

15) u˝yte w art. 15 w ust. 2, w art. 16 w ust. 5, w art. 22
w ust. 1 i 2, w art. 23 w ust. 3 i 4, w art. 25 w ust. 2
w pkt 1, w art. 33 w ust. 2 i 3, w art. 37 w ust. 3,
w art. 38 w ust. 1, 3 i 4, w art. 49 w ust. 3, w art. 51,
w art. 53, w art. 54 w ust. 2, w art. 55 w ust. 1 i 2,
w art. 56 w ust. 1—3, w art. 57, w art. 58, w art. 59
w ust. 1, w art. 60—63, w art. 64 w ust. 2, w art. 65,
w art. 66 w ust. 3, w art. 68 w ust. 1 i 4, w art. 69
w ust. 1 i 3, w art. 70 w ust. 1, 4 i 5, w art. 71 w ust. 2
i 3, w art. 72, w art. 74 w ust. 1, 2 i 4, w art. 77,
w art. 79 w ust. 2 w pkt 2, w art. 93 w ust. 3, w art. 94
w ust. 2, 4—7, w art. 102 w ust. 1 i 7, w art. 124,
w art. 149 w ust. 3 i 4, w art. 156, w art. 160 w ust. 4,
w art. 161 w ust. 1—4, w art. 162, w art. 164,
w art. 166, w art. 169, w art. 174 w pkt 2 i 4,
w art. 178 w ust. 1, w art. 181 w ust. 3, w art. 186
w ust. 1, w art. 190 w ust. 3, w art. 194, w art. 195,
w art. 196 w pkt 3, w art. 197 w ust. 2 i 3, w art. 198,
w art. 200 w ust. 1 i 2, w art. 202, w art. 204 w ust. 1,
6 i 7, w art. 205 w ust. 1 i 3, w art. 206 i w art. 218
w ró˝nych przypadkach wyrazy „Urzàd Nadzoru”
zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypad-
kach wyrazami „organ nadzoru”;

16) u˝yte w art. 173 w ust. 2, w art. 174 w pkt 3,
w art. 176, w art. 177 w ust. 1 i w art. 204 w ust. 2
i 5 w ró˝nych przypadkach wyrazy „Prezes Urz´du
Nadzoru” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich
przypadkach wyrazami „organ nadzoru”.

Art. 51. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160,
poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95
i Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94,
poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119,

poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64,
Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1195 i Nr 130, poz. 1450
i 1452) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 w lit. j) wyrazy „Urz´du
Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi” zast´pu-
je si´ wyrazami „Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ
i Funduszy Emerytalnych”;

2) w art. 131 w ust. 4 wyrazy „ , Urz´du Nadzoru nad
Funduszami Emerytalnymi oraz Paƒstwowego
Urz´du Nadzoru Ubezpieczeƒ” zast´puje si´ wyra-
zami „oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Fundu-
szy Emerytalnych”;

3) w art. 141h w ust. 2 wyrazy „ , Urzàd Nadzoru nad
Funduszami Emerytalnymi albo Paƒstwowy Urzàd
Nadzoru Ubezpieczeƒ” zast´puje si´ wyrazami „al-
bo Komisja Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Eme-
rytalnych”.

Art. 52. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73,
poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321
oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42,
poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76,
poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113,
poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130,
poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 9 w ust. 4 skreÊla si´ wyrazy „ , Agencja Tech-
niki i Technologii”;

2) w art. 9a w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „oraz Prezesem
Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast”;

3) w art. 12 w ust. 3 po wyrazach „i Gie∏d” dodaje si´
wyrazy „oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Fun-
duszy Emerytalnych”;

4) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego sprawuje nadzór nad
Naczelnym Dyrektorem Archiwów Paƒstwo-
wych.”;

5) w art. 15 skreÊla si´ ust. 2;

6) w art. 16 w ust. 2 wyrazy „Urz´du Regulacji Teleko-
munikacji” zast´puje si´ wyrazami „Urz´du Regu-
lacji Telekomunikacji i Poczty”;

7) w art. 21 skreÊla si´ ust. 2; 

8) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa
podlegajà okr´gowi inspektorzy rybo∏ówstwa
morskiego, Inspekcja Ochrony RoÊlin i Nasien-
nictwa, Inspekcja Weterynaryjna oraz Central-
ny OÊrodek Badania Odmian RoÊlin Upraw-
nych.”;
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9) w art. 25 w ust. 4 skreÊla si´ wyrazy „oraz Agencji
Prywatyzacji”;

10) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu spra-
wuje nadzór nad Generalnym Dyrektorem Dróg
Krajowych i Autostrad, Prezesem Urz´du
Transportu Kolejowego oraz G∏ównym Inspek-
torem Transportu Drogowego.”;

11) w art. 29:

a) w ust. 1 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ pkt 9 w brzmieniu:

„9) nadzoru nad ratownictwem górskim i wod-
nym.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià Policji,
Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, Obrony Cywilnej Kraju, Prezesa Urz´du
do spraw Repatriacji i Cudzoziemców, Krajo-
wego Centrum Informacji Kryminalnej oraz
Biura Ochrony Rzàdu.”;

12) w art. 33:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dzia∏ zdrowie obejmuje sprawy:

1) ochrony zdrowia i zasad organizacji opie-
ki zdrowotnej,

2) nadzoru nad produktami leczniczymi, wy-
robami medycznymi i produktami biobój-
czymi,

3) organizacji i nadzoru nad systemem Paƒ-
stwowe Ratownictwo Medyczne,

4) zawodów medycznych,

5) warunków sanitarnych, nadzoru sanitar-
nego, bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci, a w
szczególnoÊci nadzoru nad jakoÊcià zdro-
wotnà ˝ywnoÊci w procesie produkcji
i w obrocie oraz materia∏ami i wyrobami
stykajàcymi si´ z ˝ywnoÊcià,

6) lecznictwa uzdrowiskowego,

7) koordynacji systemów zabezpieczenia
spo∏ecznego w zakresie rzeczowych
Êwiadczeƒ leczniczych,

8) organizmów genetycznie zmodyfikowa-
nych, w zakresie wydawania zezwoleƒ na
wprowadzenie do obrotu ˝ywnoÊci i Êrod-
ków farmaceutycznych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia
podlega Agencja Rozwiàzywania Proble-
mów Alkoholowych.”;

13) w art. 33a w ust. 1 skreÊla si´ pkt 4, 8 i 9.

Art. 53. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,

poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26,
poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78,
poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118,
Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249
oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39,
poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110,
poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154,
poz. 1792) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 50 w ust. 3 wyrazy „Urz´dowi Nadzoru nad
Funduszami Emerytalnymi” zast´puje si´ wyraza-
mi „Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy
Emerytalnych”;

2) w art. 73 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „Urz´dem Nadzo-
ru nad Funduszami Emerytalnymi, Paƒstwowym
Urz´dem Nadzoru Ubezpieczeniowego” zast´puje
si´ wyrazami „Komisjà Nadzoru Ubezpieczeƒ
i Funduszy Emerytalnych”.

Art. 54. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r.
o wspieraniu przedsi´wzi´ç termomodernizacyjnych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1121, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz
z 2001 r. Nr 76, poz. 808 i Nr 154, poz. 1800) u˝yte
w art. 12 w ust. 1 w pkt 1 oraz w ust. 2 i 3 w ró˝nych
przypadkach wyrazy „Prezes Urz´du Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowied-
nich przypadkach wyrazami „minister w∏aÊciwy do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej”.

Art. 55. W ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111,
poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800) w art. 14 w ust. 2 skreÊla
si´ pkt 1, 5 i 7.

Art. 56. W ustawie z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 oraz z 2001 r.
Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 w ust. 3 wyrazy „Prezesowi Urz´du Regu-
lacji Telekomunikacji, zwanemu dalej «Prezesem
URT»” zast´puje si´ wyrazami „Prezesowi Urz´du
Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanemu dalej
«Prezesem URTiP» ”;

2) w art. 10 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Prezes URTiP og∏asza w Biuletynie Urz´du Re-
gulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanym dalej
«Biuletynem URTiP», wykaz udzielonych ze-
zwoleƒ, co najmniej raz w roku kalendarzo-
wym.”;

3) w art. 25 w ust. 5 wyrazy „Urzàd Regulacji Teleko-
munikacji, zwany dalej «URT»” zast´puje si´ wyra-
zami „Urzàd Regulacji Telekomunikacji i Poczty,
zwany dalej «URTiP»”;

4) w dziale VII tytu∏ rozdzia∏u 1 otrzymuje brzmienie:

„Prezes Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Pocz-
ty”;
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5) w art. 109:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw ∏àcznoÊci, powo∏uje
Prezesa URTiP. Prezes URTiP jest odwo∏ywa-
ny przez Prezesa Rady Ministrów.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Na Prezesa URTiP oraz jego zast´pc´ mo˝e
byç powo∏ana osoba posiadajàca wy∏àcznie
obywatelstwo polskie, stale zamieszkujàca
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po-
siadajàca wykszta∏cenie wy˝sze oraz do-
Êwiadczenie w zakresie dzia∏alnoÊci teleko-
munikacyjnej lub pocztowej.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, na
wniosek Prezesa URTiP, powo∏uje zast´pców
Prezesa URTiP do spraw rynku us∏ug teleko-
munikacyjnych i do spraw rynku us∏ug pocz-
towych. Zast´pcy Prezesa URTiP sà odwo∏y-
wani przez ministra w∏aÊciwego do spraw
∏àcznoÊci.”;

6) w art. 110:

a) w ust. 1:

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) wykonywanie zadaƒ z zakresu regulacji

dzia∏alnoÊci pocztowej okreÊlonych
w ustawie oraz w przepisach o ∏àczno-
Êci,”

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) opracowywanie wskazanych przez mini-

stra w∏aÊciwego do spraw ∏àcznoÊci pro-
jektów aktów prawnych w zakresie swojej
w∏aÊciwoÊci,”

— w pkt 3 i w pkt 4 po wyrazach „us∏ug teleko-
munikacyjnych” dodaje si´ wyrazy „i poczto-
wych”,

— w pkt 7 po wyrazach „organizacjami teleko-
munikacyjnymi” dodaje si´ wyrazy „i organi-
zacjami pocztowymi”,

— w pkt 9 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ pkt 10 w brzmieniu:

„10) wspó∏praca z Prezesem Urz´du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w sprawach
dotyczàcych przestrzegania praw pod-
miotów korzystajàcych z us∏ug poczto-
wych i przeciwdzia∏ania praktykom ogra-
niczajàcym konkurencj´ oraz antykonku-
rencyjnym koncentracjom operatorów
i ich zwiàzków.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes URTiP sk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw ∏àcznoÊci coroczne sprawozdanie
ze swojej dzia∏alnoÊci za rok poprzedni,
w terminie do koƒca kwietnia oraz przekazu-
je informacje o swojej dzia∏alnoÊci na ˝àda-
nie tego ministra.”,

c) skreÊla si´ ust. 3;

7) w art. 112 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes URTiP wykonuje zadania przy pomo-
cy URTiP.”;

8) w art. 114:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Telekomunikacji wyra˝a opinie w spra-

wach wniesionych przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw ∏àcznoÊci oraz przez Prezesa
URTiP. Rada mo˝e z w∏asnej inicjatywy
przedstawiaç opinie w sprawach nale˝àcych
do zadaƒ Prezesa URTiP, z wy∏àczeniem
spraw dotyczàcych wykonywania przez Pre-
zesa URTiP obowiàzków na rzecz obronnoÊci
i bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz na rzecz bez-
pieczeƒstwa i porzàdku publicznego.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W sk∏ad Rady Telekomunikacji wchodzi

15 cz∏onków, których powo∏uje minister w∏a-
Êciwy do spraw ∏àcznoÊci, na wniosek Preze-
sa URTiP. Cz∏onkowie Rady Telekomunikacji
sà odwo∏ywani przez ministra w∏aÊciwego
do spraw ∏àcznoÊci.”,

c) w ust. 5:

— w zdaniu wst´pnym wyrazy „Prezes Rady Mi-
nistrów” zast´puje si´ wyrazami „Minister
w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci”,

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) swojego przedstawiciela oraz po jednym
przedstawicielu Ministra Obrony Narodo-
wej, ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych, Przewodniczàcego Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, Szefa Urz´du
Ochrony Paƒstwa oraz Prezesa Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
zg∏oszonym przez te organy,”

d) w ust. 6 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„Powo∏anie nast´puje na wniosek Prezesa
URTiP.”;

9) po art. 115 dodaje si´ art. 115a i 115b w brzmieniu:

„Art. 115a. 1. Przy Prezesie URTiP dzia∏a Rada
Us∏ug Pocztowych, zwana dalej «Ra-
dà», jako organ opiniodawczo-do-
radczy Prezesa URTiP w sprawach
us∏ug pocztowych.

2. Rada wyra˝a opinie w sprawach
wniesionych przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw ∏àcznoÊci oraz przez
Prezesa URTiP. Rada mo˝e z w∏asnej
inicjatywy przedstawiaç opinie
w sprawach nale˝àcych do zadaƒ
Prezesa URTiP, z wy∏àczeniem spraw
dotyczàcych wykonywania przez
Prezesa URTiP obowiàzków na rzecz
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa oraz na rzecz bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego.
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3. W sk∏ad Rady wchodzi 9 cz∏onków,
których powo∏uje minister w∏aÊciwy
do spraw ∏àcznoÊci, na wniosek Pre-
zesa URTiP. Cz∏onkowie Rady sà od-
wo∏ywani przez ministra w∏aÊciwego
do spraw ∏àcznoÊci.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àczno-
Êci powo∏uje w sk∏ad Rady:

1) swojego przedstawiciela,

2) przedstawiciela Prezesa Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, spoÊród kandydatów zg∏o-
szonych przez ten organ,

3) przedstawiciela operatora publicz-
nego, spoÊród kandydatów zg∏o-
szonych przez ten podmiot,

4) osoby wyró˝niajàce si´ wiedzà
i doÊwiadczeniem w zakresie dzia-
∏alnoÊci pocztowej, spoÊród kan-
dydatów zg∏oszonych przez orga-
nizacje reprezentujàce operato-
rów lub podmioty korzystajàce
z us∏ug pocztowych, organizacje
Êrodowiskowe, jednostki badaw-
cze, placówki naukowe, a tak˝e in-
ne organizacje zwiàzane z dzia∏al-
noÊcià pocztowà.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àczno-
Êci powo∏uje i odwo∏uje Przewodni-
czàcego Rady. Powo∏anie nast´puje
spoÊród cz∏onków Rady, na wniosek
Prezesa URTiP.

6. Kadencja Rady up∏ywa wraz z up∏y-
wem kadencji Prezesa URTiP.

Art. 115b. 1. Do Rady stosuje si´ odpowiednio
art. 115 ust. 1—4.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àczno-
Êci okreÊla, w drodze rozporzàdzenia,
wysokoÊç wynagrodzenia za udzia∏
w posiedzeniach Rady, bioràc
w szczególnoÊci pod uwag´ zakres
obowiàzków jej cz∏onków.”;

10) w art. 124 w ust. 1 w pkt 17 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 18—20 w brzmieniu:

„18) Êwiadczy us∏ugi pocztowe bez wymaganego
zezwolenia lub zg∏oszenia,

19) nie b´dàc operatorem publicznym, Êwiadczy
us∏ugi zastrze˝one,

20) nie wype∏nia obowiàzków lub zadaƒ na rzecz
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego, w za-
kresie i na warunkach okreÊlonych w usta-
wie.”;

11) u˝yte w art. 7 w ust. 1, w art. 8 w ust. 1, w art. 12
w ust. 1—3 i 7, w art. 13 w ust. 1, w art. 14 w ust. 2
i 2a, w art. 14a, w art. 15 w ust. 1, w art. 16, w art. 17
w ust. 1, w art. 18 w ust. 3, w art. 21 w ust. 2 i 3,
w art. 22 w ust. 2, w art. 24 w ust. 2, w art. 25

w ust. 3, 6 i 7, w art. 27 w ust. 1, w art. 28, w art. 32
w ust. 2, w art. 35 w ust. 4, w art. 37 w ust. 1 i 2,
w art. 40 w ust. 2, w art. 44 w ust. 2, w art. 53
w ust. 2, w art. 54 w ust. 2—5, w art. 56 w ust. 3,
w art. 57 w ust. 1—6, w art. 58, w art. 60 w ust. 1—3,
w art. 61 w ust. 4, w art. 78 w ust. 4 i 6, w art. 79
w ust. 2—4, w art. 80 w ust. 4, w art. 82, w art. 83
w ust. 1, 2 i 4, w art. 84 w ust. 1, w art. 85 w ust. 1,
w art. 90 w ust. 1, w art. 93, w art. 95, w art. 99
w ust. 1, 4 i 5, w art. 100 w ust. 1, w art. 104 w ust. 3,
w art. 106 w ust. 1 i 5, w art. 109 w ust. 1, 2, 4, 6, 7
i 9, w art. 110 w ust. 1 w zdaniu wst´pnym i w pkt 7,
w art. 111, w art. 112 w ust. 2 i 6, w art. 113 w ust. 4,
w art. 114 w ust. 1, 3 i 7, w art. 115 w ust. 2,
w art. 116 i 117, w art. 118 w ust. 4, w art. 119,
w art. 120 w ust. 1 i 3, w art. 121 w ust. 1 i 2,
w art. 124 w ust. 1 w pkt 1—3 i w ust. 2 oraz
w art. 125 w ust. 1—3 w ró˝nych przypadkach wy-
razy „Prezes URT” zast´puje si´ u˝ytymi w odpo-
wiednich przypadkach wyrazami „Prezes URTiP”;

12) w art. 22 w ust. 8, w art. 27 w ust. 2 i 3, w art. 30
w ust. 3, w art. 31 w ust. 2, w art. 32 w ust. 1,
w art. 100 w ust. 2, w art. 106 w ust. 4, w art. 112
w ust. 3, 5, 6 i 9, w art. 113, w art. 118 w ust. 1 i 2
oraz w art. 121 w ust. 3 wyrazy „URT” zast´puje si´
wyrazami „URTiP”;

13) u˝yte w art. 57 w ust. 5, w art. 60 w ust. 4, w art. 79
w ust. 4, w art. 106 w ust. 5 oraz w art. 116 w ust. 1
i 2 w ró˝nych przypadkach wyrazy „Biuletyn URT”
zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypad-
kach wyrazami „Biuletyn URTiP”.

Art. 57. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utwo-
rzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) wykorzystania nowych technik i technolo-
gii.”;

2) w art. 6:

a) w ust. 1 po pkt 8 dodaje si´ pkt 8a w brzmieniu:

„8a) wydawanie opinii o technicznych i ekono-
micznych perspektywach, mo˝liwoÊciach
i warunkach wykorzystania nowych technik
i technologii w gospodarce, które w szcze-
gólnoÊci mogà byç przedstawiane przy
ubieganiu si´ o uzyskanie po˝yczki lub kre-
dytu,”

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) udzielaç przedsi´biorcom po˝yczek zaciàga-
nych w celu gospodarczego wykorzystania
nowoczesnych rozwiàzaƒ w zakresie techni-
ki i technologii,”

c) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. CzynnoÊci okreÊlone w ust. 1 pkt 1—8a
Agencja mo˝e wykonywaç za cz´Êciowà lub
pe∏nà odp∏atnoÊcià.
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4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych okreÊla, w dro-
dze rozporzàdzenia, warunki i tryb:

1) udzielania przez Agencj´ dotacji,

2) obejmowania przez Agencj´ udzia∏ów i ak-
cji w spó∏kach oraz nabywania obligacji,

3) udzielania przez Agencj´ po˝yczek, w tym
tak˝e preferencyjnych, oraz ich umarzania

— uwzgl´dniajàc obowiàzujàce zasady udzie-
lania pomocy publicznej przedsi´biorcom.”;

3) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7.1. Agencja dzia∏a na podstawie ustawy oraz
statutu.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
w drodze zarzàdzenia, nadaje Agencji
statut, który okreÊla jej organizacj´ we-
wn´trznà.”;

4) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, na
wniosek Prezesa, powo∏uje zast´pców Prezesa
w liczbie do czterech osób.”;

5) w art. 15 w ust. 2 po pkt 2 dodaje si´
pkt 2a w brzmieniu:

„2a) Êrodki pochodzàce z pomocy zagranicznej,”.

Art. 58. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o prze-
ciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych
lub nieujawnionych êróde∏ (Dz. U. Nr 116, poz. 1216
i z 2001 r. Nr 63, poz. 641) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 21 w ust. 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Komisja Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy
Emerytalnych w stosunku do zak∏adów
ubezpieczeƒ, brokerów i g∏ównych oddzia-
∏ów zagranicznych zak∏adów ubezpieczeƒ
oraz w stosunku do funduszy emerytal-
nych,”

b) skreÊla si´ pkt 4;

2) w art. 33 w ust. 2:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy
Emerytalnych lub osób przez nià upowa˝nio-
nych — wy∏àcznie w sprawach zwiàzanych
z wykonywaniem nadzoru nad dzia∏alnoÊcià
ubezpieczeniowà oraz nad dzia∏alnoÊcià fun-
duszy emerytalnych,”

b) skreÊla si´ pkt 6.

Art. 59. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmia-
nie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych

ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 475) po art. 14 dodaje si´
art. 14a w brzmieniu:

„Art. 14a. Post´powania administracyjne wszcz´te
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy na podstawie ustawy z dnia 29
marca 1963 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
z 1992 r. Nr 7, poz. 30 i Nr 25, poz. 112
oraz z 1995 r. Nr 23, poz. 120) i niezakoƒ-
czone do tego dnia decyzjà ostatecznà
toczà si´ wed∏ug przepisów dotychcza-
sowych, z tym ˝e kompetencje ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych
przechodzà na Prezesa.”

Art. 60. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o orga-
nizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76,
poz. 811) w art. 11 w ust. 4:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Inspekcja Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa,”

b) skreÊla si´ pkt 3.

Art. 61. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmia-
nie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 128, poz. 1405) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6 skreÊla si´ pkt 1 i 2;

2) w art. 8 wyrazy „i art. 6 pkt 1 i 2, które wchodzà” za-
st´puje si´ wyrazami „ , który wchodzi”.

Art. 62. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o trans-
porcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po art. 34 dodaje si´ art. 34a w brzmieniu:

„Art. 34a. 1. Na podstawie umów cywilnopraw-
nych mogà byç u˝ywane, do celów
s∏u˝bowych, samochody osobowe,
motocykle i motorowery nieb´dàce
w∏asnoÊcià pracodawcy.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw finansów publicz-
nych okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, warunki ustalania oraz sposób
dokonywania zwrotu kosztów u˝ywa-
nia pojazdów, o których mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc rodzaj pojazdu
mechanicznego, jego pojemnoÊç oraz
limit kilometrów w zale˝noÊci od licz-
by mieszkaƒców w danej gminie lub
mieÊcie, w∏aÊciwych ze wzgl´du na
miejsce zatrudnienia pracownika.”;

2) w art. 46 w ust. 1 wyrazy „Generalnej Dyrekcji Dróg
Publicznych” zast´puje si´ wyrazami „Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad”, a wyrazy
„Generalny Dyrektor Dróg Publicznych” zast´puje
si´ wyrazami „Generalny Dyrektor Dróg Krajo-
wych i Autostrad”;
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3) w art. 52 w ust. 2 wyrazy „w drodze rozporzàdze-
nia” zast´puje si´ wyrazami „w drodze zarzàdze-
nia”.

Art. 63. Ilekroç w innych przepisach jest mowa o:

1) Prezesie Urz´du Kultury Fizycznej i Sportu — nale-
˝y przez to rozumieç ministra w∏aÊciwego do
spraw kultury fizycznej i sportu,

2) Prezesie Krajowego Urz´du Pracy — nale˝y przez to
rozumieç ministra w∏aÊciwego do spraw pracy,

3) Prezesie Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast —
nale˝y przez to rozumieç ministra w∏aÊciwego do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej,

4) Generalnym Konserwatorze Zabytków albo Komi-
tecie Kinematografii — nale˝y przez to rozumieç
ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego,

5) Generalnym Dyrektorze Dróg Publicznych — nale-
˝y przez to rozumieç Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad,

6) G∏ównym Inspektorze Ochrony RoÊlin albo G∏ów-
nym Inspektorze Inspekcji Nasiennej — nale˝y
przez to rozumieç G∏ównego Inspektora Ochrony
RoÊlin i Nasiennictwa,

7) Paƒstwowym Urz´dzie Nadzoru Ubezpieczeƒ albo
Urz´dzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi
— nale˝y przez to rozumieç Komisj´ Nadzoru Ubez-
pieczeƒ i Funduszy Emerytalnych,

8) Prezesie Urz´du Regulacji Telekomunikacji — nale-
˝y przez to rozumieç Prezesa Urz´du Regulacji Te-
lekomunikacji i Poczty,

9) Urz´dzie Nadzoru Ubezpieczeƒ Zdrowotnych — na-
le˝y przez to rozumieç Komisj´ Nadzoru Ubezpie-
czeƒ i Funduszy Emerytalnych.

Art. 64. Statuty nadane na podstawie upowa˝nieƒ
zmienianych niniejszà ustawà zachowujà moc do cza-
su zastàpienia ich statutami nadanymi na podstawie
przepisów zmienionych niniejszà ustawà.

Art. 65. Przewodniczàcy Komisji Papierów Warto-
Êciowych i Gie∏d powo∏any przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy pe∏ni funkcj´ do czasu powo∏ania
Przewodniczàcego Komisji na zasadach okreÊlonych
w art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 45.

Art. 66. Rzecznik Ubezpieczonych powo∏any przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy pe∏ni funkcj´
do czasu powo∏ania Rzecznika Ubezpieczonych na za-
sadach okreÊlonych w art. 90b ust. 3 ustawy zmienia-
nej w art. 19.

Art. 67. Post´powania wszcz´te i niezakoƒczone
przed znoszonymi organami toczà si´ nadal przed or-
ganami, które przej´∏y ich zadania i kompetencje.

Art. 68. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci,
w terminie miesiàca od dnia utworzenia Urz´du Regu-
lacji Telekomunikacji i Poczty, przeka˝e Prezesowi tego
Urz´du dokumentacj´ zwiàzanà z wydanymi zezwole-
niami, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy zmienia-
nej w art. 20, oraz b´dàce w toku sprawy o ich wydanie.

2. Sprawozdanie za rok 2001 Prezes URTiP sk∏ada
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw ∏àcznoÊci.

Art. 69. Koncesje, zezwolenia i inne decyzje wyda-
ne przez znoszone organy zachowujà wa˝noÊç do up∏y-
wu okreÊlonych w nich terminów wa˝noÊci, chyba ˝e
na podstawie odr´bnych przepisów wczeÊniej zostanà
zmienione lub utracà wa˝noÊç.

Art. 70. 1. Nale˝noÊci i zobowiàzania, w tym z tytu-
∏u po˝yczek, kredytów i por´czeƒ, likwidowanych urz´-
dów lub agencji stajà si´, z zastrze˝eniem ust. 2, nale˝-
noÊciami i zobowiàzaniami odpowiednio urz´dów ob-
s∏ugujàcych organy, które przej´∏y ich zadania i kom-
petencje, lub urz´dów albo agencji, które wykonujà ich
zadania.

2. Prawa i obowiàzki wynikajàce z umów i porozu-
mieƒ zawartych przez likwidowane urz´dy lub agencje,
lub na ich rzecz, przejmujà odpowiednio urz´dy obs∏u-
gujàce organy, które przej´∏y ich zadania i kompeten-
cje, lub urz´dy albo agencje, które wykonujà ich zada-
nia.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego, dzia∏ajàc
w uzgodnieniu z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajo-
wych i Autostrad, dokonuje, ze Êrodków finansowych
Krajowego Funduszu Autostradowego, sp∏aty zacià-
gni´tych przez Agencj´ Budowy i Eksploatacji Auto-
strad kredytów przeznaczonych na cele, o których mo-
wa w art. 39d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 29, i z któ-
rych Êrodki zosta∏y przekazane do tego Funduszu.

Art. 71. 1. Z dniem likwidacji pracownicy likwido-
wanych urz´dów i agencji stajà si´ odpowiednio pra-
cownikami urz´dów obs∏ugujàcych organy, które
przejmujà ich zadania i kompetencje, lub pracownika-
mi agencji, które przejmujà ich zadania.

2. Dyrektorzy Generalni likwidowanych urz´dów
i Prezesi likwidowanych agencji, w terminie 7 dni od
dnia og∏oszenia ustawy, sà obowiàzani zawiadomiç na
piÊmie pracowników o zmianach, jakie majà nastàpiç
w zakresie ich stosunków pracy. Przepisy art. 231 § 4
Kodeksu pracy stosuje si´ odpowiednio.

3. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa
w ust. 1, wygasajà po up∏ywie trzech miesi´cy od dnia
przejÊcia do nowego urz´du lub agencji, je˝eli przed
up∏ywem tego terminu nie zostanà im zaproponowane
nowe warunki pracy lub p∏acy na dalszy okres albo
w razie nieprzyj´cia nowych warunków pracy lub p∏acy.

4. WczeÊniejsze rozwiàzanie stosunku pracy z pra-
cownikiem mo˝e nastàpiç za wypowiedzeniem.

5. W przypadku wygaÊni´cia stosunku pracy, o któ-
rym mowa w ust. 3, lub wypowiedzenia, o którym mo-
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wa w ust. 4, pracownikom przys∏ugujà Êwiadczenia
przewidziane dla pracowników, z którymi stosunki pra-
cy rozwiàzuje si´ z powodu likwidacji urz´du lub agen-
cji.

6. Przepisów ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 3 i 4 nie
stosuje si´ do urz´dników s∏u˝by cywilnej, do których
stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70,
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 102,
poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154,
poz. 1800).

7. Przepisy ust. 1—6 stosuje si´ odpowiednio do
pracowników likwidowanych inspektoratów woje-
wódzkich, przy pomocy których wykonywano zadania
znoszonych wojewódzkich inspektorów jako kierowni-
ków wojewódzkich inspekcji wchodzàcych w sk∏ad ze-
spolonej administracji wojewódzkiej.

8. Prezes zarzàdu, wiceprezesi oraz cz∏onkowie za-
rzàdu spó∏ki powsta∏ej w trybie art. 1 ust. 7 oraz kierow-
nicy jednostek organizacyjnych tej spó∏ki sà osobami
pe∏niàcymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy
z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝-
by w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pra-
cy z nimi w latach 1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje
publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57,
poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r.
Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600 oraz z 2002 r. Nr 14,
poz. 128), w szczególnoÊci majà obowiàzek z∏o˝enia
oÊwiadczenia, o którym mowa w art. 6 tej ustawy.

Art. 72. 1. Prezes Rady Ministrów ustali, w drodze
zarzàdzeƒ, przeznaczenie mienia b´dàcego w posiada-
niu likwidowanych urz´dów lub agencji, z zastrze˝e-
niem przepisów o gospodarce nieruchomoÊciami.

2. Zwiàzane z budowà autostrad nieruchomoÊci
Skarbu Paƒstwa pozostajàce przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy w u˝ytkowaniu Agencji Bu-
dowy i Eksploatacji Autostrad przechodzà nieodp∏atnie
w trwa∏y zarzàd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad.

3. Ustanowienie trwa∏ego zarzàdu, o którym mowa
w ust. 2, stwierdza wojewoda w drodze decyzji.

4. W okresie nie d∏u˝szym ni˝ do dnia 31 grudnia
2002 r. wp∏ywy ze êróde∏, o których mowa
w art. 39a ust. 1 pkt 14 i 15 ustawy zmienianej w art. 29,
stanowià dochody Êrodka specjalnego Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów zwiàzanych z finansowaniem zadaƒ,
o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienia-
nej w art. 17, oraz z finansowaniem wynagrodzeƒ i in-
nych Êwiadczeƒ pracowniczych na rzecz pracowników
likwidowanej Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.

5. Ârodki finansowe Agencji Budowy i Eksploatacji
Autostrad, stanowiàce jej przychody, zgromadzone na
rachunku bankowym, podlegajà przekazaniu, w termi-
nie nie póêniejszym ni˝ 1 miesiàc od dnia likwidacji
Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, na rachunek
Êrodka specjalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-

wych i Autostrad z przeznaczeniem na cel, o którym
mowa w ust. 4.

Art. 73. 1. Polska Agencja Rozwoju Przedsi´bior-
czoÊci przejmuje mienie likwidowanej Agencji Techni-
ki i Technologii.

2. Fundusze utworzone przez likwidowanà Agencj´
Techniki i Technologii powi´kszajà odpowiednie fun-
dusze utworzone przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przed-
si´biorczoÊci.

3. Polska Agencja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci jest
zwolniona z podatków i innych danin publicznych z ty-
tu∏u przej´cia mienia likwidowanej Agencji Techniki
i Technologii.

Art. 74. 1. Agencja Rezerw Materia∏owych przejmu-
je mienie likwidowanej Agencji Rezerw Sanitarnych.

2. Fundusze utworzone przez likwidowanà Agencj´
Rezerw Artyku∏ów Sanitarnych powi´kszajà odpo-
wiednie fundusze utworzone przez Agencj´ Rezerw
Materia∏owych.

3. Agencja Rezerw Materia∏owych jest zwolniona
z podatków i innych danin publicznych z tytu∏u przej´-
cia mienia likwidowanej Agencji Rezerw Artyku∏ów Sa-
nitarnych.

Art. 75. 1. Wp∏ywy uzyskane ze sprzeda˝y akcji
i udzia∏ów przeznaczonych na podwy˝szenie kapita∏u
Agencji Rozwoju Przemys∏u S.A. oraz na wniesienie do
majàtku Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, b´dàcych
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy w posiadaniu ministra
w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa, podlegajà
przekazaniu na rzecz tych podmiotów w sposób okre-
Êlony w przepisach dotychczasowych.

2. Ârodki pozostajàce w dniu wejÊcia w ˝ycie usta-
wy na rachunkach Êrodków specjalnych utworzonych
na podstawie przepisów art. 49 ust. 3 ustawy zmienia-
nej w art. 15 oraz art. 59a i 59b ustawy zmienianej
w art. 39 podlegajà zaliczeniu na poczet Êrodków spe-
cjalnych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy
zmienianej w art. 39.

3. Przychody ze sprzeda˝y nale˝àcych do Skarbu
Paƒstwa akcji i udzia∏ów, stanowiàcych do dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy rezerw´ na cele uw∏aszczenia, podlega-
jà przekazaniu na poczet Êrodków specjalnych, o któ-
rych mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej
w art. 39.

Art. 76. 1. W celu wykonania przepisów niniejszej
ustawy Prezes Rady Ministrów mo˝e, w drodze rozpo-
rzàdzenia, dokonywaç przeniesienia planowanych do-
chodów i wydatków bud˝etowych tak˝e mi´dzy dzia∏a-
mi bud˝etu paƒstwa, z zachowaniem przeznaczenia
Êrodków publicznych wynikajàcego z ustawy bud˝eto-
wej.

2. Przepis art. 39 ust. 1c ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
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Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) stosuje si´
odpowiednio.

Art. 77. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych niniejszà
ustawà zachowujà moc przepisy dotychczasowe, je˝e-
li nie sà z nià sprzeczne.

Art. 78. Na pokrycie kosztów realizacji ustawy
z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowe-
go niepodwy˝szania p∏ac w sferze bud˝etowej oraz
utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur
i rent (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 294) w roku 2002 prze-
znacza si´ z funduszu prywatyzacji utworzonego na
podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia
1993 r. o narodowych 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, z 2000 r. Nr 122, poz. 1319 oraz
z 2001 r. Nr 63, poz. 637) kwot´ w wysokoÊci 22 mln z∏.

Art. 79. Przepis art. 34a ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 62 ma zastosowanie do u˝ywania do celów s∏u˝-
bowych samochodów osobowych, motocykli i moto-
rowerów — poczàwszy od dnia 1 stycznia 2002 r.

Art. 80. 1. Tracà moc:

1) ustawa z dnia 25 stycznia 1991 r. o utworzeniu Urz´-
du Kultury Fizycznej i Sportu (Dz. U. Nr 16, poz. 74,
z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr 62, poz. 689
i z 2000 r. Nr 9, poz. 116),

2) ustawa z dnia 12 kwietnia 1996 r. o utworzeniu
Agencji Techniki i Technologii (Dz. U. Nr 74,

poz. 352, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 48,
poz. 550 i z 2001 r. Nr 81, poz. 873).

2. Traci moc art. 42 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r.
o spó∏kach z udzia∏em zagranicznym (Dz. U. z 1997 r.
Nr 26, poz. 143, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i z 1999 r.
Nr 49, poz. 484).

Art. 81. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2002 r., z wyjàtkiem:

1) art. 31, który wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia
z mocà od dnia 1 stycznia 2002 r.,

2) art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62 pkt 1, art. 71 ust. 2
i art. 79, które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia,

3) art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6 i art. 10 pkt 1, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem 31 marca 2002 r.,

4) art. 50 pkt 7, który wchodzi w ˝ycie z dniem 6 kwiet-
nia 2002 r.,

5) art. 2 ust. 3, art. 25, art. 36 pkt 1, 2 i 4, art. 41, art. 48,
art. 52 pkt 5, art. 63 pkt 1 oraz art. 80 ust. 1 pkt 1,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.,

6) art. 2 ust. 1, art. 14, art. 19 pkt 3, art. 27, art. 33,
art. 35, art. 40, art. 46 pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2 oraz
pkt 13 w zakresie dotyczàcym art. 33a ust. 1 pkt 9,
art. 54 oraz art. 63 pkt 3 i pkt 9, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2003 r.
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