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b) w pkt 3 wyrazy „z dniem 31 marca 2002 r.” zast´-
puje si´ wyrazami „z dniem 30 czerwca 2004 r.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 marca
2002 r.
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USTAWA

z dnia 20 marca 2002 r.

o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo farmaceutyczne, ustaw´ o wyrobach me-
dycznych oraz ustaw´ o Urz´dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych.

Art. 1. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo farmaceutyczne,
ustaw´ o wyrobach medycznych oraz ustaw´ o Urz´-
dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126,
poz. 1382 i Nr 154, poz. 1801) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1—3 i w art. 28 wyrazy „z dniem
1 kwietnia 2002 r.” zast´puje si´ wyrazami
„z dniem 1 paêdziernika 2002 r.”;

2) w art. 13 w pkt 2 skreÊla si´ lit. a);

3) w art. 14 w ust. 1 wyrazy „przed dniem 1 kwietnia
2002 r.” zast´puje si´ wyrazami „przed dniem
1 paêdziernika 2002 r.”;

4) w art. 23a dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Zestawienia, o których mowa w art. 4 ust. 6

Prawa farmaceutycznego, za poszczególne
kwarta∏y 2002 r. hurtownie farmaceutyczne
przekazujà ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
zdrowia.”

Art. 2. W ustawie z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmia-
nie ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej, ustawy o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nie-
rzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpiecze-
niu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektó-
rych innych ustaw, ustawy o Paƒstwowym Ratownic-
twie Medycznym, ustawy — Przepisy wprowadzajàce
ustaw´ — Prawo farmaceutyczne, ustaw´ o wyrobach
medycznych oraz ustaw´ o Urz´dzie Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych oraz o zmianie ustawy o zmianie
ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw
(Dz. U. Nr 154, poz. 1801) w art. 8 w ust. 1 okreÊlony do
dnia 31 maja 2002 r. termin do wydania wykazu, o któ-
rym mowa w art. 4 ust. 7 pkt 1 ustawy — Prawo farma-
ceutyczne, przed∏u˝a si´ do dnia 31 grudnia 2002 r.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 marca 2002 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a 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.
Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres
dzia∏ania Ministra Finansów, zwanego dalej „mini-
strem”.

2. Minister kieruje nast´pujàcymi dzia∏ami admini-
stracji rzàdowej:

1) bud˝et,

2) finanse publiczne,

3) instytucje finansowe.

3. Minister jest dysponentem cz´Êci 19 bud˝etu
paƒstwa.

4. Obs∏ug´ ministra zapewnia Ministerstwo Finan-
sów.

5. Organy podleg∏e ministrowi lub przez niego nad-
zorowane okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Minister wykonuje zadania w zakresie obs∏ugi
Êrodków finansowych pochodzàcych z Unii Europej-
skiej.


