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12) w art. 20a w ust. 1 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ wyrazy „finansowanej z bud˝etu paƒstwa.”;
13) w art. 34 skreÊla si´ ust. 2.

4. W okresie, o którym mowa w ust. 2, zast´pców
paƒstwowych portowych inspektorów sanitarnych powo∏uje i odwo∏uje w∏aÊciwy paƒstwowy wojewódzki
inspektor sanitarny na wniosek w∏aÊciwego paƒstwowego portowego inspektora sanitarnego.

Art. 2. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rzàdowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407) w za∏àczniku do
ustawy pkt 17 otrzymuje brzmienie:

5. Wojewódzcy, powiatowi i portowi inspektorzy
sanitarni, oraz ich zast´pcy, zajmujàcy stanowiska
przed dniem wejÊcia ˝ycie ustawy pozostajà na stanowisku do czasu powo∏ania paƒstwowego wojewódzkiego, paƒstwowego powiatowego i paƒstwowego
portowego inspektora sanitarnego, oraz ich zast´pców, zgodnie z przepisami ustawy wymienionej
w art. 1, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2002 r.

„17) paƒstwowi inspektorzy sanitarni.”
Art. 3. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 128, poz. 1407) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 4 w ust. 2 wyrazy „1 stycznia 2002 r.” zast´puje si´ wyrazami „1 stycznia 2003 r.”;
2) w art. 5:
a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „, z zastrze˝eniem
ust. 2”,
b) skreÊla si´ ust. 2;
3) w art. 6 na koƒcu dodaje si´ przecinek i wyrazy
„z wyjàtkiem art. 1 pkt 8, 10 i 11, w cz´Êci dotyczàcej paƒstwowych granicznych inspektorów sanitarnych, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.”
Art. 4. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy dotychczasowi portowi inspektorzy sanitarni stajà si´ paƒstwowymi portowymi inspektorami sanitarnymi.
2. Od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy do dnia 31 grudnia 2002 r. paƒstwowych portowych inspektorów sanitarnych powo∏uje, po zakoƒczeniu post´powania kwalifikacyjnego przeprowadzonego z udzia∏em wojewody, i odwo∏uje w∏aÊciwy paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny.
3. Post´powanie kwalifikacyjne, o którym mowa
w ust. 2, przeprowadza si´ na podstawie przepisów,
o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy wymienionej
w art. 1.

6. Od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy do dnia 31 grudnia 2002 r. paƒstwowi portowi inspektorzy sanitarni sà
bezpoÊrednio podlegli w∏aÊciwym paƒstwowym wojewódzkim inspektorom sanitarnym, w rozumieniu przepisów 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).
Art. 5. Ilekroç w innych przepisach jest mowa o Inspekcji Sanitarnej, wojewódzkich, powiatowych lub
portowych inspektorach sanitarnych, nale˝y przez to
rozumieç odpowiednio Paƒstwowà Inspekcj´ Sanitarnà, paƒstwowych wojewódzkich, paƒstwowych powiatowych lub paƒstwowych portowych inspektorów
sanitarnych.
Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 3 pkt 1 i 3, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 2002 r., oraz art. 1 pkt 8 i 10, w cz´Êci dotyczàcej paƒstwowych granicznych inspektorów sanitarnych, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
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USTAWA
z dnia 15 marca 2002 r.
o zmianie ustawy o Polskim Rejestrze Statków.
3. Przed zbyciem akcji, o których mowa
w ust. 1, przeprowadza si´ analiz´ dotyczàcà ustalenia rodzaju powiàzaƒ
PRS SA z podmiotami, o których mowa
w ust. 2.
4. Do zlecania, opracowania, odbioru i finansowania analizy, o której mowa
w ust. 3, stosuje si´ przepisy art. 32 ust. 2
ustawy, o której mowa w art. 4.”;

Art. 1. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o Polskim Rejestrze Statków (Dz. U. Nr 103, poz. 1098)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa zbywa do 51% akcji PRS SA.
2. Pierwszà ofert´ minister w∏aÊciwy do
spraw Skarbu Paƒstwa skieruje imiennie
do zak∏adów ubezpieczeƒ, banków oraz
przedsi´biorców, których dotyczy dzia∏alnoÊç PRS SA.

2) w art. 8:
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a) skreÊla si´ ust. 2,
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4) w art. 16 w ust. 4 dodaje si´ drugie zdanie w brzmieniu:

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zbycie akcji, o których mowa w art. 7, nast´puje nie póêniej ni˝ w terminie 12 miesi´cy
od dnia komercjalizacji PRS.”;

„Nie dotyczy to akcji zbywanych przez ministra
w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa w pierwszej
ofercie, o której mowa w art. 7.”

3) w art. 14 wyrazy „Kodeksu handlowego” zast´puje
si´ wyrazami „Kodeksu spó∏ek handlowych”;

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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USTAWA
z dnia 20 marca 2002 r.
o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicà.
Uznajàc wielowiekowy dorobek i wk∏ad Polonii
i Polaków za granicà w odzyskanie przez Polsk´ niepodleg∏oÊci, wiernoÊç i przywiàzanie do polskoÊci oraz
pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia wi´zi z Macierzà i jednoÊci wszystkich
Polaków, tak mieszkajàcych w Kraju, jak i ˝yjàcych poza nim, uchwala si´, co nast´puje:

Art. 1. Dzieƒ 2 maja ustanawia si´ Dniem Polonii
i Polaków za Granicà.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

332
USTAWA
z dnia 20 marca 2002 r.
o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposa˝enie Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji oraz ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w zwiàzku z umowami dostaw na potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa.
Art. 1. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposa˝enie Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji
(Dz. U. Nr 89, poz. 972) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Program obejmuje:
1) wyposa˝enie Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej do koƒca 2008 r. w 48 nowych samolotów wielozadaniowych, zestaw logistyczny oraz lotnicze Êrodki bojowe,
2) szkolenie personelu,
3) przygotowanie infrastruktury lotniskowej
i systemów ubezpieczenia lotów,
4) sfinansowanie wydatków zwiàzanych z wyborem samolotu.”;
2) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rozpocz´cie realizacji programu nastàpi
w 2001 r., natomiast wyposa˝anie w samoloty
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zakoƒczy si´ do dnia 31 grudnia 2008 r.”;
3) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister Obrony Narodowej, po zasi´gni´ciu
opinii ministrów w∏aÊciwych do spraw gospodarki oraz do spraw finansów publicznych,
w terminie trzydziestu dni od dnia podpisania
umowy, okreÊli szczegó∏owy plan zadaniowo-finansowy programu.”
Art. 2. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych
w zwiàzku z umowami dostaw na potrzeby obronnoÊci
i bezpieczeƒstwa paƒstwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903,
z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 i z 2001 r. Nr 89, poz. 972)
w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Umowa dostawy uzbrojenia lub sprz´tu wojskowego, którà zawar∏ zagraniczny dostawca,
staje si´ wa˝na z chwilà zawarcia przez niego
umowy offsetowej; umowa offsetowa powinna
byç zawarta nie póêniej ni˝ w terminie 60 dni od
dnia zawarcia umowy na dostaw´ uzbrojenia
i sprz´tu wojskowego.”
Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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