
Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o go-
spodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po art. 10 dodaje si´ art. 10a i 10b w brzmieniu:

„Art. 10a. 1. W spó∏kach z udzia∏em jednostek sa-
morzàdu terytorialnego dzia∏a rada
nadzorcza.

2. Do rad nadzorczych w spó∏kach
z udzia∏em jednostek samorzàdu te-
rytorialnego stosuje si´ przepisy Ko-
deksu spó∏ek handlowych, z zastrze-
˝eniem przepisów niniejszej ustawy.

3. Kadencja cz∏onka rady nadzorczej
w spó∏kach z wi´kszoÊciowym udzia-
∏em jednostek samorzàdu terytorial-
nego trwa 3 lata.

4. Cz∏onkowie rady nadzorczej, repre-
zentujàcy w spó∏ce jednostk´ samo-
rzàdu terytorialnego, sà powo∏ywani
spoÊród osób, które z∏o˝y∏y egzamin
w trybie przewidzianym w przepisach
o komercjalizacji i prywatyzacji.

5. Do cz∏onków rad nadzorczych spó∏ek
z udzia∏em jednostek samorzàdu tery-
torialnego, reprezentujàcych w spó∏-
ce jednostk´ samorzàdu terytorialne-
go, stosuje si´ odpowiednio art. 13
ustawy z dnia 30  sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397
i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r.
Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844).

6. Cz∏onków zarzàdu spó∏ek z udzia∏em
jednostek samorzàdu terytorialnego
powo∏uje i odwo∏uje rada nadzorcza.

Art. 10b. Przepisy art. 10a stosuje si´ tak˝e do
spó∏ek zale˝nych od spó∏ek okreÊlonych
w tych przepisach, w rozumieniu art. 4
§ 1 pkt 4 Kodeksu spó∏ek handlowych,
z tym ˝e przepisy art. 10a ust. 4 i 5 sto-
suje si´ do cz∏onków rady nadzorczej
spó∏ki zale˝nej, reprezentujàcych w tej
spó∏ce spó∏k´ z udzia∏em jednostki sa-
morzàdu terytorialnego.”;

2) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. 1. Do wnoszenia wk∏adów oraz obejmo-
wania udzia∏ów i akcji stosuje si´ prze-

pisy Kodeksu spó∏ek handlowych oraz
przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrze-
˝eniem przepisów ustaw: o samorzà-
dzie gminnym, o samorzàdzie powia-
towym, o samorzàdzie województwa
oraz o komercjalizacji i prywatyzacji.

2. Do zbycia akcji i udzia∏ów w spó∏kach,
o których mowa w art. 9, stosuje si´,
z zastrze˝eniem ust. 3 i 4, przepisy
dzia∏u IV ustawy z dnia 30  sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

3. Przewidziane w ustawie, o której mo-
wa w ust. 2, kompetencje ministra
w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa
wykonuje wobec spó∏ki przewodniczà-
cy zarzàdu jednostki samorzàdu teryto-
rialnego, a w przypadku gminy wójt
(burmistrz, prezydent miasta).

4. W jednoosobowych spó∏kach jedno-
stek samorzàdu terytorialnego funkcj´
zgromadzenia wspólników (walnego
zgromadzenia) pe∏nià organy wyko-
nawcze tych jednostek samorzàdu te-
rytorialnego.”;

3) w art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pozosta∏ych cz∏onków rady nadzorczej powo-
∏uje spoÊród osób, które z∏o˝y∏y egzamin na
cz∏onka rady nadzorczej w trybie przewidzia-
nym w przepisach o komercjalizacji i prywaty-
zacji, i odwo∏uje wójt (burmistrz, prezydent
miasta).”;

4) uchyla si´ art. 20.

Art. 2. Przedsi´biorstwa komunalne, w stosunku
do których rada gminy do dnia 30 czerwca 1997 r. po-
stanowi∏a o wyborze organizacyjno-prawnej formy
lub o ich prywatyzacji, oraz przedsi´biorstwa paƒ-
stwowe przej´te przez jednostki samorzàdu terytorial-
nego po dniu 1 lipca 1997 r. dzia∏ajà na podstawie
przepisów ustawy z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r. o przed-
si´biorstwach paƒstwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112,
poz. 981 i Nr 240, poz. 2055) — do czasu przekszta∏ce-
nia organizacyjno-prawnej formy lub prywatyzacji.

Art. 3. 1. Czas trwania kadencji cz∏onków rad nad-
zorczych spó∏ek z wi´kszoÊciowym udzia∏em jedno-
stek samorzàdu terytorialnego i spó∏ek zale˝nych od
tych spó∏ek, powo∏anych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy, okreÊla si´ na podstawie przepisów dotych-
czasowych.

2. Cz∏onkowie rad nadzorczych spó∏ek z udzia∏em
jednostek samorzàdu terytorialnego, reprezentujàcy
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w spó∏ce jednostk´ samorzàdu terytorialnego, oraz
spó∏ek zale˝nych od spó∏ek z udzia∏em jednostek sa-
morzàdu terytorialnego, reprezentujàcy w spó∏ce
spó∏k´ z udzia∏em jednostki samorzàdu terytorialne-
go, powo∏ani przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy:

1) którzy do tego dnia nie z∏o˝yli egzaminu w trybie
przewidzianym w przepisach o komercjalizacji
i prywatyzacji, sà obowiàzani do z∏o˝enia tego eg-
zaminu w terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy;

2) którzy w tym dniu wykonujà zaj´cia, Êwiadczà pra-
c´ lub us∏ugi albo posiadajà akcje lub udzia∏y,
o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, sà obo-
wiàzani do zaprzestania wykonywania tych zaj´ç,
Êwiadczenia pracy lub us∏ug, zbycia akcji lub
udzia∏ów albo do rezygnacji z cz∏onkostwa w ter-
minie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 4. 1.  Je˝eli w istniejàcych w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy spó∏kach z udzia∏em jednostek samo-
rzàdu terytorialnego oraz w spó∏kach zale˝nych od

tych spó∏ek nie dzia∏a rada nadzorcza, rad´ t´ powo∏u-
je si´ w terminie 6  miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy.

2. W przypadku niepowo∏ania rady nadzorczej
w terminie, o którym mowa w ust. 1, rad´ nadzorczà
spó∏ki z wi´kszoÊciowym udzia∏em jednostki samorzà-
du terytorialnego wykonujàcej zadania o charakterze
u˝ytecznoÊci publicznej powo∏uje wojewoda w∏aÊciwy
ze wzgl´du na siedzib´ spó∏ki w terminie 2 miesi´cy
po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 5. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy spó∏ki z udzia∏em jednostek samorzàdu te-
rytorialnego oraz spó∏ki zale˝ne od tych spó∏ek, istnie-
jàce w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, dostosujà posta-
nowienia swoich umów, aktów za∏o˝ycielskich lub sta-
tutów do jej przepisów.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Art. 1. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o s∏u˝-
bie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593, z póên.
zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2. 1. Zadania s∏u˝by medycyny pracy wyko-
nujà: lekarze, piel´gniarki, psycholodzy
i inne osoby o kwalifikacjach zawodo-
wych niezb´dnych do wykonywania
wielodyscyplinarnych zadaƒ tej s∏u˝by. 

2. Jednostkami organizacyjnymi s∏u˝by
medycyny pracy sà:

1) jednostki podstawowe:

a) zak∏ady opieki zdrowotnej tworzo-
ne i utrzymywane w celu sprawo-
wania profilaktycznej opieki zdro-
wotnej nad pracujàcymi,

b) jednostki organizacyjne zak∏adów
opieki zdrowotnej wydzielone
w celu realizacji profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracujàcy-
mi,

c) lekarze wykonujàcy indywidualnà
praktyk´ lekarskà, indywidualnà
specjalistycznà praktyk´ lekarskà
lub wykonujàcy zawód w formie
grupowej praktyki lekarskiej

— zwane dalej „podstawowymi jed-
nostkami s∏u˝by medycyny pracy”,

2) wojewódzkie oÊrodki medycyny pra-
cy.

3. Zadania s∏u˝by medycyny pracy realizu-
jà, w zakresie i na zasadach okreÊlonych
w ustawie:

1) piel´gniarki wykonujàce indywidual-
nà praktyk´ piel´gniarskà, indywidu-
alnà specjalistycznà praktyk´ piel´-
gniarskà, grupowà praktyk´ piel´-
gniarskà, z wy∏àczeniem zadaƒ, o któ-
rych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 
lit. a)—e), g) i h) oraz pkt 3,

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝y-
wienia i ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o chorobach za-
kaênych i zaka˝eniach.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 84, poz. 948, z 2001 r.
Nr 63, poz. 634 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 135,
poz. 1145.


