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1939
USTAWA
z dnia 17 paêdziernika 2003 r.
o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rzàdu i niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze
Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298, z póên. zm.2))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
tryb przeprowadzania post´powania kwalifikacyjnego do s∏u˝by przygotowawczej oraz do
s∏u˝by kandydackiej, w sposób zapewniajàcy
spe∏nienie wymogów, o których mowa w ust. 1
i 2, z uwzgl´dnieniem post´powania z osobami nieposiadajàcymi wykszta∏cenia Êredniego
oraz predyspozycji tych osób do s∏u˝by, a tak˝e odr´bnoÊci trybów tych post´powaƒ.”;
2) art. 21 otrzymuje brzmienie:
„Art. 21. 1. O zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do
s∏u˝by w BOR orzekajà komisje lekarskie podleg∏e ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw wewn´trznych, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Przy okreÊlaniu zdolnoÊci fizycznej
i psychicznej poborowego do s∏u˝by
kandydackiej w BOR orzeczenia komisji lekarskich podleg∏ych Ministrowi
Obrony Narodowej sà równoznaczne
z orzeczeniami komisji lekarskich podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób dokonywania oceny zdolnoÊci
fizycznej i psychicznej do s∏u˝by, a tak˝e tryb orzekania o tej zdolnoÊci oraz
w∏aÊciwoÊç i tryb post´powania komisji lekarskich podleg∏ych ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych,
zapewniajàce prawid∏owe ustalenie
zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do
s∏u˝by oraz mo˝liwoÊç odwo∏ania si´
od orzeczeƒ komisji lekarskich.”;
———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego, ustaw´ z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej, ustaw´ z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery bud˝etowej, ustaw´ z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, ustaw´ z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451, Nr 90,
poz. 844 i Nr 166, poz. 1609.

3) w art. 23 po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Mianowanie mo˝e nastàpiç po uzyskaniu poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa upowa˝niajàcego do dost´pu do informacji niejawnych, wymaganego na okreÊlonym stanowisku s∏u˝bowym.”;
4) po art. 25 dodaje si´ art. 25a w brzmieniu:
„Art. 25a. Funkcjonariusza zwalnia si´ ze stanowiska s∏u˝bowego i przenosi do dyspozycji Szefa BOR w przypadku odmowy wydania mu poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11,
poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39,
poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27,
poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110,
poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz
z 2003 r. Nr 17, poz. 155).”;
5) w art. 26 uchyla si´ ust. 4;
6) art. 27 otrzymuje brzmienie:
„Art. 27. 1. Czas pe∏nienia s∏u˝by przez funkcjonariusza jest okreÊlony wymiarem jego
obowiàzków, z uwzgl´dnieniem prawa
do wypoczynku.
2. Czas pe∏nienia s∏u˝by przez funkcjonariusza wynosi 40 godzin tygodniowo
w przyj´tym okresie rozliczeniowym,
nieprzekraczajàcym 6 miesi´cy.
3. W zamian za czas s∏u˝by przekraczajàcy norm´ okreÊlonà w ust. 2 funkcjonariuszowi przys∏uguje czas wolny od
s∏u˝by w tym samym wymiarze.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
rozk∏ad czasu s∏u˝by, tryb udzielania
czasu wolnego w zamian za s∏u˝b´
w wymiarze przekraczajàcym 40 godzin tygodniowo, uwzgl´dniajàc organizacj´ s∏u˝by, sposób pe∏nienia dy˝urów domowych, w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych do okreÊlania harmonogramu
s∏u˝by, okolicznoÊci uzasadniajàce
przed∏u˝enie czasu s∏u˝by, jak równie˝
niezb´dny czas na wypoczynek funkcjonariusza po s∏u˝bie oraz sposób
prowadzenia ewidencji czasu s∏u˝by.”;
7) po art. 30 dodaje si´ art. 30a w brzmieniu:
„Art. 30a. 1. Funkcjonariuszowi-kobiecie przys∏ugujà szczególne uprawnienia prze-
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widziane dla pracownic wed∏ug przepisów prawa pracy, je˝eli przepisy
niniejszej ustawy nie stanowià inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ tak˝e do
funkcjonariusza-m´˝czyzny w zakresie, w jakim pracownicy mogà korzystaç ze szczególnych uprawnieƒ przewidzianych dla pracownic. Je˝eli
oboje rodzice lub opiekunowie sà
funkcjonariuszami, z uprawnieƒ mo˝e korzystaç tylko jedno z nich.”;
8) w art. 33 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Funkcjonariusza zawieszonego w czynnoÊciach s∏u˝bowych odsuwa si´ od pe∏nienia
obowiàzków s∏u˝bowych oraz odbiera si´ mu
legitymacj´ s∏u˝bowà, broƒ s∏u˝bowà i identyfikator s∏u˝bowy BOR.”;
9) w art. 35 w ust. 1 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 8 i 9 w brzmieniu:
„8) prawomocnej odmowy wydania poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych,
9) z dniem zakoƒczenia dwunastomiesi´cznego
okresu pozostawania w dyspozycji.”;
10) w art. 38 w ust. 1 wyrazy „art. 35 ust. 1 pkt 4 i 5”
zast´puje si´ wyrazami „art. 35 ust. 1 pkt 4, 5 i 8”;
11) art. 45 otrzymuje brzmienie:
„Art. 45. Na pierwszy stopieƒ oficerski mo˝e byç
mianowany funkcjonariusz, który posiada wykszta∏cenie wy˝sze i odby∏ przeszkolenie specjalistyczne zakoƒczone
zdaniem egzaminu oficerskiego przed komisjà powo∏anà przez Szefa BOR.”;
12) w art. 46:
a) w ust. 2 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Mianowanie na stopieƒ nie mo˝e jednak nastàpiç wczeÊniej ni˝ po ods∏u˝eniu w stopniu:”,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Mianowanie na kolejne wy˝sze stopnie odbywa si´ z okazji Êwi´ta BOR; w wyjàtkowych przypadkach mianowanie mo˝e nastàpiç w innym terminie.”;
13) w art. 61 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Od decyzji wydanych przez organy, o których
mowa w ust. 2, przys∏uguje odwo∏anie na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego.”;
14) w art. 65 dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Osobom, o których mowa w ust. 1, mo˝e byç
przyznana dop∏ata do wypoczynku.

Poz. 1939

7. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki przyznawania dop∏aty, o której mowa w ust. 6, oraz jej
wysokoÊç, uwzgl´dniajàc zakres podmiotowy
tego Êwiadczenia, sposób realizacji, a tak˝e
sposób obliczania oraz terminy wyp∏aty, w zale˝noÊci od sytuacji materialnej osoby uprawnionej do dop∏aty i mo˝liwoÊci bud˝etu paƒstwa.”;
15) w art. 70 dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Funkcjonariuszowi, który otrzyma∏ urlop okolicznoÊciowy w celu odwiedzenia rodziny,
przys∏uguje raz w miesiàcu bezp∏atny przejazd
na koszt BOR Êrodkami publicznego transportu zbiorowego, wykonywanego przez spó∏k´
akcyjnà „Polskie Koleje Paƒstwowe Spó∏ka Akcyjna” lub przedsi´biorstwo komunikacji autobusowej.
6. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 5,
przys∏uguje zwrot kosztów przejazdu Êrodkami
publicznego transportu zbiorowego:
1) kolejowego — w wysokoÊci cen biletów za
przejazd w drugiej klasie pociàgu poÊpiesznego lub w pierwszej klasie pociàgu osobowego,
2) autobusowego — w wysokoÊci faktycznie
poniesionych kosztów.”;
16) w art. 76:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Szef BOR mo˝e przydzieliç funkcjonariuszowi tymczasowy lokal na czas pe∏nienia s∏u˝by w BOR.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku niemo˝noÊci przydzielenia
lokalu, o którym mowa w ust. 1 i 2, funkcjonariusza w s∏u˝bie sta∏ej mo˝na zakwaterowaç tymczasowo, bez cz∏onków rodziny,
w internacie lub innym pomieszczeniu
mieszkalnym na czas okreÊlony przez Szefa BOR.”,
c) dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 2a,
pokrywa faktyczne koszty zakwaterowania.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb tworzenia internatów
oraz ich prowadzenia, wyposa˝enia internatu oraz czasu pobytu w internacie, tak aby
zapewniç funkcjonariuszom dogodne warunki mieszkaniowe, a tak˝e szczegó∏owe
zasady odp∏atnoÊci za zakwaterowanie w internacie lub innych pomieszczeniach mieszkalnych, majàc na uwadze wysokoÊci op∏at
obowiàzujàcych za zakwaterowanie w danej
miejscowoÊci.”;
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17) po art. 76 dodaje si´ art. 76a w brzmieniu:
„Art. 76a. 1. Przydzielony funkcjonariuszowi lokal powinien byç wyremontowany,
a instalacje i urzàdzenia techniczne
nale˝àce do jego wyposa˝enia
sprawne.
2. Przekazanie lokalu nast´puje na podstawie protoko∏u, w którym okreÊla
si´ stan techniczny lokalu oraz stopieƒ zu˝ycia znajdujàcych si´ w nim
urzàdzeƒ technicznych. Protokó∏ ten
jest podstawà rozliczeƒ dokonywanych przy zwolnieniu lokalu. Osoba
zajmujàca lokal ponosi koszty zu˝ycia
lokalu i urzàdzeƒ.
3. Wszelkie zmiany struktury lokalu oraz
jego ulepszenia wymagajà zgody
Szefa BOR.”;
18) po art. 77 dodaje si´ art. 77a w brzmieniu:
„Art. 77a. Funkcjonariuszowi, który zawar∏ zwiàzek ma∏˝eƒski, przyznaje si´ dodatkowà
powierzchni´ mieszkalnà wed∏ug normy przys∏ugujàcej przysz∏emu dziecku,
je˝eli on lub ma∏˝onek nie posiada dzieci.”;
19) w art. 79 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) funkcjonariusz nie otrzyma∏ tymczasowego lokalu lub tymczasowego zakwaterowania.”;
20) w art. 82 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki,
tryb i terminy zwrotu kosztów, o których mowa
w ust. 1, bioràc pod uwag´ przede wszystkim
sposób dokumentowania poniesionych wydatków na dojazd.”;
21) w art. 90:
a) w ust. 2:
— po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:
„2a) nagrody uznaniowe,”,
— pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe,”,
— w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:
„7) nale˝noÊci w zwiàzku z otrzymaniem
pierwszego lokalu.”,
b) uchyla si´ ust. 5;
22) w art. 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej po powo∏aniu przys∏uguje zasi∏ek na zagospodarowanie.”;

Poz. 1939

23) w art. 101:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Funkcjonariuszowi mogà byç przyznawane
nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç
i warunki przyznawania funkcjonariuszom
nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg. Rozporzàdzenie okreÊli w szczególnoÊci przypadki, w których przys∏ugujà nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi, tryb ich przyznawania oraz podmioty
uprawnione do ich przyznawania.”;
24) po art. 103 dodaje si´ art. 103a w brzmieniu:
„Art. 103a. 1. Funkcjonariuszowi
w
zwiàzku
z otrzymaniem pierwszego lokalu
przys∏ugujà nale˝noÊci pieni´˝ne.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wysokoÊç nale˝noÊci w zwiàzku
z otrzymaniem pierwszego lokalu
i warunki jej przyznawania funkcjonariuszom, z uwzgl´dnieniem okolicznoÊci uzasadniajàcych jej wyp∏at´. Ponadto rozporzàdzenie okreÊli
termin p∏atnoÊci tej nale˝noÊci oraz
podmioty uprawnione do jej wyp∏aty.”;
25) art. 108 otrzymuje brzmienie:
„Art. 108. W okresie choroby, urlopu, zwolnienia
od zaj´ç s∏u˝bowych lub pozostawania
w dyspozycji funkcjonariusz zachowuje
prawo do pobieranego ostatnio uposa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych,
z uwzgl´dnieniem powsta∏ych w tym
okresie zmian majàcych wp∏yw na wysokoÊç uposa˝enia zasadniczego lub na
prawo do dodatków i innych nale˝noÊci
pieni´˝nych.”;
26) w art. 128 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W stosunku do stra˝ników Stra˝y Marsza∏kowskiej wymogi kwalifikacyjne oraz tryb przeprowadzania post´powania kwalifikacyjnego
okreÊli, w drodze zarzàdzenia, Marsza∏ek Sejmu.”;
27) w art. 129 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stra˝à Marsza∏kowskà kieruje Komendant
Stra˝y Marsza∏kowskiej przy pomocy swojego
zast´pcy, którzy sà powo∏ywani i odwo∏ywani
przez Szefa Kancelarii Sejmu.”;
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28) w art. 140:

Obrony Narodowej, w Policji, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, Stra˝y Granicznej, Biurze Ochrony Rzàdu oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Agencji Wywiadu.”.

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisy rozdzia∏ów 4—6, 8 i 9 dotyczàce
funkcjonariuszy w s∏u˝bie przygotowawczej
stosuje si´ równie˝ do funkcjonariuszy
w s∏u˝bie kandydackiej, z wyjàtkiem art. 27,
art. 30a, art. 65, art. 68, art. 102—104 oraz
art. 122.”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie kandydackiej
przys∏uguje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 15 dni roboczych, po
up∏ywie 6 miesi´cy s∏u˝by.”;
29) po art. 143 dodaje si´ art. 143a w brzmieniu:
„Art. 143a. W stosunku do funkcjonariuszy BOR,
którzy uzyskali zaopatrzenie emerytalne na podstawie ustawy z dnia
31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Milicji
Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U.
z 1983 r. Nr 46, poz. 210, z 1985 r. Nr 20,
poz. 85 i Nr 38, poz. 181, z 1989 r. Nr 35,
poz. 190 i 192, z 1990 r. Nr 36, poz. 206
i Nr 92, poz. 540 oraz z 1992 r. Nr 54,
poz. 254), organem w∏aÊciwym do podejmowania decyzji w sprawach
mieszkaniowych wynikajàcych z odr´bnych przepisów jest Szef BOR.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego w art. 4778 w § 2 pkt 3
otrzymuje brzmienie:
„3) o odszkodowanie z tytu∏u wypadku przy pracy
w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do
pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej
pozostajàcej w zwiàzku z czynnà s∏u˝bà wojskowà albo s∏u˝bà w Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biurze Ochrony Rzàdu, S∏u˝bie Wi´ziennej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝bie Celnej,”.
Art. 3. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572, z póên.
zm.3)) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nie podlega kontroli skarbowej celowoÊç i sposób wykorzystywania Êrodków bud˝etowych oraz
mienia paƒstwowego na cele specjalne w jednostkach organizacyjnych podleg∏ych, podporzàdkowanych lub nadzorowanych przez Ministra
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r.
Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216,
z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110,
poz. 1189, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89,
poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1387 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774,
Nr 137, poz. 1302 i Nr 139, poz. 1326.

Poz. 1939

Art. 4. W ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników
jednostek sfery bud˝etowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080,
z póên. zm.4)) w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do ˝o∏nierzy
oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y
Granicznej, S∏u˝by Celnej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by Wi´ziennej oraz Biura Ochrony
Rzàdu.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni
i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z póên. zm.5)) art. 49
otrzymuje brzmienie:
„Art. 49. Przepisów rozdzia∏u nie stosuje si´ do
strzelnic Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y
Granicznej, S∏u˝by Wi´ziennej oraz Biura
Ochrony Rzàdu.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1255, z póên. zm.6)) w art. 2 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:
„2) pracownicy — rozumie si´ osoby zatrudnione
w jednostkach, o których mowa w pkt 1, oraz ˝o∏nierzy pe∏niàcych zawodowà s∏u˝b´ wojskowà,
jako s∏u˝b´ sta∏à lub kontraktowà, ˝o∏nierzy pe∏niàcych nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà, funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej,
Biura Ochrony Rzàdu i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej — z wyjàtkiem pe∏niàcych s∏u˝b´ kandydackà
— oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Wi´ziennej i S∏u˝by Celnej,”.
Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
———————
4)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802
i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676.
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 27, poz. 298, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117,
poz. 1007 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451 i Nr 80, poz. 718.
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100,
poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214,
poz. 1805 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166,
poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750.

