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USTAWA

z dnia 18 grudnia 2003 r.

o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów administracyjnych
i ustaw´ — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi

Art. 1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów
administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powaniu
przed sàdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1271, z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) uchyla si´ art. 21;

2) uchyla si´ art. 42;

3) uchyla si´ art. 44;

4) uchyla si´ art. 47;

5) uchyla si´ art. 66;

6) art. 71 otrzymuje brzmienie:

„Art. 71. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r.
o ochronie przed nadmiernym przywo-
zem towarów na polski obszar celny
(Dz. U. Nr 43, poz. 477, Nr 123, poz. 1352
oraz z 2002 r. Nr 125, poz. 1063, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 188, poz. 1572) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 5 wyrazy „Naczelnego
Sàdu Administracyjnego” zast´puje si´
wyrazami „sàdu administracyjnego”;

2) w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na postanowienie, o którym mo-
wa w ust. 1, przys∏uguje stronie
skarga do sàdu administracyjnego
w przypadku jego niezgodnoÊci
z prawem. Przepisu art. 52 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo
o post´powaniu przed sàdami ad-
ministracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270) nie stosuje si´.”.”;

7) art. 75 otrzymuje brzmienie:

„Art. 75. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie przed nadmiernym przywo-
zem na polski obszar celny niektórych to-
warów tekstylnych i odzie˝owych (Dz. U.
Nr 110, poz. 1188 oraz z 2002 r. Nr 125,
poz. 1063, Nr 153, poz. 1271 i Nr 188,
poz. 1572) w art. 2 w ust. 5 wyrazy „Na-
czelnego Sàdu Administracyjnego” za-
st´puje si´ wyrazami „sàdu administra-
cyjnego”.”;

8) art. 81 otrzymuje brzmienie:

„Art. 81. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o ochronie przed przywozem na polski
obszar celny towarów po cenach dum-
pingowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1352 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 125, poz. 1063
i Nr 153, poz. 1271) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 6 wyrazy „Naczelnego
Sàdu Administracyjnego” zast´puje si´
wyrazami „sàdu administracyjnego”;

2) w art. 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Na postanowienie, o którym mo-
wa w ust. 1, przys∏uguje stronie
skarga do sàdu administracyjnego
w przypadku jego niezgodnoÊci
z prawem. Przepisu art. 52 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo
o post´powaniu przed sàdami ad-
ministracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270) nie stosuje si´.”.”;

9) w art. 84:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w art. 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Decyzje w sprawach odosobnienia sà
ostateczne i mogà byç zaskar˝one bez-
poÊrednio do sàdu administracyjnego
w trybie i na zasadach okreÊlonych
w odr´bnych przepisach, z tym ˝e sàd
wyznacza rozpraw´ w terminie 7 dni od
daty otrzymania skargi. Przepisu art. 52
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Pra-
wo o post´powaniu przed sàdami admi-
nistracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270)
nie stosuje si´.”;”,

b) dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) w art. 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Decyzje organów cenzury i kontroli sà
ostateczne i mogà byç zaskar˝one bez-
poÊrednio do sàdu administracyjnego.
Przepisu art. 52 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2002 r. — Prawo o post´powa-
niu przed sàdami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje
si´.”.”;

10) po art. 84 dodaje si´ art. 84a—84c w brzmieniu:

„Art. 84a. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r.
o ochronie przed przywozem na polski

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1153,
Nr 171, poz. 1663, Nr 192, poz. 1873 i Nr 228, poz. 2256.



obszar celny towarów subsydiowanych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1063) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 6 wyrazy „Naczelnego
Sàdu Administracyjnego” zast´puje
si´ wyrazami „sàdu administracyj-
nego”;

2) w art. 30 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Na postanowienie, o którym
mowa w ust. 1, przys∏uguje stro-
nie skarga do sàdu administra-
cyjnego w przypadku jego nie-
zgodnoÊci z prawem. Przepisu
art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. — Prawo o post´powa-
niu przed sàdami administracyj-
nymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270)
nie stosuje si´.”.

Art. 84b. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o wa-
runkach dopuszczalnoÊci i nadzorowa-
niu pomocy publicznej dla przedsi´-
biorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177 oraz
z 2003 r. Nr 159, poz. 1537, Nr 188,
poz. 1840 i Nr 189, poz. 1850) w art. 33
w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „Na-
czelnego Sàdu Administracyjnego” za-
st´puje si´ wyrazami „sàdu admini-
stracyjnego”.

Art. 84c. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 r.
o stanie wojennym oraz o kompeten-

cjach Naczelnego Dowódcy Si∏ Zbroj-
nych i zasadach jego podleg∏oÊci kon-
stytucyjnym organom Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 156, poz. 1301)
w art. 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Decyzje organów cenzury i kontroli
sà ostateczne i mogà byç zaskar˝o-
ne bezpoÊrednio do sàdu admini-
stracyjnego. Przepisu art. 52 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo
o post´powaniu przed sàdami ad-
ministracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270) nie stosuje si´.”.”;

11) po art. 102 dodaje si´ art. 102a w brzmieniu:

„Art. 102a. W sprawach, w których wniosek o roz-
poznanie sporu o w∏aÊciwoÊç mi´dzy
organem administracji publicznej
a sàdem nie zosta∏ rozpoznany przez
Kolegium Kompetencyjne przy Sàdzie
Najwy˝szym do dnia 1 stycznia 2004 r.,
Sàd Najwy˝szy umorzy post´powanie.
Strona mo˝e ponownie wystàpiç
o rozpoznanie sprawy do w∏aÊciwego
sàdu powszechnego albo organu ad-
ministracji publicznej.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TAWA

z dnia 19 grudnia 2003 r.

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych 
oraz ustawy — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. OÊrodki ubiegajàce si´ o uzyskanie wpisu do
rejestru oÊrodków przyjmujàcych grupy turnu-
sowe sk∏adajà wniosek o wpis do rejestru do
w∏aÊciwego terytorialnie samorzàdu woje-
wództwa, który po zaopiniowaniu wniosku,
w terminie 30 dni od dnia jego wp∏ywu przeka-
zuje wniosek wojewodzie.”;

2) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba niepe∏nosprawna, która nie osiàgn´∏a
wieku emerytalnego, prowadzàca dzia∏alnoÊç
gospodarczà albo w∏asne lub dzier˝awione go-

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106,
poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001,
Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48,
poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459,
Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444
i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387,
Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r.
Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844 i Nr 223, poz. 2217.


