
3) posiadajà ujemne kapita∏y w∏asne lub
w których mog∏a pojawiç si´ koniecznoÊç
wydatkowania przez BGK Êrodków w celu
podwy˝szenia kapita∏u lub dokonania do-
p∏at do kapita∏u,

zast´pujàc je jednoczeÊnie akcjami lub udzia∏a-
mi o ∏àcznej wartoÊci odpowiadajàcej ∏àcznej
wartoÊci wycofanych akcji lub udzia∏ów.”;

4) w art. 36 w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4) sp∏at´ zobowiàzaƒ z tytu∏u por´czeƒ i gwa-
rancji Banku Gospodarstwa Krajowego za zo-
bowiàzania podmiotów z tytu∏u wspierania
dzia∏alnoÊci mikroprzedsi´biorców, ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorców por´czeniami lub
gwarancjami sp∏aty po˝yczek udzielanych
z udzia∏em Êrodków publicznych lub kredy-
tów;

5) obejmowanie lub nabywanie akcji (udzia∏ów)
podmiotów udzielajàcych por´czeƒ lub gwa-

rancji sp∏aty kredytów lub po˝yczek dla mikro-
przedsi´biorców, ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorców oraz obejmowanie akcji (udzia∏ów)
we wspó∏tworzonych przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego podmiotach majàcych udzie-
laç por´czeƒ lub gwarancji sp∏aty kredytów
lub po˝yczek zaciàganych przez mikroprzed-
si´biorców, ma∏ych i Êrednich przedsi´bior-
ców.”;

5) w art. 38 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) finansowanie dzia∏alnoÊci gospodarczej mi-
kroprzedsi´biorców, ma∏ych i Êrednich przed-
si´biorców.”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2005 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 22 grudnia 2004 r.

o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego

Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz. 733, z póên. zm.1)) w art. 9 po ust. 1 dodaje si´
ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepis ust. 1 stosuje si´ tak˝e w przypadku pod-
wy˝szania czynszu lub innych op∏at za u˝ywanie

lokalu, z wyjàtkiem op∏at niezale˝nych od w∏a-
Êciciela, je˝eli poziom rocznego czynszu lub in-
nych op∏at za u˝ywanie lokalu, z wy∏àczeniem
op∏at niezale˝nych od w∏aÊciciela, po podwy˝ce
mia∏by przekroczyç 3 % wartoÊci odtworzenio-
wej lokalu.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

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

z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383, z 2003 r.
Nr 113, poz. 1069 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 281,
poz. 2783.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia morskich i sta∏ych lotniczych przejÊç granicznych oraz
rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejÊcia

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o ochronie granicy paƒstwowej

(Dz. U. Nr 78, poz. 461, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000 r. Nr 12, poz. 136

i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 oraz z 2004 r. Nr 172, poz. 1805.



§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
18 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia
morskich i sta∏ych lotniczych przejÊç gra-
nicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego
przez te przejÊcia (Dz. U. Nr 62, poz. 632)
w § 1 w pkt 2 po lit. h kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ lit. i—k w brzmie-
niu:

,,i) Bydgoszcz — ruch osobowy i towarowy, 

j) Kielce—Mas∏ów — ruch osobowy i to-
warowy,

k) ¸ódê—Lublinek — ruch osobowy i towa-
rowy.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Dziennik Ustaw Nr 281 — 20187 — Poz. 2787 i 2788

2788

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie ustanowienia Pe∏nomocnika Rzàdu 
do Spraw Przygotowania Organów Administracji Paƒstwowej do Wspó∏pracy z Systemem Informacyjnym

Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r.
Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238,
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. 1. Ustanawia si´ Pe∏nomocnika Rzàdu do
Spraw Przygotowania Organów Administracji Paƒ-
stwowej do Wspó∏pracy z Systemem Informacyjnym
Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej
(VIS), zwanego dalej „Pe∏nomocnikiem”.

2. Funkcj´ Pe∏nomocnika pe∏ni podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych i Administracji.

§ 2. Do zadaƒ Pe∏nomocnika nale˝y:

1) koordynowanie dzia∏aƒ organów administracji rzà-
dowej w zakresie przygotowania do wspó∏pracy
z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II)
i Systemem Informacji Wizowej (VIS), w tym
w szczególnoÊci w zakresie wynikajàcym z „Pro-
gramu dla uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej
w realizacji tytu∏u IV Konwencji Wykonawczej
Schengen (MasterPlan SIS II PL)”;

2) koordynowanie prac zwiàzanych z przygotowa-
niem projektów aktów prawnych majàcych zna-
czenie dla Systemu Informacyjnego Schengen II
(SIS II) oraz Systemu Informacji Wizowej (VIS),
a tak˝e uczestnictwo w pracach zwiàzanych z przy-
gotowaniem aktów prawnych Unii Europejskiej
w zakresie dorobku prawnego Schengen;

3) przewodniczenie pracom Mi´dzyresortowego Ze-
spo∏u do Spraw Przygotowania Organów Admini-
stracji Rzàdowej do Wspó∏pracy z Systemem In-
formacyjnym Schengen;

4) przewodniczenie pracom Mi´dzyresortowego Ze-
spo∏u do Spraw Wykorzystania Ârodków w Ra-
mach Funduszu Schengen oraz Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego;

5) nadzór nad dzia∏aniami podejmowanymi przez Ko-
ordynatora Programu SIS II — Pe∏nomocnika Mi-
nistra Spraw Wewn´trznych i Administracji;

6) zapewnienie bie˝àcej, prawid∏owej wspó∏pracy
i wymiany informacji w zakresie dotyczàcym Sys-
temu Informacyjnego Schengen II mi´dzy organa-
mi administracji rzàdowej a organami Unii Euro-
pejskiej, w tym wspó∏dzia∏anie z Komisjà Europej-
skà przy budowie polskiego Narodowego Interfej-
su Systemu Informacyjnego Schengen II (SIS II);

7) dokonywanie ocen oraz formu∏owanie wniosków
w zakresie realizacji dzia∏aƒ zwiàzanych z uczest-
nictwem Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie In-
formacyjnym Schengen II, a tak˝e analizowanie
zagro˝eƒ wp∏ywajàcych na opóênienia w realizacji
„Programu dla uczestnictwa Rzeczypospolitej Pol-
skiej w realizacji tytu∏u IV Konwencji Wykonawczej
Schengen (MasterPlan SIS II PL)” i wnoszenie pro-
pozycji zapobiegajàcych opóênieniom;

8) rozpatrywanie innych spraw w zakresie zwiàza-
nym z Systemem Informacyjnym Schengen II 
(SIS II) oraz Systemem Informacji Wizowej (VIS).

§ 3. Organy administracji rzàdowej sà obowiàzane
do wspó∏dzia∏ania i udzielania pomocy Pe∏nomocni-
kowi w realizacji jego zadaƒ.

§ 4. 1. Pe∏nomocnik przedstawia Radzie Ministrów
analizy, oceny i wnioski zwiàzane z realizacjà powie-
rzonych mu zadaƒ oraz okresowe sprawozdania ze
swojej dzia∏alnoÊci.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sà
przedstawiane w okresach pó∏rocznych, liczàc od dnia
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

3. Pe∏nomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów
o zagro˝eniach w realizacji zadaƒ, o których mowa
w § 2.


