
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 13 lutego 2002 r. Druk nr 59 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2002 r. po rozpatrzeniu wniosków
zgłoszonych w toku debaty w dniu 13 lutego 2002 r. nad ustawą o zmianach
w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek
im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw, przedstawia Wysokiemu
Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40,
41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61.

Ponadto Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej informuje, że
na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali
zmiany treści swoich wniosków:

- senator Zbyszko Piwoński - wniosku o zmianę brzmienia art. 1 ust. 2 ustawy
(pkt 5 zestawienia wniosków),

- senator Andrzej Wielowieyski - wniosku o zmianę brzmienia art. 19 pkt 4
lit. d) ust. 4a ustawy (pkt 21 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej

(-) Zbyszko Piwoński



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu

centralnych organów administracji rządowej i jednostek im

podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawek nr 2,

18-22, 31-33, 36, 37, 48 i 60 .

1) - w art. 1 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się lit. f) oraz i);

- w art. 1 w ust. 1 w pkt 3 skreśla się lit. b);

Konsekwencją przyjęcia tych poprawek są następujące poprawki:
1) skreśla się art. 3;

2) w art. 10 w pkt 1 skreśla się lit. f) i i);

3) w art. 10 w pkt 3 skreśla się lit. b);

4) w art. 19 skreśla się pkt 2 � 9;

5) skreśla się art. 21 i 24 pkt 2;

6) w art. 28:

a)  w pkt 1:

- w lit. a) wyrazy "pkt 5 i 6 otrzymują" zastępuje się

wyrazami "pkt 5 otrzymuje" oraz skreśla się pkt 6,

- skreśla się lit. b),

b) skreśla się  pkt 2,

7) skreśla się art. 39, art. 44 pkt 1, 3 i 4, art. 48 oraz art. 49,

8) w art. 50:

a) skreśla się pkt 3,

b) w pkt 13 skreśla się wyrazy "4, 8";

10) skreśla się art. 51, 56 i 59;

11) w art. 62 skreśla się pkt 7 i 9;

12) skreśla się art. 64 i 65;

13) w art. 79:

a) skreśla się pkt 3,

b) w pkt 4 skreśla się wyrazy "art. 59",

c) w pkt 5 skreśla się wyrazy "art. 19 pkt 3", "art. 39", "w

Poprawka
senatorów:
A. Chronowskiego
M. Janowskiego,
E. Wittbrodta,
K. Piesiewicza,
A. Kurskiej,
J. Sagatowskiej,
J. Szafrańca,
A. Bieli
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zakresie dotyczącym art. 33a ust. 1 pkt 9", oraz wyrazy "i pkt

9".

2) w art. 1 w ust. 1:

a) w pkt 1 skreśla się lit. f) oraz i),

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) z dniem 30 czerwca 2002 r.:

a) Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu,

b) Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń,

c) Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.";

Konsekwencją przyjęcia tej poprawki są następujące poprawki:
1) w art. 3 wyrazy "1 kwietnia 2002 r." zastępuje się wyrazami "1

lipca 2002 r.";

2) w art. 10:

a) w pkt 1 skreśla się lit. f) oraz i),

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) z dniem 30 czerwca 2002 r. urzędy obsługujące:

a) Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu,

b) Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń,

c) Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.";

4) w art. 79 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) art. 2 ust. 3, art. 3, art. 19 pkt 2-9, art. 21, art. 24 pkt 2, art. 25,

art. 28 pkt 1 w zakresie art. 81 ust. 2 pkt 6 oraz pkt 2, art. 35 pkt

1, 2 i 4,  art. 39 pkt 1, art. 40, art. 44 pkt 1 lit. d) oraz pkt 3 i 4, art.

46, art. 47, art. 48, art. 49,  art. 50 pkt 3, 5 i 13 w zakresie art. 33a

ust. 1 pkt 4 i 8, art. 51, art. 56, art. 59, art. 62 pkt 1 i 7 oraz art. 78

ust. 1 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

Poprawka
senatorów:
A. Chronowskiego
M. Janowskiego,
E. Wittbrodta,
K. Piesiewicza,
A. Kurskiej,
F. Bachledy-
Księdzularza,
J. Szafranica,
A. Bieli

3) w art. 1 w ust. 1 w pkt 3 skreśla się lit. a);

Konsekwencją przyjęcia tej poprawki są następujące poprawki:
1) w art. 10 w pkt 3 skreśla się lit. a);

2) skreśla się art. 14;

3) skreśla się art. 27;

4) skreśla się art. 32;

5) skreśla się art. 34;

Poprawka sen.
M. Janowskiego
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6) w art. 45 skreśla się pkt 1 i 4;

7) w art. 50 skreśla się pkt 2;

8) skreśla się art. 52;

9) w art. 62 skreśla się pkt  3;

10) w art. 79 w pkt  5 skreśla się wyrazy "art. 14,", "art. 27,", "art. 32,

art. 34,", "art. 45 pkt 1 i 4,", "pkt 2", "art. 52" oraz po wyrazach

"art. 62" skreśla się wyrazy "pkt 3 i";

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 4  wyklucza głosowanie poprawki nr  5.

4) w art. 1 skreśla się ust. 2; Poprawka sen.
M. Janowskiego

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

"2. Na podstawie odrębnych ustaw z dniem 31 grudnia 2002 r. znosi

się lub likwiduje:

a) Polskie Centrum Badań i Certyfikacji,

b) Centralny Inspektorat Standaryzacji,

c) Głównego Inspektora Skupu i Przetwórstwa Artykułów

Rolnych.";

Poprawka sen.
Z. Piwońskiego
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 6 i 57 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 7 i 58.

6) w art. 1 skreśla się ust. 3 i 4; Poprawka sen.
M. Janowskiego

Uwaga:

Poprawki nr 7  i 58  należy głosować łącznie.

7) w art. 1 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "31 marca 2002 r." zastępuje się

wyrazami "30 kwietnia 2002 r.";

Poprawka sen.
Z. Piwońskiego
poparta przez
komisję
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Uwaga:

Poprawki nr 8, 10, 49  i 59  należy głosować łącznie.

8) w art. 1 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Znosi się z dniem 31 marca 2002 r. wojewódzkich inspektorów:

1) Inspekcji Nasiennej,

2) Inspekcji Ochrony Roślin

- jako kierowników wojewódzkich inspekcji

wchodzących w skład zespolonej administracji

wojewódzkiej.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

9) w art. 1 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Plan połączenia, o którym mowa w ust. 6, powinien być

zgłoszony do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od dnia

wejścia w życie ustawy.";

Poprawka sen.
M. Janowskiego
poparta przez
komisję

10) w art. 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Tworzy się z dniem 1 kwietnia 2002 r. wojewódzkich

inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa, jako kierowników

wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

11) w art. 15, w ust. 3 wyrazy "może gromadzić" zastępuje się wyrazem

"gromadzi" oraz wyrazy "i przeznaczać" zastępuje się wyrazami "i

może przeznaczać";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

12) w art. 15, w ust. 3 skreśla się wyrazy "oraz o prywatyzacji spółek z

udziałem Skarbu Państwa";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

13) w art. 17 w pkt 2, w art. 17 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) koordynacja działań na rzecz rozwiązywania problemów klęsk

żywiołowych w zakresie dróg publicznych,";

Poprawka sen.
M. Janowskiego
poparta przez
komisję
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14) w art. 17 w pkt 2, w art. 18 w ust. 2 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie

rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej,";

Poprawka sen.
M. Janowskiego
poparta przez
komisję

15) w art. 17 w pkt 3, w art. 18a w ust. 4 skreśla się wyrazy ", po

zasięgnięciu opinii właściwego marszałka województwa,";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

16) w art. 17:

a) w pkt 4 przed lit. a) dodaje się lit. ...) w brzmieniu:

"...) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "Generalny Dyrektor Dróg

Publicznych" zastępuje się wyrazami "Generalny Dyrektor

Dróg Krajowych i Autostrad",",

b) skreśla się pkt 7;

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

17) w art. 17 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) w art. 20 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z

dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,";";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 18 i 36 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 37.

18) w art. 19 w pkt 2, w art. 82 w ust. 3 w pkt 2 i w pkt 3 w lit. a) i b)

wyraz "wyznaczony" zastępuje się wyrazem "powołany";

Poprawka sen.
M. Janowskiego

Uwaga:

Poprawki nr 19, 31, 48  i 60  należy głosować łącznie.

19) w art. 19 w pkt 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"w art. 82a ust. 3 otrzymuje brzmienie:";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

20) w art. 19 w pkt 4 w lit. c), w ust. 4 po wyrazie "Wynagrodzenia" Poprawka
KSTAP
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dodaje się wyrazy "i premie"; poparta przez
komisję

21) w art. 19 w pkt 4 w lit. d), w ust. 4a oraz w art. 44 w pkt 2, w art. 21

w ust. 2 skreśla się wyrazy "oraz poziom płac w instytucjach

nadzorowanych";

Poprawka sen.
A. Wielowieyskiego

22) w art. 19 w pkt 8, w ust. 3 w pkt 1 po wyrazie "Samorządu" dodaje

się wyraz "Terytorialnego";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 23  i 40  należy głosować łącznie.

23) w art. 19 w pkt 9 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje

się pkt 10 w brzmieniu:

"10) w załączniku w dziale I w pkt 3 po wyrazach "związane z"

dodaje się wyraz "ubezpieczeniowym".";

Poprawka
sen. T. Wnuka
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 24, 52  i 61  należy głosować łącznie.

24) w art. 29 w pkt 15 w lit. b), w ust. 3 wyrazy "art. 18 ust. 2 pkt 3"

zastępuje się wyrazami "art. 18 ust. 2 pkt 6";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 25 i 55 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 26.

25) dodaje się art. 30a w brzmieniu:

"Art. 30a.  W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86,

poz. 433, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6,

poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106, poz. 678, z 1998 r.

Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 964 i Nr 93,

Poprawka sen.
Z. Piwońskiego
poparta przez
komisję
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poz. 1063, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 48, poz. 550

oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 24, Nr 81, poz. 877, Nr 100,

poz. 1085, Nr 125, poz. 1368 i Nr 154, poz. 1800)

dodaje się art. 84a w brzmieniu:

Art. 84a. 1. Uprawnienia przewidziane dla Ministra

Obrony Narodowej w art. 1 ust. 2 pkt 2 i

3, art. 22 ust. 4, art. 26 ust. 7, art. 28 ust.

6, art. 35 ust. 3, art. 39 ust. 3, art. 47 ust.

10, art. 48 ust. 2, art. 49 ust. 6, art. 53 ust.

2, art. 54 ust. 2, art. 58 ust. 8 oraz art. 83

ust. 1 i 3 przysługują ministrowi

właściwemu do spraw wewnętrznych w

stosunku do:

1) żołnierzy zawodowych, którzy w dniu

31 grudnia 2001 r. pełnili czynną

służbę wojskową w jednostkach

organizacyjnych podległych lub

nadzorowanych przez ministra

właściwego do spraw wewnętrznych

albo pozostawali w dyspozycji tego

ministra,

2) emerytów i rencistów wojskowych,

którzy zostali zwolnieni z czynnej

służby wojskowej z jednostek

organizacyjnych podległych lub

nadzorowanych przez ministra

właściwego do spraw wewnętrznych

oraz członków ich rodzin,

3) byłych pracowników wojska oraz

pracowników państwowej jednostki

budżetowej, o której mowa w ust. 2,

4) osób innych, niż wymienione w pkt 1

� 3, które zajmują lokal mieszkalny na
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podstawie decyzji o przydziale lub

umowy najmu na czas nieoznaczony,

5) w razie śmierci osób, o których mowa

w pkt 2 � 4 � ich zstępnych,

wstępnych, pełnoletniego rodzeństwa,

osób przysposabiających albo

przysposobionych oraz osób, które

pozostawały we wspólnym pożyciu

małżeńskim, o ile w chwili śmierci

mieszkały stale z tą osobą.

2. Zadania Agencji w stosunku do osób, o

których mowa w ust. 1, wykonuje

utworzona przez ministra właściwego do

spraw wewnętrznych na podstawie

odrębnych przepisów państwowa

jednostka budżetowa � Zarząd Zasobów

Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych i Administracji.".";

26) dodaje się art. 30a w brzmieniu:

"Art. 30a.  W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86,

poz. 433, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6,

poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106, poz. 678, z 1998 r.

Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 964 i Nr 93,

poz. 1063, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 48, poz. 550

oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 24, Nr 81, poz. 877, Nr 100,

poz. 1085, Nr 125, poz. 1368 i Nr 154, poz. 1800)

dodaje się art. 84a w brzmieniu:

Art. 84a. 1. Uprawnienia przewidziane dla Ministra

Obrony Narodowej w art. 1 ust. 2, art. 22

ust. 4, art. 26 ust. 7, art. 28 ust. 6, art. 35

ust. 3, art. 39 ust. 3, art. 47 ust. 10, art. 48

Poprawka
KSTAP



- 9 -

ust. 2, art. 49 ust. 6, art. 53 ust. 2, art. 54

ust. 2, art. 58 ust. 8 oraz art. 83 ust. 1 i 3

przysługują ministrowi właściwemu do

spraw wewnętrznych w stosunku do:

a) żołnierzy zawodowych, którzy w dniu

31 grudnia 2001 r. pełnili czynną

służbę wojskową w jednostkach

podległych ministrowi właściwemu do

spraw wewnętrznych albo pozostawali

w dyspozycji tego ministra do czasu ich

przejścia do dyspozycji Ministra

Obrony Narodowej albo zwolnienia z

zawodowej służby wojskowej,

b) emerytów i rencistów wojskowych,

którzy uzyskali uprawnienia emerytalne

lub rentowe pełniąc służbę w

jednostkach podległych ministrowi

właściwemu do spraw wewnętrznych

oraz członkom ich rodzin.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych

powierzy zadania określone w niniejszej

ustawie, powołanej przez siebie w drodze

zarządzenia jednostce organizacyjnej.

3. Osobom, o których mowa w ust. 1, mogą

być sprzedawane osobne kwatery stałe w

trybie i na zasadach określonych w

niniejszej ustawie, przez jednostkę, o

której mowa w ust. 2.".";

27) w art. 33 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) w art. 73 w ust. 1 skreśla się pkt 4.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
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komisję

28) w art. 36 przed pkt 1 dodaje się pkt ... i ... w brzmieniu:

"...) w art. 6:

a) w ust. 1 wyraz "organy" zastępuje się wyrazem "jednostki",

b) w ust. 2 w pkt 2 wyraz "organów" zastępuje się wyrazem

"jednostek";

...) w art. 8 w ust. 3 wyrazy "jednostkom wymienionym w art. 9 pkt 1

i 2" zastępuje się wyrazami "jednostce wymienionej w art. 9 pkt

1";";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

29) w art. 36 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) w art. 14:

a) w ust. 1 wyrazy "i Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych

prowadzą" zastępuje się wyrazem "prowadzi",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "i Agencji Rezerw Artykułów

Sanitarnych",

c) w ust. 3 w zdaniu wstępnym wyrazy "i Agencja Rezerw

Artykułów Sanitarnych przeznaczają" zastępuje się wyrazem

"przeznacza",

d) w ust. 4:

- w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "i Agencja

Rezerw Artykułów Sanitarnych",

- w pkt 1 wyraz "zatrzymują" zastępuje się wyrazem

"zatrzymuje",

- w pkt 2 wyraz "mogą" zastępuje się wyrazem "może",

- w pkt 3 wyraz prowadzą" zastępuje się wyrazem

"prowadzi" oraz wyrazy "prezesów agencji" zastępuje

się wyrazami "Prezesa Agencji",

e) w ust. 5 skreśla się wyrazy "lub Agencja Rezerw Artykułów

Sanitarnych",

f) skreśla się ust. 7;";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

30) w art. 36 w pkt 7 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje Poprawka
KSTAP
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się pkt 8 w brzmieniu:

"8) użyte w art. 1 w pkt 1, w art. 2 w ust. 1, w art. 3 w ust. 1 w pkt 2 i

w art. 4 w ust. 2 w pkt 2 w różnych przypadkach wyrazy "leki i

materiały medyczne oraz artykuły sanitarne" zastępuje się

użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "produkty

lecznicze i wyroby medyczne".";

poparta przez
komisję

31) w art. 39:

a) w pkt 2 skreśla się lit. b),

b) skreśla się pkt 5;

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

32) w art. 39 skreśla się pkt 3; Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

33) w art. 39 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) użyte w art. 141e w ust. 1 w zdaniu wstępnym oraz w pkt 1 i 2 w

różnych przypadkach wyrazy "Prezes Urzędu Nadzoru

Ubezpieczeń Zdrowotnych" zastępuje się użytymi w

odpowiednich przypadkach wyrazami "organ nadzoru".";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

34) w art. 41 w pkt 4 skreśla się wyrazy "i oznaczenie ust. 1"; Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

35) w art. 43, w ust. 6 skreśla się wyrazy "lub bankowej"; Poprawka
KSTAP

36) w art. 44 w pkt 1:

a) przed lit. a) dodaje się lit. ...) w brzmieniu:

"...) w ust. 1 wyraz "sześciu" zastępuje się wyrazem

"siedmiu",",

b) w lit. b), ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Członkami Komisji są:

1) przedstawiciel powołany przez ministra właściwego

Poprawka sen.
M. Janowskiego
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do spraw gospodarki,

2) przedstawiciel powołany przez ministra właściwego

do spraw instytucji finansowych,

3) przedstawiciel powołany przez ministra właściwego

do spraw rynków rolnych,

4) przedstawiciel powołany przez ministra właściwego

do spraw Skarbu Państwa,

5) przedstawiciel powołany przez Prezesa Narodowego

Banku Polskiego,

6) przedstawiciel powołany przez Prezesa Urzędu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

7) Przewodniczący Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i

Funduszy Emerytalnych albo powołany przez niego

przedstawiciel.",

c) skreśla się lit. d);

37) w art. 44 w pkt 1:

a) przed lit. a) dodaje się lit. ...) w brzmieniu:

"...) w ust. 1 wyraz "sześciu" zastępuje się wyrazem

"siedmiu",",

b) w lit. b), ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Członkami Komisji są:

1) przedstawiciel ministra właściwego do spraw

gospodarki,

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw

instytucji finansowych,

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw

rynków rolnych,

4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw Skarbu

Państwa,

5) przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku

Polskiego,

6) przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję
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i Konsumentów,

7) Przewodniczący Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i

Funduszy Emerytalnych albo wyznaczony przez

niego przedstawiciel.",

c) skreśla się lit. d);

38) w art. 44 w pkt 2, w art. 21 w ust. 1 wyrazy "w tym premie"

zastępuje się wyrazami "w tym wynagrodzenia i premie";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

39) w art. 45 w pkt 2 wyrazy "Agencję Eksploatacji i Budowy

Autostrad" zastępuje się wyrazami "oraz Agencję Budowy i

Eksploatacji Autostrad";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

40) po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu:

"Art. 47a. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach

inwestycyjnych (Dz.U. Nr 139, poz. 933, z 1999 r. Nr

72, poz. 801 i z 2000 r. Nr 103, poz. 1099) w art. 11 w

ust. 4 na końcu dodaje się wyrazy "oraz ubezpieczeń na

życie, jeżeli są one związane z ubezpieczeniowym

funduszem inwestycyjnym, w rozumieniu ustawy z dnia

28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.

z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr

88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i

Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r.

Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255,

z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz.

819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001

r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i

Nr 110, poz. 1189)".";

Poprawka
sen. T. Wnuka
poparta przez
komisję

41) w art. 48 w pkt 15 wyrazy "art. 94 w ust. 2, 4-8" zastępuje się

wyrazami "art. 94 w ust. 2, 4-7" oraz skreśla się wyrazy "w art. 170,"

Poprawka
KSTAP
poparta przez
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i "w art. 199,"; komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 42  wyklucza głosowanie poprawki nr  43.

42) w art. 54 w pkt 5 w lit. b), w ust. 5 skreśla się wyrazy "oraz co

najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe w zakresie

działalności telekomunikacyjnej lub pocztowej";

Poprawka
KSTAP

43) w art. 54 w pkt 5 w lit. b), ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Na Prezesa URTiP oraz jego zastępcę może być powołana osoba

posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, stale zamieszkująca

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca

wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w zakresie

działalności telekomunikacyjnej lub pocztowej.";

Poprawka sen.
Z. Piwońskiego
poparta przez
komisję

44) w art. 54 w pkt 8 dodaje się lit. b1 w brzmieniu:

"b1 ) w ust. 5:

- w zdaniu wstępnym wyrazy "Prezes Rady Ministrów"

zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw

łączności",

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) swojego przedstawiciela oraz po jednym

przedstawicielu Ministra Obrony Narodowej,

ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i

Telewizji, Szefa Urzędu Ochrony Państwa oraz

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów, zgłoszonym przez te organy,",";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

45) w art. 54 w pkt 9:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

Poprawka
KSTAP
poparta przez
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"po art. 115 dodaje się art. 115a w brzmieniu:",

b) art. 114a oznacza się jako art. 115a;

komisję

Uwaga:

Poprawki nr 46  i 47  należy głosować łącznie.

46) w art. 54 w pkt 12 wyrazy "w art. 112 w ust. 2, 4 i 6" zastępuje się

wyrazami "w art. 112 w ust. 2 i 6";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

47) w art. 54 w pkt 13 wyrazy "w art. 112 w ust. 3, 4�6 i 9" zastępuje się

wyrazami "w art. 112 w ust. 3, 5, 6 i 9";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

48) skreśla się art. 59; Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

49) w art. 70 dodaje się ust. 7 w brzmieniu

"7. Przepisy ust. 1�6 stosuje się odpowiednio do pracowników

likwidowanych inspektoratów wojewódzkich, przy pomocy

których wykonywano zadania znoszonych wojewódzkich

inspektorów jako kierowników wojewódzkich inspekcji

wchodzących w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

50) w art. 70 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Prezes zarządu, wiceprezesi oraz członkowie zarządu spółki

powstałej w trybie art. 1 ust. 6 oraz kierownicy jednostek

organizacyjnych tej spółki są osobami pełniącymi funkcje

publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o

ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa

lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących

funkcje publiczne (Dz.U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz.

618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701 oraz z 2000 r. Nr 43, poz.

488 i Nr 50, poz. 600), a w szczególności mają obowiązek

Poprawka sen.
M. Janowskiego
poparta przez
komisję
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złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 6 tej ustawy.";

51) w art. 71 w ust. 2 wyrazy "Generalnego Dyrektora" zastępuje się

wyrazami "Generalnej Dyrekcji";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

52) w art. 71 w ust. 4 wyrazy "art. 39a ust. 1 pkt 13 i 14" zastępuje się

wyrazami "art. 39a ust. 1 pkt 14 i 15";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

53) w art. 74 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wpływy uzyskane ze sprzedaży akcji i udziałów, przeznaczonych

na podwyższenie kapitału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz

na wniesienie do majątku Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,

będących w dniu wejścia w życie ustawy w posiadaniu ministra

właściwego do spraw Skarbu Państwa, podlegają przekazaniu na

rzecz tych podmiotów w sposób określony w przepisach

dotychczasowych.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

54) dodaje się art. 74a w brzmieniu:

"Art. 74a. 1. W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy

Prezes Rady Ministrów może, w drodze

rozporządzenia, dokonywać przeniesienia

planowanych dochodów i wydatków budżetowych

także między działami budżetu państwa, z

zachowaniem przeznaczenia środków publicznych

wynikającego z ustawy budżetowej.

2. Przepis art. 39 ust. 1c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996

r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 1999 r. Nr 82, poz.

929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr

102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) stosuje

się odpowiednio.";

Poprawka sen.
Z. Piwońskiego
poparta przez
komisję

55) w art. 79 przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu: Poprawka sen.
Z. Piwońskiego
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"...) art. 30a, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od

dnia 1 stycznia 2002 r.,";

poparta przez
komisję

56) w art. 79 w pkt 1 wyrazy "art. 50 pkt 12" zastępuje się wyrazami "art.

50 pkt 12 lit. a)";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

57) w art. 79 w pkt 2 skreśla się wyrazy ", ust. 3 pkt 1"; Poprawka sen.
M. Janowskiego

58) w art. 79 w pkt 2 skreśla się wyrazy ", ust. 3 pkt 1"; Poprawka sen.
Z. Piwońskiego
poparta przez
komisję

59) w art. 79 w pkt 2 po wyrazach "ust. 3 pkt 1" dodaje się wyrazy

", ust. 4a";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

60) w art. 79 w pkt 4 skreśla się wyrazy "art. 59,"; Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

61) w art. 79 w pkt 5 skreśla się wyrazy "art. 29 pkt 14 i 15 lit. b),". Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


