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poz. 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96,
poz. 959) w art. 9 w ust. 1 uchyla si´ pkt 9.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Art. 4. W ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 572) w art. 2 w ust. 1 uchyla si´ pkt 6.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA
z dnia 16 grudnia 2004 r.
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin
oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz
ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, Nr 121,
poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954) w art. 24 wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z póên. zm.2))
art. 44 otrzymuje brzmienie:
„Art. 44. 1. Cz∏onkami rodziny uprawnionymi do
Êwiadczeƒ sà: dzieci, wnuki, rodzeƒstwo, ma∏˝onek i rodzice, je˝eli spe∏niajà warunki wymagane do uzyskania
renty rodzinnej w myÊl przepisów
o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, z zastrze˝eniem ust. 2.

1) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) w razie Êmierci albo zagini´cia ˝o∏nierza
w czasie wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych poza granicami paƒstwa, zwiàzanych z realizacjà celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach u˝ycia lub pobytu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej poza granicami paƒstwa (Dz. U.
Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210,
poz. 2135), renta rodzinna przys∏uguje ma∏˝onkowi bez wzgl´du na wiek i stan zdrowia;”;

2. W razie Êmierci albo zagini´cia ˝o∏nierza w czasie wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych poza granicami paƒstwa,
zwiàzanych z realizacjà celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o zasadach u˝ycia
lub pobytu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z
2004 r. Nr 210, poz. 2135), albo je˝eli
Êmierç ˝o∏nierza pozostajàca w zwiàzku ze s∏u˝bà jest nast´pstwem czynu
karalnego, renta rodzinna przys∏uguje
ma∏˝onkowi bez wzgl´du na wiek
i stan zdrowia.”.

2) po pkt 4 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) je˝eli Êmierç ˝o∏nierza pozostajàca w zwiàzku
ze s∏u˝bà jest nast´pstwem czynu karalnego,
przy wyp∏acaniu renty rodzinnej nie stosuje si´
przewidzianego w ustawie o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych zawieszania lub zmniejszania tego
Êwiadczenia w razie osiàgania przychodu z tytu∏u dzia∏alnoÊci podlegajàcej obowiàzkowi
ubezpieczenia spo∏ecznego. W tym wypadku
renta rodzinna przys∏uguje ma∏˝onkowi bez
wzgl´du na wiek i stan zdrowia.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: z dnia 29 maja
1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, oraz z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin.

Art. 3. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, Nr 121, poz. 1264
i Nr 191, poz. 1954) w art. 24 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r.
Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 121,
poz. 1264, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281,
poz. 2779.
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stosuje si´ przewidzianego w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych zawieszania lub zmniejszania tego Êwiadczenia w razie osiàgania przychodu
z tytu∏u dzia∏alnoÊci podlegajàcej obowiàzkowi
ubezpieczenia spo∏ecznego. W tym wypadku
renta rodzinna przys∏uguje ma∏˝onkowi bez
wzgl´du na wiek i stan zdrowia.”.

1) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) w razie Êmierci albo zagini´cia funkcjonariusza:
a) w czasie pe∏nienia s∏u˝by w jednostkach
policyjnych w przypadku, o którym mowa
w art. 145a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 7, poz. 58, z póên. zm.3)),
b) w czasie pe∏nienia s∏u˝by wywiadowczej
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
w strefie dzia∏aƒ wojennych, je˝eli funkcjonariusz wykonywa∏ czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze, o których mowa w art. 22
ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego
oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676,
z póên. zm.4)), lub kierowa∏ wykonywaniem takich czynnoÊci
— renta rodzinna przys∏uguje ma∏˝onkowi
bez wzgl´du na wiek i stan zdrowia;”;
2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) je˝eli Êmierç funkcjonariusza pozostajàca
w zwiàzku ze s∏u˝bà jest nast´pstwem czynu
karalnego, przy wyp∏acaniu renty rodzinnej nie
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz
z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210,
poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742.
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109,
poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273,
poz. 2703.
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Art. 4. 1. Uprawnienia do wojskowej renty rodzinnej w przypadku zaistnienia okolicznoÊci, o których
mowa w art. 24 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 1
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, oraz do renty
rodzinnej w przypadku zaistnienia okolicznoÊci, o których mowa w art. 44 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, przys∏ugujà
je˝eli Êmierç albo zagini´cie ˝o∏nierza mia∏y miejsce
po dniu 23 lutego 1998 r.
2. Uprawnienia do policyjnej renty rodzinnej
w przypadku zaistnienia okolicznoÊci, o których mowa
w art. 24 pkt 1a lit. a ustawy zmienianej w art. 3
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, przys∏ugujà
je˝eli Êmierç albo zagini´cie funkcjonariusza mia∏y
miejsce po dniu 18 paêdziernika 2001 r.
3. Uprawnienia do policyjnej renty rodzinnej
w przypadku zaistnienia okolicznoÊci, o których mowa
w art. 24 pkt 1a lit. b ustawy zmienianej w art. 3
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, przys∏ugujà
je˝eli Êmierç albo zagini´cie funkcjonariusza mia∏y
miejsce po dniu 28 czerwca 2002 r.
Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA
z dnia 16 grudnia 2004 r.
o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowoÊci
Art. 1. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, p∏atników i inkasentów, ksiàg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,”,
b) uchyla si´ ust. 3;

———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052,
z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 137, poz. 1302 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577.

