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747

USTAWA

z dnia 24 maja 2007 r.

o zmianie ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym

Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992 i Nr 222, poz. 1630 oraz z 2007 r. Nr 64,
poz. 427) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Âwiadczenia rodzinne przys∏ugujà:
1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:

a) do których stosuje si´ przepisy o koordyna-
cji systemów zabezpieczenia spo∏ecznego,



b) je˝eli wynika to z wià˝àcych Rzeczpospo-
lità Polskà umów dwustronnych o zabez-
pieczeniu spo∏ecznym,

c) przebywajàcym na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej na podstawie zezwolenia
na osiedlenie si´, zezwolenia na pobyt re-
zydenta d∏ugoterminowego Wspólnot
Europejskich, zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony udzielonego
w zwiàzku z okolicznoÊcià, o której mowa
w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694), zgody
na pobyt tolerowany lub w zwiàzku z uzy-
skaniem w Rzeczypospolitej Polskiej sta-
tusu uchodêcy, je˝eli zamieszkujà z cz∏on-
kami rodzin na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

3. Âwiadczenia rodzinne przys∏ugujà osobom,
o których mowa w ust. 2, je˝eli zamieszkujà na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
okres zasi∏kowy, w którym otrzymujà Êwiad-
czenia rodzinne, chyba ˝e przepisy o koordy-
nacji systemów zabezpieczenia spo∏ecznego
lub dwustronne umowy mi´dzynarodowe
o zabezpieczeniu spo∏ecznym stanowià ina-
czej.”;

2) w art. 3: 
a) w pkt 1 w lit. c:

— tiret trzynaste otrzymuje brzmienie:
„— dochody cz∏onków rolniczych spó∏dzielni

produkcyjnych z tytu∏u cz∏onkostwa
w rolniczej spó∏dzielni produkcyjnej, po-
mniejszone o sk∏adki na ubezpieczenia
spo∏eczne,”,

— tiret pi´tnaste otrzymuje brzmienie:

„— stypendia okreÊlone w przepisach o sys-
temie oÊwiaty, przepisach Prawo o szkol-
nictwie wy˝szym oraz w przepisach
o stopniach naukowych i tytule nauko-
wym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki, a tak˝e inne stypendia przyznawa-
ne uczniom lub studentom,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) instytucji zapewniajàcej ca∏odobowe utrzy-

manie — oznacza to dom pomocy spo∏ecz-
nej, placówk´ opiekuƒczo-wychowawczà,
m∏odzie˝owy oÊrodek wychowawczy,
schronisko dla nieletnich, zak∏ad popraw-
czy, areszt Êledczy, zak∏ad karny, zak∏ad
opiekuƒczo-leczniczy, zak∏ad piel´gnacyjno-
-opiekuƒczy, szko∏´ wojskowà lub innà szko-
∏´, je˝eli instytucje te zapewniajà nieodp∏at-
nie pe∏ne utrzymanie;”,

c) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) osobie uczàcej si´ — oznacza to osob´ pe∏-

noletnià uczàcà si´, niepozostajàcà na
utrzymaniu rodziców w zwiàzku z ich
Êmiercià lub w zwiàzku z ustaleniem wyro-
kiem sàdowym lub ugodà sàdowà prawa
do alimentów z ich strony;”,

d) po pkt 15 dodaje si´ pkt 15a w brzmieniu:
„15a) przepisach o koordynacji systemów za-

bezpieczenia spo∏ecznego — oznacza to
rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 1408/71
z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stoso-
wania systemów zabezpieczenia spo∏ecz-
nego do pracowników najemnych, osób
prowadzàcych dzia∏alnoÊç na w∏asny ra-
chunek i do cz∏onków ich rodzin prze-
mieszczajàcych si´ we Wspólnocie
(Dz. Urz. WE L 149 z 05.07.1971, str. 2,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 35, z póên.
zm.) oraz rozporzàdzenie Rady (EWG)
nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w spra-
wie wykonywania rozporzàdzenia (EWG)
nr 1408/71 w sprawie stosowania syste-
mów zabezpieczenia spo∏ecznego do pra-
cowników najemnych, osób prowadzà-
cych dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek i do
cz∏onków ich rodzin przemieszczajàcych
si´ we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 74
z 27.03.1972, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1,
str. 83, z póên. zm.);”,

e) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) rodzinie — oznacza to odpowiednio nast´pu-

jàcych cz∏onków rodziny: ma∏˝onków, rodzi-
ców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka
oraz pozostajàce na utrzymaniu dzieci w wie-
ku do ukoƒczenia 25. roku ˝ycia, a tak˝e
dziecko, które ukoƒczy∏o 25. rok ˝ycia legity-
mujàce si´ orzeczeniem o znacznym stopniu
niepe∏nosprawnoÊci, je˝eli w zwiàzku z tà
niepe∏nosprawnoÊcià rodzinie przys∏uguje
Êwiadczenie piel´gnacyjne; do cz∏onków ro-
dziny nie zalicza si´ dziecka pozostajàcego
pod opiekà opiekuna prawnego, dziecka po-
zostajàcego w zwiàzku ma∏˝eƒskim, a tak˝e
pe∏noletniego dziecka posiadajàcego w∏asne
dziecko;”,

f) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) szkole wy˝szej — oznacza to uczelni´, w rozu-

mieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wy˝-
szym, a tak˝e kolegium nauczycielskie, na-
uczycielskie kolegium j´zyków obcych oraz
kolegium pracowników s∏u˝b spo∏ecznych;”,

g) w pkt 23 uchyla si´ lit. e, 

h) w pkt 24 uchyla si´ lit. e;

3) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy dochód rodziny w przelicze-
niu na osob´ w rodzinie lub dochód osoby
uczàcej si´ przekracza kwot´ uprawniajàcà da-
nà rodzin´ lub osob´ uczàcà si´ do zasi∏ku ro-
dzinnego o kwot´ ni˝szà lub równà kwocie od-
powiadajàcej najni˝szemu zasi∏kowi rodzinne-
mu przys∏ugujàcemu w okresie, na który jest
ustalany, zasi∏ek rodzinny przys∏uguje, je˝eli
przys∏ugiwa∏ w poprzednim okresie zasi∏ko-
wym. W przypadku przekroczenia dochodu
w kolejnym roku kalendarzowym zasi∏ek ro-
dzinny nie przys∏uguje.”;
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4) w art. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pe∏noletnie dziecko lub osoba uczàca si´ jest
uprawniona do zasi∏ku rodzinnego na w∏asne
dziecko;”;

5) w art. 10 w ust. 5:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) bezpoÊrednio przed uzyskaniem prawa do

urlopu wychowawczego pozostawa∏a w sto-
sunku pracy przez okres krótszy ni˝ 6 mie-
si´cy;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) dziecko zosta∏o umieszczone w placówce

zapewniajàcej ca∏odobowà opiek´ przez co
najmniej 5 dni w tygodniu, w specjalnym
oÊrodku szkolno-wychowawczym i korzysta
w nim z ca∏odobowej opieki, w ˝∏obku albo
w przedszkolu, z wyjàtkiem:
a) dziecka legitymujàcego si´ orzeczeniem

o niepe∏nosprawnoÊci przebywajàcego
w ˝∏obku albo w przedszkolu z powodów
terapeutycznych,

b) dziecka przebywajàcego w zak∏adzie
opieki zdrowotnej, z wyjàtkiem zak∏adów,
o których mowa w art. 3 pkt 7,

oraz w innych przypadkach zaprzestania
sprawowania osobistej opieki nad dziec-
kiem;”;

6) w art. 11a w ust. 1 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) powództwo o ustalenie Êwiadczenia alimenta-
cyjnego od drugiego z rodziców zosta∏o odda-
lone.”;

7) w art. 14 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Wniosek o wyp∏at´ dodatku sk∏ada si´ w termi-

nie 4 miesi´cy od dnia rozpocz´cia roku szkol-
nego albo rocznego przygotowania przed-
szkolnego. 

4. Wniosek z∏o˝ony po terminie organ w∏aÊciwy
pozostawia bez rozpoznania.”;

8) w art. 15b ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Jednorazowa zapomoga przys∏uguje matce
lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo
opiekunowi faktycznemu dziecka — niezale˝-
nie od wysokoÊci dochodów.

3. Wniosek o wyp∏at´ jednorazowej zapomogi
sk∏ada si´ w terminie 12 miesi´cy od dnia na-
rodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek do-
tyczy dziecka obj´tego opiekà prawnà, opiekà
faktycznà albo dziecka przysposobionego —
w terminie 12 miesi´cy od dnia obj´cia dziec-
ka opiekà albo przysposobienia. Wniosek z∏o-
˝ony po terminie organ w∏aÊciwy pozostawia
bez rozpoznania.”;

9) w art. 17 w ust. 5 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmie-
nie:

„b) zosta∏a umieszczona w rodzinie zast´pczej,
w specjalnym oÊrodku szkolno-wychowaw-

czym i korzysta w nim z ca∏odobowej opieki
albo w zwiàzku z koniecznoÊcià kszta∏cenia, re-
walidacji lub rehabilitacji w placówce zapew-
niajàcej ca∏odobowà opiek´ przez co najmniej
5 dni w tygodniu, z wyjàtkiem zak∏adów opie-
ki zdrowotnej;”;

10) art. 17a otrzymuje brzmienie:

„Art. 17a. W przypadku gdy oÊrodek pomocy spo-
∏ecznej przekaza∏ organowi w∏aÊciwemu
informacj´, ˝e osoba uprawniona lub jej
przedstawiciel marnotrawià wyp∏acane
jej Êwiadczenia rodzinne lub wydatkujà
je niezgodnie z przeznaczeniem, organ
w∏aÊciwy przekazuje nale˝ne osobie
Êwiadczenia rodzinne w ca∏oÊci lub
w cz´Êci w formie rzeczowej.”;

11) w art. 23 ust. 4a i 4b otrzymujà brzmienie:

„4a. W przypadku gdy w stosunku do osoby ubie-
gajàcej si´ o Êwiadczenia rodzinne wystàpià
wàtpliwoÊci dotyczàce okolicznoÊci, o których
mowa w art. 3 pkt 17a, organ w∏aÊciwy mo˝e
przeprowadziç wywiad.

4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, or-
gan w∏aÊciwy mo˝e wystàpiç do oÊrodka po-
mocy spo∏ecznej o udzielenie informacji
o okolicznoÊciach, o których mowa w art. 3
pkt 17a, je˝eli okolicznoÊci te zosta∏y ustalone
w rodzinnym wywiadzie Êrodowiskowym
przeprowadzonym nie wczeÊniej ni˝ 3 mie-
siàce przed dniem otrzymania przez oÊrodek
pomocy spo∏ecznej wniosku o udzielenie in-
formacji.”;

12) po art. 23 dodaje si´ art. 23a w brzmieniu:

„Art. 23a. 1. W przypadku gdy cz∏onek rodziny
osoby uprawnionej do Êwiadczeƒ ro-
dzinnych przebywa poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej w paƒstwie,
w którym majà zastosowanie przepi-
sy o koordynacji systemów zabezpie-
czenia spo∏ecznego, organ w∏aÊciwy
przekazuje wniosek wraz z dokumen-
tami do marsza∏ka województwa.

2. W przypadku wyjazdu cz∏onka rodziny
do paƒstwa, o którym mowa w ust. 1,
po wydaniu przez organ w∏aÊciwy de-
cyzji przyznajàcej Êwiadczenia rodzin-
ne, organ w∏aÊciwy wyst´puje do
marsza∏ka województwa o ustalenie,
czy w sprawie majà zastosowanie
przepisy o koordynacji systemów za-
bezpieczenia spo∏ecznego. 

3. W przypadkach, o których mowa
w ust. 1 i 2, marsza∏ek województwa
ustala, czy w przekazanej sprawie
majà zastosowanie przepisy o koor-
dynacji systemów zabezpieczenia
spo∏ecznego. 
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4. W przypadku gdy marsza∏ek woje-
wództwa w sytuacji, o której mowa
w ust. 1, ustali, ˝e majà zastosowanie
przepisy o koordynacji systemów za-
bezpieczenia spo∏ecznego, wydaje
decyzj´ zgodnie z art. 21. 

5. W przypadku gdy marsza∏ek woje-
wództwa w sytuacji, o której mowa
w ust. 2, ustali, ˝e majà zastosowanie
przepisy o koordynacji systemów za-
bezpieczenia spo∏ecznego, organ
w∏aÊciwy uchyla decyzj´ przyznajàcà
Êwiadczenia rodzinne od dnia, w któ-
rym osoba sta∏a si´ uprawniona do
Êwiadczeƒ rodzinnych w innym paƒ-
stwie w zwiàzku ze stosowaniem
przepisów o koordynacji systemów
zabezpieczenia spo∏ecznego.

6. W przypadku, o którym mowa
w ust. 5, marsza∏ek województwa wy-
daje decyzj´ w sprawie Êwiadczeƒ ro-
dzinnych zgodnie z art. 21 od dnia,
w którym osoba sta∏a si´ uprawniona
do Êwiadczeƒ rodzinnych w innym
paƒstwie w zwiàzku ze stosowaniem
przepisów o koordynacji systemów
zabezpieczenia spo∏ecznego. 

7. W przypadku gdy marsza∏ek woje-
wództwa ustali, ˝e w sprawie nie ma-
jà zastosowania przepisy o koordyna-
cji systemów zabezpieczenia spo∏ecz-
nego:

1) przekazuje spraw´ organowi w∏a-
Êciwemu w celu ustalenia prawa
do Êwiadczeƒ rodzinnych —
w przypadku, o którym mowa
w ust. 1;

2) informuje o tym fakcie organ w∏a-
Êciwy — w przypadku, o którym
mowa w ust. 2. 

8. Organ w∏aÊciwy w przypadku, o któ-
rym mowa w ust. 7 pkt 1, ustala pra-
wo do Êwiadczeƒ rodzinnych od mie-
siàca z∏o˝enia wniosku, o którym mo-
wa w ust. 1.

9. Nienale˝nie pobrane Êwiadczenia ro-
dzinne w sprawach, w których majà
zastosowanie przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia spo∏eczne-
go, podlegajà dochodzeniu przez mar-
sza∏ka województwa. Przepis art. 30
stosuje si´ odpowiednio.

10. W przypadku potràcenia nienale˝nie
pobranych Êwiadczeƒ rodzinnych ze
Êwiadczeƒ wyp∏acanych zgodnie
z przepisami o koordynacji systemów
zabezpieczenia spo∏ecznego przez
paƒstwo wymienione w ust. 1, mar-
sza∏ek województwa umarza w ca∏o-
Êci lub w cz´Êci kwot´ nienale˝nie po-
branych Êwiadczeƒ.”;

13) w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku ustalania prawa do Êwiadczeƒ
rodzinnych uzale˝nionych od niepe∏nospraw-
noÊci osoby, prawo do Êwiadczeƒ rodzinnych
ustala si´ na okres zasi∏kowy, chyba ˝e orze-
czenie o niepe∏nosprawnoÊci lub orzeczenie
o stopniu niepe∏nosprawnoÊci zosta∏o wydane
na czas okreÊlony. W tym przypadku prawo do
Êwiadczeƒ rodzinnych ustala si´ do ostatniego
dnia miesiàca, w którym up∏ywa termin wa˝-
noÊci orzeczenia, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do koƒ-
ca okresu zasi∏kowego.”;

14) w art. 26:

a) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. W przypadku gdy osoba ubiegajàca si´
o Êwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi∏-
kowy z∏o˝y wniosek wraz z dokumentami do
dnia 31 lipca, ustalenie prawa do Êwiadczeƒ
rodzinnych oraz wyp∏ata Êwiadczeƒ przys∏u-
gujàcych za miesiàc wrzesieƒ nast´puje do
dnia 30 wrzeÊnia.

4. W przypadku gdy osoba ubiegajàca si´
o Êwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi∏-
kowy z∏o˝y wniosek wraz z dokumentami
w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia
30 wrzeÊnia, ustalenie prawa do Êwiadczeƒ
rodzinnych oraz wyp∏ata Êwiadczeƒ przys∏u-
gujàcych za miesiàc wrzesieƒ nast´puje do
dnia 31 paêdziernika.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Podmiot realizujàcy Êwiadczenia rodzinne
jest obowiàzany poinformowaç osoby ubie-
gajàce si´ o Êwiadczenia rodzinne o termi-
nach sk∏adania wniosków, o których mowa
w ust. 3 i 4 oraz w art. 24.”;

15) w art. 30:

a) w ust. 2 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) Êwiadczenia rodzinne wyp∏acone w przy-

padku, o którym mowa w art. 23a ust. 5, za
okres od dnia, w którym osoba sta∏a si´
uprawniona do Êwiadczeƒ rodzinnych w in-
nym paƒstwie w zwiàzku ze stosowaniem
przepisów o koordynacji systemów zabez-
pieczenia spo∏ecznego, do dnia wydania de-
cyzji o uchyleniu decyzji przyznajàcej Êwiad-
czenia rodzinne.”, 

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Za nienale˝nie pobrane Êwiadczenia nie

uznaje si´ kwoty wyp∏aconych Êwiadczeƒ
rodzinnych, które zosta∏y zwrócone zgod-
nie z przepisami o koordynacji systemów
zabezpieczenia spo∏ecznego.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Kwoty Êwiadczeƒ rodzinnych, o których mo-

wa w ust. 2, podlegajà zwrotowi ∏àcznie
z ustawowymi odsetkami na podstawowy
rachunek bankowy gminy. Odsetki sà nali-
czane od pierwszego dnia miesiàca nast´-
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pujàcego po miesiàcu, w którym osoba
przesta∏a byç uprawniona do Êwiadczeƒ ro-
dzinnych.”,

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Organ w∏aÊciwy, który wyda∏ decyzj´

w sprawie nienale˝nie pobranych Êwiad-
czeƒ rodzinnych, mo˝e umorzyç kwot´ nie-
nale˝nie pobranych Êwiadczeƒ rodzinnych
∏àcznie z odsetkami w ca∏oÊci lub w cz´Êci,
odroczyç termin p∏atnoÊci albo roz∏o˝yç na
raty, je˝eli zachodzà szczególnie uzasadnio-
ne okolicznoÊci dotyczàce sytuacji rodziny.”;

16) w art. 32:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organ w∏aÊciwy oraz marsza∏ek wojewódz-

twa mogà bez zgody strony zmieniç lub
uchyliç ostatecznà decyzj´ administracyjnà,
na mocy której strona naby∏a prawo do
Êwiadczeƒ rodzinnych, je˝eli uleg∏a zmianie
sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny
majàca wp∏yw na prawo do Êwiadczeƒ ro-
dzinnych, cz∏onek rodziny naby∏ prawo do
Êwiadczeƒ rodzinnych w innym paƒstwie
w zwiàzku ze stosowaniem przepisów o ko-
ordynacji systemów zabezpieczenia spo-
∏ecznego albo osoba nienale˝nie pobra∏a
Êwiadczenie rodzinne.”, 

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Zmiana decyzji na korzyÊç strony nie wy-

maga jej zgody.”;

17) w art. 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba otrzymujàca Êwiadczenia na podstawie
ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu ali-
mentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200,

z póên. zm.1)), która ukoƒczy∏a 50 lat do dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy, nabywa na swój wnio-
sek prawo do dodatku z tytu∏u samotnego wy-
chowywania dziecka do czasu uzyskania pra-
wa do emerytury lub renty albo prawa do za-
si∏ku sta∏ego okreÊlonego w przepisach o po-
mocy spo∏ecznej, je˝eli dochód rodziny nie
przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1,
i egzekucja ustalonych wyrokiem sàdu rodzin-
nego alimentów jest bezskuteczna.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o po-
datku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191,
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825) art. 18
otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego,
na podstawie danych statystycznych, og∏a-
sza w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospoli-
tej Polskiej „Monitor Polski”, nie póêniej ni˝
do dnia 23 wrzeÊnia ka˝dego roku, wyso-
koÊç przeci´tnego dochodu z pracy w indy-
widualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha
przeliczeniowego.”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 90, poz. 1000, z 2001 r.
Nr 154, poz. 1791, z 2002 r. Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r.
Nr 83, poz. 759 i Nr 228, poz. 2255.

748

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 czerwca 2007 r.

w sprawie decyzji dotyczàcych zapewnienia finansowania z bud˝etu paƒstwa projektów finansowanych
z udzia∏em Êrodków pochodzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej

oraz niepodlegajàcych zwrotowi Êrodków z pomocy udzielonej przez paƒstwa cz∏onkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)1)

Na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb i zasady wydawa-
nia decyzji dotyczàcych zapewnienia finansowania
z bud˝etu paƒstwa:

———————
1) Dane dotyczàce aktów prawa Unii Europejskiej og∏oszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszym roz-

porzàdzeniu, dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,

poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587.
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