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Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. Kto zauwa˝y po˝ar, kl´sk´ ˝ywio∏owà lub
inne miejscowe zagro˝enie, jest obowià-
zany niezw∏ocznie zawiadomiç osoby
znajdujàce si´ w strefie zagro˝enia oraz:
centrum powiadamiania ratunkowego lub
jednostk´ ochrony przeciwpo˝arowej albo
Policj´ bàdê wójta albo so∏tysa.”;

2) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych pe∏ni nadzór nad funkcjonowaniem
krajowego systemu ratowniczo-gaÊni-
czego i systemu powiadamiania ratunko-
wego.”;

3) w art. 14:

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wspó∏prac´ z jednostkami systemu Paƒ-
stwowego Ratownictwa Medycznego, o któ-
rych mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia
8 wrzeÊnia 2006 r. o Paƒstwowym Ratow-
nictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191,
poz. 1410, z póên. zm.3)) oraz systemem po-
wiadamiania ratunkowego.”,

b) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) organizacji stanowisk kierowania.”;

4) po art. 14 dodaje si´ art. 14a—14f w brzmieniu:

„Art. 14a. 1. Tworzy si´ system powiadamiania
ratunkowego integrujàcy krajowy
system ratowniczo-gaÊniczy i system
Paƒstwowego Ratownictwa Medycz-
nego, w zakresie realizacji nast´pujà-
cych zadaƒ:
1) bie˝àcej analizy zasobów ratowni-

czych,

2) przyjmowania zg∏oszeƒ alarmo-
wych oraz obs∏ugi numeru alarmo-
wego 112,

3) kwalifikacji zg∏oszeƒ,
4) podejmowania dzia∏aƒ zgodnie

z okreÊlonymi procedurami,
w szczególnoÊci:
a) dysponowania si∏ ratowniczych

i zespo∏ów ratownictwa medycz-
nego,

b) koordynowania oraz monitoro-
wania dzia∏aƒ ratowniczych
i medycznych czynnoÊci ratun-
kowych,

c) powiadamiania o zdarzeniu szpi-
talnych oddzia∏ów ratunkowych
lub, je˝eli wymaga tego sytuacja
na miejscu zdarzenia, jednostek
organizacyjnych szpitali wyspe-
cjalizowanych w zakresie udzie-
lania Êwiadczeƒ zdrowotnych
niezb´dnych dla ratownictwa
medycznego,

d) inicjowania procedur reagowa-
nia kryzysowego.

2. Zadania systemu powiadamiania ra-
tunkowego wykonujà na terenie wo-
jewództwa:

1) wojewódzkie centrum powiadamia-
nia ratunkowego, przez które rozu-
mie si´ wspólne stanowisko kiero-
wania, w sk∏ad którego wchodzà:
a) stanowisko kierowania komen-

danta wojewódzkiego Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej,

b) stanowisko lekarza koordynatora
ratownictwa medycznego, o któ-
rym mowa w art. 29 ustawy
z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o Paƒ-
stwowym Ratownictwie Medycz-
nym,

2) centra powiadamiania ratunkowe-
go, przez które rozumie si´ wspól-
ne stanowiska kierowania, w sk∏ad
których wchodzà:
a) stanowiska kierowania komen-

dantów powiatowych (miejskich)
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,

b) dyspozytorzy medyczni zatrud-
nieni przez dysponentów jedno-
stek okreÊlonych w ustawie
z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o Paƒ-
stwowym Ratownictwie Me-
dycznym, funkcjonujàcych na
terenie dzia∏ania centrum po-
wiadamiania ratunkowego,
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USTAWA

z dnia 5 grudnia 2008 r.

o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo˝arowej oraz niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

18 kwietnia 2002 r. o stanie kl´ski ˝ywio∏owej, ustaw´
z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, usta-
w´ z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o Paƒstwowym Ratownictwie
Medycznym, ustaw´ z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzàdza-
niu kryzysowym oraz ustaw´ z dnia 11 stycznia 2008 r.
o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz usta-
wy o Paƒstwowym Ratownictwie Medycznym.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r.
Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2008 r.
Nr 163, poz. 1015.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008 r.
Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653.
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3) pozosta∏e stanowiska kierowania
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,

4) stanowiska kierowania Policji ob-
s∏ugujàce numery alarmowe, w za-
kresie okreÊlonym w ustawie z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.
z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z póên.
zm.4)).

3. Jednostkami wspó∏pracujàcymi z sys-
temem powiadamiania ratunkowego
sà ponadto, inne ni˝ wymienione
w ust. 2, s∏u˝by ustawowo powo∏ane
do realizacji przedsi´wzi´ç majàcych
na celu ochron´ ˝ycia, zdrowia oraz
bezpieczeƒstwa obywateli, a tak˝e
mienia i Êrodowiska.

4. Jednostkami wspó∏pracujàcymi z sys-
temem powiadamiania ratunkowego
mogà byç spo∏eczne organizacje ra-
townicze.

5. W centrach powiadamiania ratunko-
wego i wojewódzkich centrach po-
wiadamiania ratunkowego mogà byç
zatrudnieni operatorzy numerów
alarmowych, do przyjmowania zg∏o-
szeƒ alarmowych oraz podejmujàcy
okreÊlone procedurami czynnoÊci.

6. Centrum powiadamiania ratunkowe-
go dzia∏a na terenie co najmniej jed-
nego powiatu lub miasta na prawach
powiatu, na obszarze którego wyko-
nywane sà zadania centrum powia-
damiania ratunkowego.

7. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej koordynuje oraz kontrolu-
je funkcjonowanie systemu powiada-
miania ratunkowego, na obszarze kra-
ju, w szczególnoÊci poprzez analiz´
funkcjonowania systemu powiada-
miania ratunkowego w wojewódz-
twach oraz inicjowanie przedsi´wzi´ç
w zakresie systemu powiadamiania ra-
tunkowego, z wy∏àczeniem Êwiadczeƒ
zdrowotnych, o których mowa w usta-
wie z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o Paƒ-
stwowym Ratownictwie Medycznym.

8. Wojewoda, przy pomocy komendan-
ta wojewódzkiego Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej oraz komendantów po-
wiatowych (miejskich) Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, na obszarze woje-
wództwa organizuje oraz koordynuje
funkcjonowanie systemu powiada-
miania ratunkowego.

9. Wojewoda kontroluje oraz nadzoruje
funkcjonowanie systemu powiada-
miania ratunkowego na obszarze wo-
jewództwa.

Art. 14b. 1. Dysponent jednostki, w rozumieniu
ustawy z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r.
o Paƒstwowym Ratownictwie Me-
dycznym, zapewnia Êrodki ∏àcznoÊci
umo˝liwiajàce komunikacj´ z cen-
trum powiadamiania ratunkowego
i pomi´dzy jednostkami systemu
Paƒstwowego Ratownictwa Medycz-
nego oraz zatrudnienie dyspozyto-
rów medycznych.

2. Komendant wojewódzki Policji za-
pewnia jednostkom podleg∏ym Êrod-
ki ∏àcznoÊci umo˝liwiajàce komunika-
cj´ z centrum powiadamiania ratun-
kowego.

Art. 14c. 1. Wojewódzkie centrum powiadamia-
nia ratunkowego oraz centra powia-
damiania ratunkowego organizowane
sà odpowiednio przez komendantów
wojewódzkich i komendantów powia-
towych (miejskich) Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Komendant wojewódzki Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, w uzgodnieniu z wo-
jewodà, okreÊli liczb´, lokalizacj´ i te-
ren dzia∏ania centrów powiadamia-
nia ratunkowego oraz liczb´ stano-
wisk dyspozytorów medycznych i sta-
nowisk operatorów numerów alar-
mowych.

3. Wojewoda mo˝e, w drodze porozu-
mienia, powierzyç organizowanie
centrów powiadamiania ratunkowe-
go starostom lub prezydentom miast
na prawach powiatów. Porozumienie
okreÊla prawa i obowiàzki stron oraz
zasady wspó∏finansowania centrów
powiadamiania ratunkowego.

4. Centra powiadamiania ratunkowego
w zakresie realizacji zadaƒ, o których
mowa w art. 14a ust. 1, mogà wyko-
nywaç zadania innych podmiotów
oraz jednostek samorzàdu terytorial-
nego, na podstawie porozumienia za-
wartego z wojewodà. Porozumienie
okreÊla zakres i zasady wykonywania
zadaƒ oraz ich finansowanie.

Art. 14d. 1. Wojewódzkie centra powiadamiania
ratunkowego sà finansowane z bud-
˝etu paƒstwa, z cz´Êci, której dyspo-
nentem jest w∏aÊciwy wojewoda.

2. Centra powiadamiania ratunkowego
organizowane przez komendanta po-
wiatowego (miejskiego) Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej sà finansowane z bud-
˝etu paƒstwa w formie dotacji celo-
wej na zadania z zakresu administra-
cji rzàdowej.

Art. 14e. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw zdrowia, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r.
Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651.
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1) szczegó∏owà organizacj´, sposób
funkcjonowania oraz realizacji zadaƒ
centrów powiadamiania ratunkowe-
go i wojewódzkich centrów powiada-
miania ratunkowego,

2) ramowe procedury obs∏ugi zg∏oszeƒ
przychodzàcych na numery alarmo-
we,

3) kwalifikacje wymagane dla operato-
rów numerów alarmowych, o któ-
rych mowa w art. 14a ust. 5,

4) sposób i organizacj´ przeprowadza-
nia szkolenia operatorów numerów
alarmowych,

5) zakres, form´, sposób tworzenia
i przekazywania informacji niezb´d-
nych do funkcjonowania systemu po-
wiadamiania ratunkowego,

6) kryteria, do okreÊlenia liczby, lokali-
zacji i terenu dzia∏ania centrum po-
wiadamiania ratunkowego oraz licz-
by stanowisk dyspozytorów medycz-
nych i stanowisk operatorów nume-
rów alarmowych

— uwzgl´dniajàc potrzeby systemu po-
wiadamiania ratunkowego, w zakresie
jego sprawnego funkcjonowania.

Art. 14f. Centrum powiadamiania ratunkowego
i wojewódzkie centrum powiadamiania
ratunkowego majà prawo uzyskaç, za
poÊrednictwem centralnego punktu sys-
temu centrów powiadamiania ratunko-
wego albo w∏asnego punktu centralne-
go, o których mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800, z póên. zm.5)), informacje do-
tyczàce lokalizacji zakoƒczenia sieci,
z którego zosta∏o wykonane po∏àcze-
nie do numeru alarmowego „112” albo
innego numeru alarmowego oraz da-
ne dotyczàce abonenta lub zarejestro-
wanego u˝ytkownika koƒcowego us∏u-
gi przedp∏aconej, o których mowa
w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o sta-
nie kl´ski ˝ywio∏owej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z póên.
zm.6)) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W zapobieganiu skutkom kl´ski ˝ywio∏owej lub
ich usuwaniu uczestniczà: Paƒstwowa Stra˝ Po-
˝arna i inne jednostki ochrony przeciwpo˝arowej
oraz centra powiadamiania ratunkowego, o któ-

rych mowa w art. 14a—14f ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z póên. zm.7)),
Policja, jednostki systemu Paƒstwowego Ratow-
nictwa Medycznego, dyspozytorzy medyczni,
jednostki ochrony zdrowia, Stra˝ Graniczna, Mor-
ska S∏u˝ba Poszukiwania i Ratownictwa oraz inne
w∏aÊciwe w tych sprawach paƒstwowe urz´dy,
agencje, inspekcje, stra˝e i s∏u˝by.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z póên.
zm.8)) w art. 78 po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, organizacj´ i funk-
cjonowanie centralnego punktu systemu cen-
trów powiadamiania ratunkowego oraz punktów
centralnych s∏u˝b, o których mowa w ust. 4 pkt 1,
majàc na uwadze zapewnienie sprawnej dystry-
bucji udost´pnianych przez system, o którym
mowa w ust. 4, informacji i danych w∏aÊciwym
terytorialnie centrom powiadamiania ratunko-
wego, wojewódzkim centrom powiadamiania ra-
tunkowego oraz jednostkom s∏u˝b ustawowo
powo∏anych do niesienia pomocy.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o Paƒ-
stwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191,
poz. 1410, z póên. zm.9)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 21 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie
„7) informacje o lokalizacji wojewódzkich centrów

powiadamiania ratunkowego i centrów po-
wiadamiania ratunkowego w rozumieniu usta-
wy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpo˝arowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229, z póên. zm.10)) i przez nie obs∏ugi-
wanych;”;

2) uchyla si´ art. 25;

3) w art. 26 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku organizacji centrum powiada-

miania ratunkowego na obszarze dzia∏ania
kilku dysponentów jednostek, dyspozytora
medycznego zatrudnia albo zawiera z nim
umow´ cywilnoprawnà dysponent w∏aÊciwy
ze wzgl´du na lokalizacj´ centrum powiada-
miania ratunkowego.”;

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

z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137,
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 17,
poz. 101 i Nr 227, poz. 1505.

6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 191,
poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590.

———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r.
Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2008 r.
Nr 163, poz. 1015 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59.

8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600,
Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23,
poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r.
Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505.

9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008 r.
Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r.
Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2008 r.
Nr 163, poz. 1015 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59.
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4) uchyla si´ art. 28;

5) w art. 29:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W wojewódzkim centrum powiadamiania
ratunkowego dzia∏ajà lekarze koordynatorzy
ratownictwa medycznego w liczbie niezb´d-
nej do zapewnienia ca∏odobowej realizacji
zadaƒ, o których mowa w ust. 2.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dzia∏alnoÊç lekarza koordynatora ratownic-
twa medycznego jest finansowana z bud-
˝etu paƒstwa, z cz´Êci, której dysponentem
jest wojewoda.”;

6) w art. 38:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oznaczenia systemu u˝ywajà jednostki sys-
temu, centrum powiadamiania ratunkowe-
go, wojewódzkiego centrum powiadamia-
nia ratunkowego i lekarz koordynator ratow-
nictwa medycznego.”,

b) w ust. 3 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) jednostek systemu,”;

7) w art. 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy dysponent jednostki zatrud-
nia dyspozytora medycznego lub podpisu-
je z nim umow´ cywilnoprawnà, koszt me-
dycznych czynnoÊci ratunkowych wykonywa-
nych przez zespó∏ ratownictwa medycznego
uwzgl´dnia koszty zwiàzane z funkcjonowa-
niem tego dyspozytora medycznego.”;

8) uchyla si´ art. 61.

Art. 5. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o za-
rzàdzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)
w art. 16 w ust. 2 uchyla si´ pkt 8.

Art. 6. W ustawie z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmia-
nie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy
o Paƒstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.
Nr 17, poz. 101) w art. 3 uchyla si´ ust. 3—5.

Art. 7. Wojewoda mo˝e powierzyç, w drodze poro-
zumienia, wykonywanie do dnia 31 grudnia 2011 r. za-
daƒ centrów powiadamiania ratunkowego innym
podmiotom, w szczególnoÊci jednostkom organiza-
cyjnym Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Policji lub jed-
nostkom samorzàdu terytorialnego.

Art. 8. Do dnia przekazania, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmia-
nie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy
o Paƒstwowym Ratownictwie Medycznym, centrum
powiadamiania ratunkowego i wojewódzkie centrum
powiadamiania ratunkowego majà prawo uzyskaç od
przedsi´biorcy telekomunikacyjnego informacje i da-
ne, o których mowa w art. 14f ustawy zmienianej
w art. 1.

Art. 9. Do czasu utworzenia centrów powiadamia-
nia ratunkowego, jednak nie póêniej ni˝ do dnia
31 grudnia 2011 r., informacje i dane, o których mowa
w art. 78 ust. 1—3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. —
Prawo telekomunikacyjne, uzyskujà równie˝ inne
podmioty, którym w∏aÊciwy miejscowo wojewoda,
zgodnie z art. 7, powierzy∏ wykonywanie zadaƒ cen-
trum powiadamiania ratunkowego.

Art. 10. Do czasu utworzenia centrów powiada-
miania ratunkowego, jednak nie póêniej ni˝ do dnia
31 grudnia 2011 r., dostawca publicznie dost´pnych
us∏ug telekomunikacyjnych jest obowiàzany zapewniç
kierowanie po∏àczeƒ, o których mowa w art. 77 ust. 2
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunika-
cyjne, do podmiotów, którym w∏aÊciwy miejscowo
wojewoda, zgodnie z art. 7, powierzy∏ wykonywanie
zadaƒ centrum powiadamiania ratunkowego.

Art. 11. Do czasu utworzenia wojewódzkiego cen-
trum powiadamiania ratunkowego, jednak nie póêniej
ni˝ do dnia 31 grudnia 2011 r., lekarze koordynato-
rzy ratownictwa medycznego dzia∏ajà w wojewódz-
kim centrum zarzàdzania kryzysowego, w liczbie nie-
zb´dnej do zapewnienia ca∏odobowej realizacji za-
daƒ, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia
8 wrzeÊnia 2006 r. o Paƒstwowym Ratownictwie Me-
dycznym.

Art. 12. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej
w art. 1 zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie no-
wych przepisów wykonawczych wydanych na podsta-
wie art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez 24 miesiàce od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.

Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski




