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  USTAWA 

z dnia 7 maja 2009 r.  
 

o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania  
aktów wykonawczych1) 

 
Art. 1. 

W ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 
531 i Nr 210, poz. 2135) w art. 3: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Felczerowi, wykonującemu zawód ponad trzy lata, przysługuje tytuł starsze-
go felczera.”, 

b) uchyla się ust. 4. 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera, ustawę z 

dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy, ustawę z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych, ustawę z dnia 
17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne, ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 paź-
dziernika 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rze-
czypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej, ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa, ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawę z dnia 
8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonaw-
czy, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 25 czerwca 1997 
r. o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z re-
formą systemu ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami, ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, ustawę z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawę z 
dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, ustawę z dnia 26 października 
2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, ustawę z dnia 9 listo-
pada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, 
ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym, ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, 
ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustawę z dnia 26 czerwca 2003 r. o na-
siennictwie, ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywno-
ści i żywienia, ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych 
u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży 
mocy i energii elektrycznej oraz ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów.   

Opracowano na pod-
stawie: Dz. U. z 2009 
r. Nr 98, poz. 817. 
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Art. 2. 

W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.2)) w art. 10: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zwłoki niepochowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1, albo nie-
przekazane publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowa-
dzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych 
są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu, a w przy-
padku osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych lub 
aresztach śledczych - przez dany zakład karny lub areszt śledczy, z wyjąt-
kiem zwłok osób, które uwolniły się z zakładu karnego lub aresztu śledcze-
go, oraz osób, które przebywały poza terenem zakładu karnego lub aresztu 
śledczego, w szczególności w trakcie korzystania z zezwolenia na czasowe 
opuszczenie tego zakładu lub aresztu bez dozoru lub asysty funkcjonariusza 
Służby Więziennej.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób postę-
powania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach 
karnych i aresztach śledczych, uwzględniając w szczególności powiadamia-
nie osób, o których mowa w ust. 1, o zgonie, sposób tego powiadamiania, 
wskazanie podmiotów wydających zgodę na pochowanie zwłok, tryb postę-
powania ze zwłokami, które nie zostaną odebrane, oraz sposób ponoszenia 
kosztów pochówku zleconego przez zakład karny i areszt śledczy, kierując 
się koniecznością zachowania godności należnej zmarłemu i bezpieczeń-
stwem sanitarnym.”. 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 
94, z późn. zm.3)) art. 206 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 206. Przepisy art. 190-205 stosuje się odpowiednio do młodocianych 
zatrudnionych na podstawie umowy o przygotowanie zawodowe 
u pracodawców będących rzemieślnikami.”. 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, 

poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2006 r. 
Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1367.  

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, 
Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, 
Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, 
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, 
poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, 
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, 
poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 
i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, 
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 
237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458 i Nr 58, poz. 485.   
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Art. 4. 

W ustawie z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 
2007 r. Nr 102, poz. 710) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Załoga państwowej instytucji filmowej uczestniczy w zarządzaniu instytucją 
według zasad określonych w przepisach o samorządzie załogi przedsiębior-
stwa państwowego, z zastrzeżeniem art. 33.”;  

2) art. 33 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 33. Państwowa instytucja filmowa prowadzi działalność na podstawie 
planu, który ustala dyrektor, a następnie zatwierdza minister wła-
ściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.”; 

3) uchyla się art. 35-41; 

4) w art. 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Podstawą gospodarki finansowej państwowej instytucji filmowej jest roczny 
plan finansowy, który ustala dyrektor.”. 

 

Art. 5. 

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965) uchyla się art. 23. 

 

Art. 6. 

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 19 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

 „Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozpo-
rządzeń:”; 

2) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) urzędową tabelę klas gruntów, 

2) sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

 – mając na celu wykonanie prawidłowego podziału gleb na klasy bonitacyj-
ne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech gene-
tycznych gleb, oraz zapewnienie prawidłowego poziomu merytorycznego 
wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.”. 

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 

1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 
31, poz. 206 i Nr 42, poz. 334.  
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Art. 7. 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z 
późn. zm.5)) w art. 36: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządze-
nia, warunki i tryb oddelegowania policjanta, o którym mowa w ust. 4, 
uwzględniając: 

1) charakter lub zakres zadań wykonywanych w czasie oddelegowania o-
raz odpowiednie do ich realizacji instytucje; 

2) warunki otrzymywania oraz wysokość uposażenia i innych świadczeń 
ze stosunku służbowego; 

3) rodzaje, warunki przyznawania oraz wysokość dodatkowych świadczeń 
związanych z oddelegowaniem; 

4) możliwość ograniczenia w całości albo w części prawa do uposażenia 
lub innych świadczeń ze stosunku służbowego w przypadku otrzymy-
wania ze źródła zagranicznego wynagrodzenia lub innych świadczeń 
bądź należności przeznaczonych na pokrycie kosztów oddelegowania; 

5) sposób realizacji i zakres niektórych praw i obowiązków oddelegowa-
nego, dotyczących prawa do urlopu, podległości służbowej i składania 
informacji przełożonemu oraz wymóg zapewnienia po zakończeniu od-
delegowania stanowiska co najmniej równorzędnego stanowisku zaj-
mowanemu przed oddelegowaniem; 

6) tryb postępowania i właściwość przełożonych oraz innych podmiotów i 
instytucji, w szczególności w zakresie wnioskowania o oddelegowanie, 
odwołania z oddelegowania, a także wypłaty należności przysługują-
cych oddelegowanemu.”, 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, powinno uzależnić zakres upraw-
nień oddelegowanego od rodzaju wykonywanych zadań, czasu trwania od-
delegowania, warunków bytowych i kosztów utrzymania związanych z od-
delegowaniem oraz zakresu uprawnień i świadczeń przyznanych w czasie 
oddelegowania przez stronę zagraniczną lub inny podmiot.”.  

 

Art. 8. 

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 
234, poz. 1997, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 9b ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
                                                 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, 

poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 163, 
poz. 1026, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, 
Nr 85, poz. 716 i Nr 97, poz. 803.  

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, 
poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 
521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 
85, poz. 716.  
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„5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze zarządzenia, 
sposób tworzenia funduszu operacyjnego i gospodarowania nim oraz pod-
mioty właściwe w tych sprawach.”; 

2) w art. 10a ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem 
Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób gromadzenia od-
cisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych, warunki przecho-
wywania, wykorzystania i sposób ich przekazywania innym organom 
uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych, a także wzory wykorzy-
stywanych dokumentów, uwzględniając przypadki i sposoby pobierania linii 
papilarnych, przeprowadzania wywiadu daktyloskopijnego oraz wykony-
wania zdjęć sygnalitycznych, a także kierując się potrzebą ochrony tych da-
nych przed nieuprawnionym dostępem.”. 

 

Art. 9. 

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 
administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.7)) w art. 45 
uchyla się ust. 3. 

 

Art. 10. 

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 14, poz. 89, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii samorządów 
zawodów medycznych, może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje 
badań, które mogą być wykonywane w zakładach opieki zdrowotnej wy-
łącznie na podstawie skierowania lekarza lub lekarza dentysty, uwzględnia-
jąc wskazania medyczne oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pa-
cjentów.”; 

2) w art. 70 uchyla się ust. 3. 

 

Art. 11. 

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rol-
nymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z 2008 r. Nr 227, poz. 
1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 340) w art. 20a: 

a) uchyla się ust. 6, 

b) dodaje się ust. 6a-6d w brzmieniu: 

                                                 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, 

poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, 
z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 
1055 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.  

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, 
poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 
234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 76, poz. 641.  
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„6a. Zobowiązanie Agencji, odpowiadające faktycznie poniesionym wydatkom z 
budżetu państwa na wykup obligacji, o których mowa w ust. 1, zostanie u-
stalone w roku następującym po roku zakończenia wykupu obligacji. 

6b. Jeżeli wysokość zobowiązania, o którym mowa w ust. 6a, będzie niższa od 
sumy wpłat, które zostały dokonane przez Agencję do dnia 30 czerwca 2003 
r., minister właściwy do spraw finansów publicznych dokona zwrotu Agen-
cji różnicy tych kwot w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po 
roku zakończenia wykupu obligacji. 

6c. Jeżeli wysokość zobowiązania, o którym mowa w ust. 6a, będzie wyższa od 
sumy wpłat, które zostały dokonane przez Agencję do dnia 30 czerwca 2003 
r., Agencja dokona wpłaty różnicy tych kwot na rachunek budżetu państwa 
w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku zakończenia 
wykupu obligacji; organem właściwym do poboru tej należności jest mini-
ster właściwy do spraw finansów publicznych. 

6d. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozpo-
rządzenia, wysokość zobowiązania, o którym mowa w ust. 6a.”, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Do zobowiązań Agencji, o których mowa w ust. 1, 4 i 6a, mają zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.”. 

 

Art. 12. 

W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 
111, poz. 535, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6 uchyla się ust. 2; 

2) w art. 55: 

a) uchyla się ust. 1, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Pełna realizacja sieci, o której mowa w ust. 2, nastąpi w terminie do 
dnia 31 grudnia 2010 r.”. 

 

Art. 13. 

W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 
199, z późn. zm.10)) w art. 39 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

„6. Minister ustala, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny ministerstwa 
określający zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych minister-
stwa oraz, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jednostek podle-
głych i nadzorowanych przez ministra. 

                                                 
9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, 

poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2005 r. 
Nr 141, poz. 1183, Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 i Nr 121, 
poz. 831, z 2008 r. Nr 180, poz. 1108 oraz z 2009 r. Nr 76, poz. 641.  

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, 
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.  
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7. Dyrektor Generalny zatwierdza wewnętrzne regulaminy organizacyjne ko-
mórek organizacyjnych ministerstwa oraz, o ile przepisy szczególne nie sta-
nowią inaczej, jednostek organizacyjnych podległych ministrowi.”. 

 

Art. 14. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, 
poz. 557, z późn. zm.11)) w art. 115 § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, zakres i tryb 
udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakła-
dy opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności, mając na uwadze ko-
nieczność zapewnienia osobom pozbawionym wolności świadczeń opieki zdro-
wotnej także przez pozawięzienne zakłady opieki zdrowotnej, jeżeli ich udziele-
nie przez zakłady przeznaczone dla osób pozbawionych wolności nie jest moż-
liwe.”. 

 

Art. 15. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 108, poz. 908, z późn. zm.12)) w art. 6: 

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8 i ust. 4 pkt 2, mogą dawać polece-
nia lub sygnały uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na dro-
dze pod warunkiem ukończenia szkolenia organizowanego przez woje-
wódzki ośrodek ruchu drogowego.  

3b. Szkolenie, o którym mowa w ust. 3a, może być przeprowadzone odpłatnie. 
Opłatę ponosi podmiot kierujący na szkolenie, a w pozostałych przypadkach 
– osoba odbywająca szkolenie. Wysokość maksymalnej opłaty za szkolenie 
jednej osoby nie może przekraczać 30% minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw transportu, uwzględniając potrzebę zapewnienia bez-
pieczeństwa i porządku w trakcie kierowania ruchem drogowym oraz 

                                                 
11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. 

Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 
111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 
142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 
2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 
2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 
620 i Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119 i Nr 62, poz. 504.  

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, 
poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 
141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. 
Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. 
Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 
1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, 
poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753 i Nr 97, poz. 802 i 803.  
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sprawnego wykonywania czynności w tym zakresie, w drodze rozporządze-
nia:  

1) określi organizację i sposób wykonywania czynności, o których mowa 
w ust. 1, program i tryb prowadzenia szkolenia w tym zakresie, wzór 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, wysokość stawek za szkolenie 
oraz tryb ich pobierania i zwrotu, biorąc pod uwagę w szczególności 
średnie realne koszty organizacji i przeprowadzania szkolenia; 

2) może upoważnić inne osoby do wykonywania czynności, o których 
mowa w ust. 1, oraz określić okoliczności, szczegółowe warunki, spo-
sób wykonywania czynności w tym zakresie, jak również warunki, któ-
re te osoby muszą spełniać; 

3) określi wzór ubioru osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6.”. 

 

Art. 16. 

W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji czę-
ści mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń spo-
łecznych (Dz. U. Nr 106, poz. 673 oraz z 2000 r. Nr 31, poz. 383) uchyla się rozdział 
2.  

 

Art. 17. 

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 191 w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, umożliwiającej pokrycie 
kosztów postępowania kwalifikacyjnego i wydatków związanych z funkcjo-
nowaniem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, tryb jej pobierania oraz 
przypadki uzasadniające zwrot tej opłaty, a także tryb jej zwrotu, uwzględ-
niając etapy i terminy postępowania kwalifikacyjnego;”; 

2) w art. 196 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakre-
sie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 
oraz zarządzania nieruchomościami, w tym czas trwania tych studiów, 
program ogólny i program szczegółowy studiów podyplomowych, 
z uwzględnieniem tematyki wykładów oraz minimalnej liczby godzin 
ich trwania, biorąc pod uwagę kwalifikacje i umiejętności, jakie powin-
ni posiadać absolwenci tych studiów, niezbędne dla prawidłowego i 
rzetelnego wykonywania działalności zawodowej w powyższych zakre-
sach; 

                                                 
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, 

poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, 
poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 335 i 340.  
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2) wymogi programowe dla kursów specjalistycznych, szkoleń lub semi-
nariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych rze-
czoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami 
oraz zarządców nieruchomości, w tym grupy tematyczne tych kursów 
specjalistycznych, szkoleń lub seminariów, biorąc pod uwagę kwalifi-
kacje i umiejętności, jakie powinni posiadać rzeczoznawcy majątkowi, 
pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości, 
niezbędne dla prawidłowego i rzetelnego wykonywania działalności 
zawodowej w powyższych zakresach.”; 

3) w art. 197 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców ma-
jątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieru-
chomości, sposób dokumentowania oraz kryteria oceny spełnienia tego 
obowiązku, formy i zasady zgłaszania i potwierdzania przez organizatorów 
doskonalenia aktualności programów, o których mowa w art. 196 ust. 2, 
formy i zasady prowadzenia i publikacji rejestru zgłoszonych programów 
oraz wzory dokumentów stosowanych w tym postępowaniu.”.  

 

Art. 18. 

W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 
145, poz. 1221, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, 
poz. 1112) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Na-
rodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, ja-
kim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i 
transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, u-
względniając konieczność zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa 
chronionych wartości pieniężnych.”. 

 

Art. 19. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. 
zm.14)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 35c uchyla się ust. 2; 

2) uchyla się art. 38a. 

 

Art. 20. 

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności 
(Dz. U. Nr 123, poz. 777, z 2003 r. Nr 202, poz. 1957, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 
oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 471) uchyla się art. 10. 

                                                 
14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 

1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 97, poz. 802.  
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Art. 21. 

W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego 
produktu krajowego brutto (Dz. U. Nr 114, poz. 1188) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) uchyla się art. 4; 

2) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oblicza wartość rocznego 
PKB w sposób, o którym mowa w art. 2 i art. 3, i ogłasza, w dro-
dze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski” pierwszy szacunek za dany rok w ter-
minie do dnia 15 maja roku następnego.”; 

3) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oblicza średnią wartość PKB na 
jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów określonych 
w trybie ust. 2 i ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 31 paź-
dziernika drugiego roku po roku kończącym okres ostatnich trzech lat, z za-
strzeżeniem ust. 3.”. 

 

Art. 22. 

W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 99, poz. 693, z późn. zm.15)) w art. 15 w ust. 1 uchyla się pkt 3. 

 

Art. 23. 

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321, z późn. zm.16)) w art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wy-
sokość opłat, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności rodzaje 
urządzeń technicznych oraz czynności wykonywane przez jednostki dozoru 
technicznego, za które pobierane są opłaty.”. 

 

Art. 24. 

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 
45, poz. 271, z późn. zm.17)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 39 w ust. 4 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

                                                 
15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007 r. Nr 107, poz. 

732 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 oraz z 2009 r. Nr 63, poz. 519 i Nr 92, poz. 
753.  

16) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 
96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 
227, poz. 1505.  

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2008 r. Nr 227, poz. 
1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753 i Nr 95, 
poz. 788.  
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„3) wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych 
i badanych produktów leczniczych oraz wzór wniosku o wydanie zezwole-
nia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych, z 
uwzględnieniem dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w 
ust. 1 i 1a, oraz rodzaje dokumentów dołączanych do wniosku, uwzględnia-
jąc rodzaj produktu leczniczego oraz zakres wytwarzania i importu objęty 
zezwoleniem; 

4) wzór wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i 
badanego produktu leczniczego oraz wzór wniosku o zmianę zezwolenia na 
import produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego, z uwzględ-
nieniem danych dotyczących zmian.”; 

2) w art. 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i badanego produktu 
leczniczego oraz wzór zezwolenia na import produktu leczniczego i bada-
nego produktu leczniczego, uwzględniając wytyczne zawarte w zbiorze 
procedur, o których mowa w art. 115 pkt 6.”. 

 

Art. 25. 

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 
125, poz. 874, z późn. zm.18)) w art. 27 uchyla się ust. 2. 

 

Art. 26. 

W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.19)) wprowadza się na-
stępujące zmiany: 

1) w art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Szefowie Agencji, w drodze zarządzeń, każdy w zakresie swojej właściwo-
ści, mogą tworzyć, przekształcać i likwidować ośrodki szkolenia Agencji, 
określając ich strukturę, zadania oraz zasady funkcjonowania w zakresie 
nieobjętym innymi przepisami.”; 

2) w art. 48 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Szefowie Agencji, w drodze zarządzeń, każdy w zakresie swojej właściwo-
ści, mogą określić znaki lub inne dokumenty identyfikacyjne funkcjonariu-
szy.”; 

3) w art. 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Szefowie Agencji, w drodze zarządzeń, każdy w zakresie swojej właściwo-
ści, mogą określić sposób organizacji służby i jej pełnienia w systemie sko-

                                                 
18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 

1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574 oraz 
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206 i Nr 86, poz. 720. 

19) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, 
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, 
Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592, z 
2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 220, poz. 1428 oraz z 2009 r. Nr 85, poz. 
716.  
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szarowanym, z uwzględnieniem czasu pełnienia tej służby oraz porządku 
dnia.”; 

4) art. 100 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 100. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie 
dla każdej Agencji: 

1) tryb udzielania urlopów, o których mowa w art. 95 ust. 1, art. 
97 ust. 1 i 2 oraz art. 98, a także przełożonych właściwych w 
sprawach tych urlopów, 

2) sposób postępowania w przypadku odwołania funkcjonariu-
sza z urlopu wypoczynkowego lub wstrzymania udzielenia 
tego urlopu, 

3) sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzy-
stany urlop wypoczynkowy, 

4) wzór orzeczenia komisji lekarskiej ABW albo AW zawiera-
jącego wniosek w sprawie udzielenia funkcjonariuszowi 
urlopu zdrowotnego 

 – uwzględniając konieczność zapewnienia niezakłóconego funk-
cjonowania jednostki organizacyjnej Agencji oraz, w przypadku 
urlopu wypoczynkowego, prawo funkcjonariuszy do wypoczyn-
ku.”. 

 

Art. 27. 

W ustawie z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. 
U. Nr 240, poz. 2059, z późn. zm.20)) w art. 12 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) dla każdego roku gospodarczego współczynnik średniej wydajności długiego 
włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha u-
praw lnu i konopi włóknistych, mając na względzie wielkość krajowego 
limitu produkcji tych włókien oraz wielkość powierzchni upraw lnu lub ko-
nopi włóknistych objętych dopłatami do przetwarzania,”. 

 

Art. 28. 

W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, 
poz. 94, z późn. zm.21)) uchyla się art. 42. 

 

Art. 29. 

W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 
271, Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 591) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w art. 40 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
20) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 96, poz. 959, 

z 2005 r. Nr 14, poz. 115 i Nr 141, poz. 1182 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 303.  
21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 

1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, 
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97 i Nr 19, poz. 100.  
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„8. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządze-
nia, metody laboratoryjnej oceny tożsamości odmianowej, uwzględniające 
międzynarodowo uznane metody o dokładnych i powtarzalnych testach 
kontroli oceny tożsamości odmianowej, mając na uwadze usprawnienie 
kontroli materiału siewnego znajdującego się w obrocie.”; 

2) w art. 57 ust. 2h otrzymuje brzmienie: 

„2h. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporzą-
dzenia, tymczasowe eksperymenty, w ramach których może być wytwarza-
ny materiał siewny, w tym: 

1) wymagania dotyczące wytwarzania i jakości materiału siewnego wyko-
rzystywanego w ramach tymczasowego eksperymentu oraz warunki 
przeprowadzania tymczasowego eksperymentu lub 

2) czas trwania tymczasowego eksperymentu, lub 

3) zakres i terminy składania wojewódzkiemu inspektorowi informacji z 
przebiegu tymczasowego eksperymentu przez podmiot, który uzyskał 
pozwolenie, o którym mowa w ust. 2a, lub 

4) zakres kontroli przeprowadzania tymczasowego eksperymentu, lub 

5) dodatkowe informacje umieszczane na etykietach, w które zaopatruje 
się materiał siewny wytworzony w ramach tymczasowego eksperymen-
tu 

 – uwzględniając przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące tymczasowych 
eksperymentów w zakresie wytwarzania, oceny i obrotu materiałem siew-
nym.”; 

3) w art. 66 uchyla się ust. 5. 

 

Art. 30. 

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 
849 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106 i Nr 31, poz. 206) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w art. 37 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw środowiska i ministrem właściwym do spraw zdrowia okre-
śli, w drodze rozporządzenia, wykaz substancji aktywnych, których stoso-
wanie w środkach ochrony roślin jest zabronione lub podlega ogranicze-
niom, mając na uwadze stwarzane przez nie zagrożenie dla zdrowia czło-
wieka, zwierząt oraz dla środowiska.”; 

2) w art. 40:  

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Główny Inspektor prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych upoważ-
nionych do prowadzenia badań skuteczności środka ochrony roślin.”, 

b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Rejestr, o którym mowa w ust. 8, jest jawny i zawiera: 

1) nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej upoważnionej do 
prowadzenia badań skuteczności środka ochrony roślin; 
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2) zakres udzielonego upoważnienia.”. 

 

Art. 31. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.22)) w 
art. 151 uchyla się ust. 7. 

 

Art. 32. 

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, 
poz. 1485, z późn. zm.23)) w art. 34 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, podmioty uprawnione do 
przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotro-
powych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1 zabezpieczonych na 
potrzeby postępowania karnego, a także szczegółowy tryb i warunki ich prze-
chowywania oraz niszczenia, mając na względzie ich rodzaje i podmioty wyspe-
cjalizowane w ich niszczeniu, konieczność właściwego zabezpieczenia tych 
środków i substancji przed dostępem osób trzecich, a także zapewnienie spraw-
ności postępowania karnego i jego koszt.”. 

 

Art. 33. 

W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 
Nr 171, poz. 1225 oraz z 2008 r. Nr 214, poz. 1346, Nr 223, poz. 1463 i Nr 234, poz. 
1570) w art. 74 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:”. 

 

Art. 34. 

W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych 
u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długotermino-
wych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905 oraz z 2008 r. 
Nr 58, poz. 357) w art. 11 uchyla się ust. 4. 

 

Art. 35. 

W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, Nr 6, poz. 33 i Nr 97, poz. 800) w art. 15 ust. 9 i 10 
otrzymują brzmienie: 

„9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze roz-
porządzenia: 

                                                 
22) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 

1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227 poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. 
Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753 i Nr 97, poz. 
800.  

23) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 
826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520 i Nr 
92, poz. 753.  
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1) sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego i wstrzymywania jego wypłaty; 

2) sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego; 

3) wzory: 

a) wniosku o ustalenie prawa do świadczenia, 

b) zaświadczenia z urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, 

c) oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczają-
cych się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz 
innych oświadczeń i dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do 
świadczenia, 

d) zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne 
o bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzeku-
cji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowa-
nych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych 

–  kierując się koniecznością sprawnego przyznawania świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz zapewnienia właściwej do nich dokumentacji.  

10. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządze-
nia: 

1) opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji 
publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń, zawierający struktu-
rę systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres ko-
munikacji między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struk-
tur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komu-
nikacyjnych i szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, 
poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817), 

2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności 
i rozwoju systemu, 

3) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z 
opisem systemu 

 – mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych sto-
sowanych w urzędach administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie 
świadczeń, w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i rodzaju danych, 
która umożliwi ich scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z 
minimalnymi wymogami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, 
określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia-
łalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Systemy teleinformatyczne 
nie mają zastosowania do działalności naczelnika urzędu skarbowego wynikają-
cej z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.24)).”.  

                                                 
24) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 

509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 
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Art. 36. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: 

1) art. 10 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w 
życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 
5 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

2) art. 36 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 7 zachowują moc do dnia wejścia w 
życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 36 ust. 
5 ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

3) art. 9b ust. 5 i art. 10a ust. 8 ustawy zmienianej w art. 8 zachowują moc do 
dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na pod-
stawie art. 9b ust. 5 i art. 10a ust. 8 ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, 

4) art. 115 § 9 ustawy zmienianej w art. 14 zachowują moc do dnia wejścia w 
życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 115 § 
9 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

5) art. 6 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 15 zachowują moc do dnia 
wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 
art. 6 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym ni-
niejszą ustawą, 

6) art. 191 ust. 8 i art. 197 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 17 zachowują moc do 
dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na pod-
stawie art. 191 ust. 8 i art. 197 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 17, w brzmie-
niu nadanym niniejszą ustawą, 

7) art. 6 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 18 zachowują moc do dnia wejścia w 
życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na postawie art. 6 ust. 2 
ustawy zmienianej w art. 18, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

8) art. 34 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 23 zachowują moc do dnia wejścia w 
życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 34 ust. 
3 ustawy zmienianej w art. 23, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

9) art. 39 ust. 4 pkt 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 24 zacho-
wują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wy-
danych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 ustawy zmie-
nianej w art. 24, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

10) art. 57 ust. 2h ustawy zmienianej w art. 29 zachowują moc do dnia wejścia 
w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 57 
ust. 2h ustawy zmienianej w art. 29, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

11) art. 37 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 30 zachowują moc do dnia wejścia w 
życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 
7 ustawy zmienianej w art. 30, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

12) art. 15 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 35 zachowują moc do dnia wejścia 
w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 
ust. 9 ustawy zmienianej w art. 35, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą 

                                                                                                                                           
1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 
i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539.  
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 – nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej u-
stawy. 

 

Art. 37. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 
 

 


