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USTA WA

v.p
l

1578

z dnia 26 listopada 2010 r.

o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej1)
Art. 1. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.2))
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2a dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„1) 4 000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;”;
2) w art. 120:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 4 000 zł — jeżeli koszty pogrzebu ponosi policjant;”,

.go

„7. W 2011 r. miesięczne wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości wynagrodzenia przysługującego Prezydentowi w grudniu 2008 r.”;

1) w art. 119 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

2) w art. 3 po ust. 2e dodaje się ust. 2f w brzmieniu:

„2f. W 2011 r. miesięczne wynagrodzenie osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, wymienionych w art. 2 pkt 2—4, ustala się w wysokości wynagrodzenia przysługującego tym osobom w grudniu 2008 r.”.

b) uchyla się ust. 3.

Art. 3. W ustawie z dnia 12 października 1990 r.
o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997,
z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 123 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Art. 2. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

„1) 4 000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;”;

ww

w.
rcl

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,
ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawę z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego, ustawę z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej, ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawę z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, ustawę z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, ustawę z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawę z dnia 24 maja 2002 r.
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, ustawę
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia
29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom ﬁzycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, ustawę z dnia
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,
ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o ﬁnansach publicznych, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające
ustawę o ﬁnansach publicznych, ustawę z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262,
z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163
i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469
i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48,
poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65,
poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417,
z 2008 r. Nr 214, poz. 1345 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 254, Nr 56, poz. 459, Nr 161, poz. 1277 i Nr 219,
poz. 1706.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62,
poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195,
poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98,
poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108 i Nr 182, poz. 1228.
4) 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, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540
oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108 i Nr 182, poz. 1228.
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2) w art. 124:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 4 000 zł — jeżeli koszty pogrzebu ponosi
funkcjonariusz;”,

Poz. 1578

„3) wniesienia mienia lub jego części do spółki,
o której mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 5 ust. 6;”,

v.p
l

Dziennik Ustaw Nr 238

b) uchyla się ust. 4a,
c) w ust. 5:

b) uchyla się ust. 3.

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Art. 4. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68
i Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182,
poz. 1228) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 103 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 4 000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;”;

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 4 000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi strażak;”,
b) uchyla się ust. 3.

Art. 5. W ustawie z dnia 19 października 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z późn.
zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 20:

b) w celu umożliwienia realizacji miejscowego planu odbudowy, o którym mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r.
o szczególnych zasadach odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku działania żywiołu (Dz. U.
Nr 84, poz. 906 oraz z 2010 r. Nr 149,
poz. 996),

c) nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań
własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku
oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury
i kultury fizycznej;”,

w.
rcl

a) ust. 5a otrzymuje brzmienie:

a) na cele związane z realizacją inwestycji
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963),

.go

2) w art. 104:

„1) jednostce samorządu terytorialnego:

„5a. Kwoty stanowiące różnicę między środkami uzyskanymi z gospodarowania mieniem
Zasobu w danym roku obrotowym z tytułów, o których mowa w art. 20c ust. 1 pkt 1,
a środkami wydatkowanymi na realizację
zadań, o których mowa w art. 20 ust. 4 i 5,
podlegają przekazaniu przez Agencję do
budżetu państwa.”,

b) po ust. 5b dodaje się ust. 5c w brzmieniu:

ww

„5c. Nadwyżkę, o której mowa w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.6)), Agencja przekazuje w danym
roku obrotowym w formie zaliczek kwartalnych, w wysokości ustalonej w rocznym
planie finansowym Zasobu, w terminie
30 dni po zakończeniu kwartału. Wpłata zaliczki za IV kwartał następuje w terminie do
dnia 10 grudnia danego roku obrotowego.
Rozliczenie roczne zobowiązania następuje
w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym nadwyżka powstała.”;

2) w art. 24:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r.
Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 48, poz. 287, Nr 96, poz. 620
i Nr 143, poz. 963.
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835
i Nr 152, poz. 1020.

— uchyla się pkt 2,

d) ust. 5a otrzymuje brzmienie:
„5a. W przypadku zbycia lub przeznaczenia
przez nabywcę nieruchomości na inne cele,
niż określone w umowie, przed upływem
10 lat licząc od dnia jej nabycia, Agencja
może żądać od podmiotów wymienionych
w ust. 5 pkt 1 zwrotu aktualnej wartości
pieniężnej tej nieruchomości, ustalonej według zasad określonych w art. 30 ust. 1, natomiast od osób wymienionych w ust. 5
pkt 3, Agencji zwrot taki przysługuje, o ile
Lasy Państwowe nie skorzystają z prawa
pierwokupu. W przypadku zamiaru zbycia
gruntu przez osoby, o których mowa
w ust. 5 pkt 3, Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu tej nieruchomości, na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.”,

e) uchyla się ust. 5b,
f) dodaje się ust. 5c w brzmieniu:
„5c. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu,
zajęte pod drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz grunty przeznaczone na te
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c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

cele w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, Agencja może,
w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać
na własność jednostce samorządu terytorialnego.”,

v.p
l

„2a. Do ulgi 51 % przy przejazdach środkami
publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach innych niż osobowe oraz
autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych
lub imiennych miesięcznych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 1a.”,

g) uchyla się ust. 7a;

d) w ust. 4 uchyla się pkt 3,

3) w art. 39 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Do ulgi 51 % przy przejazdach środkami
publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów
jednorazowych, są uprawnieni studenci do
ukończenia 26 roku życia.”,

.go

„6) wydzierżawienie następuje w związku z wyłączeniem, za zgodą dzierżawcy, z przedmiotu
umowy dzierżawy całości gruntów albo ich
części, przeznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż
rolne, z zastrzeżeniem, że powierzchnia wydzierżawianej bez przetargu nieruchomości
wyrażona w hektarach przeliczeniowych nie
powinna być większa od wyłączonej z umowy
dzierżawy.”.

f) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do ulgi 49 % przy przejazdach środkami
publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt 2.”,

Art. 6. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175,
poz. 1440, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące
zmiany:

g) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Do ulgi 51 % przy przejazdach środkami
publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów
miesięcznych, są uprawnieni studenci do
ukończenia 26 roku życia.”;

w.
rcl

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

„2. Wielkość ulg i zniżek taryfowych, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, nie może wynosić 95 %,
93 %, 78 %, 51 %, 49 % i 37 %, stanowić wielokrotności tych liczb oraz nie może być przez nie
podzielna.”;

3) w art. 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do ulgi 49 % przy przejazdach środkami
publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych
miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania
obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego do ukończenia gimnazjum,
szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej — publicznej lub niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.”,

2) w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do ulgi 49 % przy przejazdach środkami
publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione
osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, z wyjątkiem osób określonych
w ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

ww

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do ulgi 93 % przy przejazdach środkami
publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są uprawnione osoby
niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.”,

7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149,
poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756
i Nr 180, poz. 1497, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 i Nr 249,
poz. 1824, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, Nr 180, poz. 1280
i Nr 191, poz. 1370, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz
z 2010 r. Nr 222, poz. 1456.

„1a. Do ulgi 51 % przy przejazdach środkami
publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnieni studenci
do ukończenia 26 roku życia.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577, z późn. zm.8)) w art. 24 uchyla się
ust. 2.
8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565
i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.
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Art. 8. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231,
poz. 1701, z późn. zm.9)) w art. 78:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracownikowi nadzorującemu lub wykonującemu czynności kontrolne, delegowanemu
służbowo do zajęć poza stałym miejscem pracy, przysługują: zwrot kosztów podróży i zakwaterowania oraz diety na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”;

1) art. 68e otrzymuje brzmienie:
„Art. 68e. W roku 2009 Fundusz otrzymuje dotację
celową z budżetu państwa na realizację
zadania, o którym mowa w art. 26a,
w wysokości nie mniejszej niż 30 %
środków zaplanowanych na realizację
tego zadania na ten rok.”;
2) po art. 68f dodaje się art. 68fa w brzmieniu:

„Art. 68fa. W roku 2011 Fundusz otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania, o którym mowa
w art. 26a, w wysokości do 30 % środków zaplanowanych na realizację tego
zadania na ten rok.”;

2) uchyla się ust. 2.
Art. 9. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1217 i Nr 219, poz. 1706) wprowadza się następujące zmiany:

3) po art. 68g dodaje się art. 68ga w brzmieniu:

.go

1) po art. 9b dodaje się art. 9c w brzmieniu:
„Art. 9c. W roku 2011 środki przeznaczone na
sfinansowanie stażu podyplomowego,
o którym mowa w art. 9 ust. 2, przekazuje
marszałkowi województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.”;
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„Art. 68ga. W roku 2011:

1) pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz
pracodawcy zatrudniającemu co
najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 % przysługuje
miesięczne dofinansowanie w wysokości:

2) w art. 10w dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. W roku 2011 specjalizacja jest finansowana
przez ministra właściwego do spraw zdrowia
ze środków Funduszu Pracy.”.

w.
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Art. 10. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136,
poz. 857, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 15 po ust. 4b dodaje się ust. 4c w brzmieniu:
„4c. W roku 2011 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym
mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw zdrowia
ze środków Funduszu Pracy.”;
2) w art. 16:
a) po ust. 1ca dodaje się ust. 1cb w brzmieniu:
„1cb. W roku 2011 rezydentury są finansowane
przez ministra właściwego do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.”,

ww

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. W roku 2011 szkolenie specjalizacyjne jest
finansowane przez ministra właściwego
do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214,
poz. 1407, Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475) wprowadza się następujące zmiany:
9)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1315, Nr 225,
poz. 1502 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 182,
poz. 1228 i Nr 227, poz. 1482.
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120,
Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708
oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531 i Nr 107, poz. 679.

a) 70 % kwot, o których mowa
w art. 26a ust. 1,
b) 90 % kwot, o których mowa
w art. 26a ust. 1 i 1b;

2) pracodawcy prowadzącemu zakład
pracy chronionej przysługuje 100 %
kwot dofinansowania, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r.
Nr 40, poz. 224 i Nr 134, poz. 903) art. 80 otrzymuje
brzmienie:
„Art. 80. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4 000 zł.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.11)) po art. 29h dodaje się
art. 29i w brzmieniu:

11)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100,
poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214,
poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609,
Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256,
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 64, poz. 433,
Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242,
z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 254,
Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706.
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„Art. 29i. Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2011 r.
ustala się w wysokości przysługującej tym
osobom w 2008 r. W 2011 r. kwota bazowa
dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.”.

2) dodaje się ust. 11—13 w brzmieniu:
„11. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego
odprowadzania ścieków, ceny i stawki opłat
wskazane w taryfach mogą ulec zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku.

Art. 14. W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.12)) po
art. 29a dodaje się art. 29b w brzmieniu:

12. W sytuacji zmiany taryf, o której mowa
w ust. 11, taryfy te wchodzą w życie z dniem,
w którym uległa zmianie stawka podatku od
towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego
odprowadzania ścieków.
13. Do zmienionych taryf ust. 9 stosuje się odpowiednio.”.

.go

„Art. 29b. 1. W 2011 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w czwartym
kwartale roku poprzedniego, o którym
mowa w art. 8, ustala się w wysokości
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłat nagród z zysku w czwartym
kwartale 2009 r.
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2. W 2011 r. indywidualne wynagrodzenie
miesięczne osób wymienionych w art. 2
przysługuje w wysokości ustalonej
w 2010 r.”.

1) w art. 134 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 4 000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;”;

2) w art. 135:

a) w ust. 1:

w.
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Art. 15. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze
Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712,
z późn. zm.13)) w art. 106:

Art. 17. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 182, poz. 1228)
wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

— zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„1) małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzeństwu
lub rodzicom — w wysokości 4 000 zł;”;

„W razie śmierci członka rodziny funkcjonariuszowi przysługuje zasiłek pogrzebowy
w wysokości:”,

2) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) funkcjonariuszowi — w wysokości 4 000 zł;”;

„1) 4 000 zł — jeżeli koszty pogrzebu ponosi
funkcjonariusz;”,

3) uchyla się ust. 3.

b) uchyla się ust. 3.

Art. 16. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858,
z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz
z 2010 r. Nr 47, poz. 278) w art. 24:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

ww

„1. Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze
uchwały rady gminy, z wyjątkiem taryf zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku
od towarów i usług.”;

Art. 18. W ustawie z dnia 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.14)) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 99 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 4 000 zł — jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub rodzeństwo;”;

2) w art. 100:

12)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535
i Nr 180, poz. 1759, z 2004 r. Nr 116, poz. 1207, z 2009 r.
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i Nr 96,
poz. 620.
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402, z 2009 r.
Nr 22, poz. 120 i Nr 85, poz. 716 oraz z 2010 r. Nr 127,
poz. 857 i Nr 182, poz. 1228.

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 4 000 zł — jeżeli koszty pogrzebu ponosi żołnierz zawodowy;”,
b) uchyla się ust. 3.
14)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113,
poz. 745, Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228.
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Art. 19. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn.
zm.15)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 po pkt 27e dodaje się pkt 27f w brzmieniu:

g) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.”;
2) w art. 41:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi
5 %.”,

b) dodaje się ust. 14a—14h w brzmieniu:

„14a. W przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem, która została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub
po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej
wykonania.

.go

„27f) czasopismach specjalistycznych — rozumie
się przez to drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte
kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o tematyce
szeroko pojętych zagadnień odnoszących się
do działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej,
społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a także przeznaczone dla
osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia
nie przewiduje się, ukazujące się na ogół
w regularnych odstępach czasu w nakładzie
nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem:
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a) periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych
lub zagranicznych, przeznaczonych dla
szerokiego kręgu czytelników,

14c. W przypadku gdy okres, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność, obejmuje
dzień zmiany stawki podatku, czynność
uznaje się za wykonaną:

w.
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b) publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych
powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących
ustroje totalitarne,

14b. Czynności, dla których w związku z ich
wykonywaniem ustalane są następujące
po sobie terminy płatności lub rozliczeń,
uznaje się, na potrzeby ust. 14a, za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, z zastrzeżeniem ust. 14c.

c) wydawnictw, w których co najmniej 33 %
powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe,
reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych,
d) wydawnictw, które zawierają głównie
kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego
lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie,

ww

e) publikacji, w których więcej niż 20 % powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki,
kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,

f) publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje
o znanych i sławnych postaciach z życia
publicznego,

15)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199
i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029,
z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r.
Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888
i Nr 209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116,
poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215,
poz. 1666 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 357, Nr 75, poz. 473,
Nr 107, poz. 679 i Nr 226, poz. 1476.

1) w dniu poprzedzającym dzień zmiany
stawki podatku — w zakresie jej części
wykonywanej do dnia poprzedzającego
dzień zmiany stawki podatku;
2) z upływem tego okresu — w zakresie jej
części wykonywanej od dnia zmiany
stawki podatku.

14d. W przypadku, gdy nie jest możliwe określenie faktycznego wykonania części czynności w okresie, o którym mowa
w ust. 14c, dla określenia tej części, uznaje się, że czynność wykonywana jest
w tym okresie proporcjonalnie.
14e. W przypadku czynności, o których mowa
w art. 19 ust. 13 pkt 1, dla których wystawiono, zgodnie z zasadami określonymi
w przepisach wydanych na podstawie
art. 106 ust. 8 pkt 1, fakturę, a po wystawieniu tej faktury uległa zmianie stawka
podatku w odniesieniu do okresów rozliczeniowych objętych wystawioną fakturą,
może być stosowana stawka podatku obowiązująca przed dniem zmiany stawki podatku, pod warunkiem że w pierwszej fakturze wystawianej po dniu zmiany stawki
podatku, nie później jednak niż w ciągu
6 miesięcy od dnia zmiany stawki podatku, uwzględniona zostanie korekta rozliczenia objętego fakturą wystawioną przed
dniem zmiany stawki podatku.
14f. Zmiana stawki podatku w odniesieniu do
czynności, która zostanie wykonana
w dniu zmiany stawki podatku lub po tym
dniu, w związku z którą otrzymano całość
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lub część należności, w szczególności:
przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, i której
otrzymanie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania całości lub
części należności, otrzymanej przed dniem
zmiany stawki podatku.
14g. Przepisów ust. 14a—14f nie stosuje się
w przypadku importu towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
dla których to czynności wysokość opodatkowania podatkiem określa się według
stawek podatku obowiązujących w dniu
powstania obowiązku podatkowego.
14h. W przypadku:

2) zwolnienia od podatku czynności
uprzednio opodatkowanych podatkiem
— przepisy art. 14a—14g stosuje się odpowiednio.”,
c) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

3) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115
ust. 2, wynosi 7 %;
4) stawka ryczałtu, o której mowa
w art. 114 ust. 1, wynosi 4 %.

Art. 146b. W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu
i gastronomii, w okresie, o którym mowa w art. 146a, kwota podatku należnego, na potrzeby art. 85, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy
i stawki:
1) 18,70 % — dla towarów i usług objętych stawką podatku 23 %;
2) 7,41 % — dla towarów i usług objętych stawką podatku 8 %.
Art. 146c. W okresie, o którym mowa w art. 146a,
na potrzeby art. 86 ust. 20, kwotą podatku naliczonego jest kwota stanowiąca równowartość 23 % kwoty należnej
z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.

.go

1) opodatkowania podatkiem czynności
uprzednio zwolnionych od podatku,
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Art. 146d. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:
1) w okresie, o którym mowa
w art. 146a, może obniżać stawki
podatku do wysokości 0 %, 5 %
lub 8 % dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych
usług albo dla części tych dostaw
lub części świadczenia usług oraz
określać warunki stosowania obniżonych stawek;
2) na czas określony nie dłuższy niż
do dnia 31 stycznia 2011 r. może
obniżyć stawkę podatku w wysokości 8 % do wysokości 7 % dla
dostaw
niektórych
towarów
i świadczenia niektórych usług
albo dla części tych dostaw lub
części świadczenia usług oraz
określić warunki stosowania tej
stawki.
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„15. Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze rozporządzenia, do celów poboru podatku w imporcie,
wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy w układzie odpowiadającym
Nomenklaturze
Scalonej
(CN).”,

d) w ust. 16 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może obniżać
stawki podatku do wysokości 0 %, 5 % lub 7 %
dla dostaw niektórych towarów i świadczenia
niektórych usług albo dla części tych dostaw
lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek, uwzględniając:”;

3) w art. 85 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 4,76 % — dla towarów i usług objętych stawką
podatku 5 %.”;
4) w art. 115 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku,
o którym mowa w ust. 1, wynosi 6,5 % kwoty
należnej z tytułu dostawy produktów rolnych
pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.”;

5) po art. 146 dodaje się art. 146a—146e w brzmieniu:
„Art. 146a. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do
dnia 31 grudnia 2013 r.:
1) stawka podatku, o której mowa
w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2
i art. 110, wynosi 23 %;
2) stawka podatku, o której mowa
w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz
w tytule załącznika nr 3 do ustawy,
wynosi 8 %;

2. Minister przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 1,
uwzględnia:
1) specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych
usług;
2) przebieg realizacji budżetu państwa;
3) przepisy Unii Europejskiej.

Art. 146e. Przepis art. 120 ust. 11 pkt 3 stosuje się
odpowiednio do dostawy dzieł sztuki,
które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 8 %, stosowanej
do tych towarów zgodnie z art. 146a.”;
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6) dodaje się załącznik nr 10 do ustawy w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej ustawy.
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3) o przysługującym dostawcy usług
telekomunikacyjnych roszczeniu odszkodowawczym, a także konieczności zwrotu ulgi, o której mowa
w art. 57 ust. 6, w przypadku skorzystania przez abonenta z prawa do wypowiedzenia umowy.

Art. 20. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.16)) w art. 108 po
ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

2. Dostawca publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych może podać do
publicznej
wiadomości
informacje
o zmianach, o których mowa w ust. 1,
z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc
przed wprowadzeniem tych zmian w życie wyłącznie w przypadku, kiedy publikacja aktu prawnego, z którego wynika
zmiana stawki podatku od towarów
i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wejściem w życie zmiany tej stawki.”.

„1c. Ze środków Funduszu Pracy w 2011 r. są finansowane:
1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których
mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

.go

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.”.
Art. 21. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn.
zm.17)) po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu:

1) w art. 79 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi
9 % podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 82 i 242.”;

w.
rcl

„Art. 61a. 1. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków umowy, w tym określonych w regulaminie świadczenia
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub w cenniku usług telekomunikacyjnych, wynika wyłącznie ze
zmiany stawki podatku od towarów
i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
wykonuje obowiązki, o których mowa
w art. 60a ust. 1 i 1b oraz art. 61 ust. 5
i 5a, poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji:

Art. 22. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027, z późn. zm.18)) wprowadza się następujące
zmiany:

2) w art. 80:

a) uchyla się ust. 1,
b) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

1) o zmianie warunków umowy, w tym
określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, zmianie w cenniku
usług telekomunikacyjnych, terminie
ich wprowadzenia, wraz ze wskazaniem miejsca udostępnienia treści
zmiany lub warunków umowy lub
cennika uwzględniających tę zmianę;

2) o prawie wypowiedzenia umowy
przez abonenta w przypadku braku
akceptacji tych zmian;

16)

ww

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134,
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237,
poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91,
poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125,
poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219,
poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 81, poz. 531.
17) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, z 2008 r. Nr 17,
poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59,
Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716 oraz z 2010 r. Nr 81,
poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182,
poz. 1228, Nr 219, poz. 1443 i Nr 229, poz. 1499.

„Rolnik prowadzący działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników opłaca składki na
ubezpieczenie zdrowotne od deklarowanej podstawy wymiaru składki:”,

c) uchyla się ust. 3;

3) w art. 81 w ust. 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24,
jest kwota odpowiadająca wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium,
a w przypadku niepobierania przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium — kwota odpowiadająca wysokości zasiłku dla bezrobotnych,

18)

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, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26,
poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800,
Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157,
poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz
z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125,
poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182,
poz. 1228, Nr 205, poz. 1363 i Nr 225, poz. 1465.
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o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.19));”;
4) w art. 86 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Kwota roczna składek na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby, o których mowa
w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34, wynosi
1 862 006 tys. zł. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje do Funduszu
składki miesięcznie w wysokości 1/12 tej kwoty.”.

1) w art. 3 w ust. 5 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Kwota zwrotu, o której mowa w ust. 4, jest równa, z zastrzeżeniem ust. 6 i art. 11a, 68,18 % kwoty
podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295 % kwoty stanowiącej iloczyn:”;
2) dodaje się art. 11a w brzmieniu:

1) w art. 100 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 4 000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;”;
2) w art. 101:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 4 000 zł — jeżeli koszty pogrzebu ponosi
funkcjonariusz;”,

b) uchyla się ust. 3.

Art. 25. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104,
poz. 710, z późn. zm.22)) wprowadza się następujące
zmiany:

.go

Art. 23. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177,
poz. 1468, z późn. zm.20)) wprowadza się następujące
zmiany:

1) w art. 94 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 4 000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;”;

2) w art. 95:

a) w ust. 1:

— zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Art. 11a. 1. Od dnia 1 stycznia 2011 r. ilekroć
w ustawie jest mowa o podatku VAT
rozumie się przez to również podatek
od towarów i usług o stawce obowiązującej na podstawie art. 146a pkt 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

„W razie śmierci członka rodziny funkcjonariuszowi przysługuje zasiłek pogrzebowy
w wysokości:”,

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

w.
rcl
2. W przypadku gdy pierwszy wniosek,
o którym mowa w art. 5 ust. 1, zostanie złożony po dniu 31 grudnia
2010 r., kwota zwrotu określona
w art. 3 ust. 5 jest równa:
1) 68,18 % — dla stawki 22 %,
2) 65,22 % — dla stawki 23 %

— kwoty podatku VAT wynikającej
z faktur, nie więcej jednak niż
12,195 % kwoty stanowiącej iloczyn
określony w art. 3 ust. 5.”.

Art. 24. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104,
poz. 708, z późn. zm.21)) wprowadza się następujące
zmiany:
19)
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134,
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237,
poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91,
poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125,
poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219,
poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531
i Nr 238, poz. 1578.
20) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2007 r. Nr 23, poz. 138 i Nr 192, poz. 1382 oraz z 2010 r.
Nr 56, poz. 338 i Nr 182, poz. 1228.
21) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r.
Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r.
Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 105, poz. 880 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 151, poz. 1014 i Nr 182,
poz. 1228.

„1) 4 000 zł — jeżeli koszty pogrzebu ponosi
funkcjonariusz;”,

b) uchyla się ust. 3.

Art. 26. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169,
poz. 1199, z późn. zm.23)) po art. 37 dodaje się art. 37a
w brzmieniu:
„Art. 37a. 1. Działania, o których mowa w art. 37
pkt 2—5 oraz promocja wytwarzania
i wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych, pomoc dla wytwórców
biokomponentów oraz producentów paliw, finansowanie opłat za parkowanie
dla pojazdów zasilanych biopaliwami
ciekłymi, zakup nowych pojazdów zasilanych biopaliwami ciekłymi i wspieranie ekologicznego transportu — mogą
być dofinansowywane przez ministra
właściwego do spraw gospodarki.
2. Wydatki związane z działaniami, o których mowa w ust. 1, ustala się w ustawie budżetowej w wysokości 1,5 % planowanych w poprzednim roku wpływów
z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

22)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009 r. Nr 114, poz. 957 oraz z 2010 r. Nr 113, poz. 745,
Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1510.
23) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666, z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 229, poz. 1496.
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3. Minister właściwy do spraw gospodarki
w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw finansów publicznych określi,
w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki, sposób i tryb przyznawania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1,
mając na uwadze skuteczne wsparcie
rynku biokomponentów i biopaliw
ciekłych oraz prawidłowe wykorzystanie
dofinansowania.”.

Art. 29. W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26,
poz. 157, z późn. zm.26)) w art. 42 ust. 2 i 3 otrzymują
brzmienie:

„2. Wysokość stypendium aplikanta aplikacji ogólnej
nie może przekroczyć 70 % wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego referendarza sądowego pomniejszonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.
3. Wysokość stypendium aplikanta aplikacji sędziowskiej i aplikanta aplikacji prokuratorskiej nie
może przekroczyć wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego referendarza sądowego
pomniejszonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.”.

Art. 27. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z późn.
zm.24)) w art. 51:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2) uchyla się ust. 2.

Art. 30. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.27)) wprowadza się następujące zmiany:

.go

„1. Pracownikowi nadzorującemu lub wykonującemu czynności kontrolne, delegowanemu
służbowo do zajęć poza stałym miejscem pracy, przysługują: zwrot kosztów podróży i zakwaterowania oraz diety na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 775 § 2 Kodeksu pracy.”;

1) po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu:
„Art. 11a. 1. Państwowe jednostki budżetowe, dla
których organem prowadzącym są
organy administracji państwowej,
prowadzące działalność określoną
w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.28)) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody uzyskiwane:

Art. 28. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn.
zm.25)) w art. 89 w ust. 1:

1) ze spadków, zapisów i darowizn
w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;

w.
rcl

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2) benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub
2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone
w odrębnych przepisach — 1 565,00 zł/1 000 litrów;”;

2) z odszkodowań i wpłat za utracone
lub uszkodzone mienie będące
w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej;
3) z działalności wykraczającej poza
zakres działalności podstawowej,
określonej w statucie, polegającej
między innymi na świadczeniu
usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych;

2) uchyla się pkt 3;

3) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41
oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych
olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych
przepisach — 1 048,00 zł/1 000 litrów;”;

4) z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów,
jak również za sprawdzanie kwalifikacji;

4) uchyla się pkt 7;

26)

ww

5) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe
określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez
względu na kod CN — 1 048,00 zł/1 000 litrów;”.

24)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2008 r. Nr 237, poz. 1656, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 20,
poz. 106 oraz z 2010 r. Nr 109, poz. 708 i Nr 182,
poz. 1228.
25) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215,
poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 151,
poz. 1013 i Nr 226, poz. 1477.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009 r. Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375 i Nr 223,
poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.
27) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835
i Nr 152, poz. 1020.
28) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273,
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618,
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,
Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44,
poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148,
poz. 991.
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5) z tytułu odpłatności za wyżywienie
i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub
opiekunów;
6) z dopłat bezpośrednich i innych
płatności stosowanych w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów.
2. Decyzje o utworzeniu rachunku, o którym mowa w ust. 1, podejmują kierownicy państwowych jednostek
budżetowych, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę.

2) art. 211 otrzymuje brzmienie:
„Art. 211. 1. W razie śmierci członka rodziny funkcjonariuszowi przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 000 zł.

2. W razie zbiegu uprawnień do zasiłku
pogrzebowego określonego w ust. 1
z uprawnieniami do zasiłku pogrzebowego przysługującymi na podstawie
odrębnych przepisów funkcjonariusz
jest obowiązany w pierwszej kolejności zrealizować uprawnienie do zasiłku wynikające z przepisów odrębnych.”;

3) w art. 212 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku pogrzebowego w związku z pokryciem przez funkcjonariusza kosztów pogrzebu członka jego rodziny będącego również funkcjonariuszem
uprawnionemu przysługuje jeden zasiłek.”.

.go

3. Dochody jednostek budżetowych,
o których mowa w ust. 1, są przeznaczone na:
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1) sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych;
2) cele wskazane przez darczyńcę;

3) remont lub odtworzenie mienia
w przypadku uzyskania dochodów
z tytułu wymienionego w ust. 1
pkt 2.

w.
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4. Dochody, o których mowa w ust. 1,
wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.”;

Art. 34. W roku 2011 Agencja Nieruchomości Rolnych przekazuje środki, o których mowa w art. 20
ust. 5a ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w formie zaliczek kwartalnych,
w wysokości ustalonej w rocznym planie finansowym
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w terminie
30 dni po zakończeniu kwartału. Wpłata zaliczki za
IV kwartał następuje w terminie do dnia 10 grudnia
2011 r. Rozliczenie roczne zobowiązania za rok 2011
następuje w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.

2) w art. 140 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Suma rezerw celowych, o których mowa
w ust. 2 pkt 1 i 4, nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu.”.

Art. 31. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. —
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.29))
w art. 123:
1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) art. 16, art. 17 pkt 6, art. 33, art. 39 pkt 1
i art. 70, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.”;
2) uchyla się pkt 5.

ww

Art. 32. W ustawie z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 227,
poz. 1482) w art. 1 uchyla się pkt 57.
Art. 33. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 i Nr 182,
poz. 1228) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 209 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 4 000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;”;

29)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620,
Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078
i Nr 226, poz. 1475.

Art. 35. W stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 5,
w brzmieniu dotychczasowym, które nabyły nieodpłatnie nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa przed dniem wejścia niniejszej ustawy w życie, art. 24 ust. 5a ustawy zmienianej w art. 5
stosuje się odpowiednio.
Art. 36. 1. Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku
akcyzowym w stosunku do wyrobów akcyzowych,
o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3, 7 i 8 ustawy
zmienianej w art. 28, w brzmieniu obowiązującym
przed dniem wejścia w życie art. 28, powstał przed
dniem wejścia w życie art. 28 niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w stosunku do wyrobów akcyzowych, o których
mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3, 7 i 8 ustawy zmienianej
w art. 28, w brzmieniu obowiązującym przed dniem
wejścia w życie art. 28, powstał przed dniem wejścia
w życie art. 28 niniejszej ustawy, lecz do tego dnia nie
nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru
akcyzy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej
w art. 28, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 37. W okresie od dnia 1 maja 2011 r., jednak
nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszym przepisie ze wspólnym
rynkiem, do dnia 31 grudnia 2011 r. stawka akcyzy
dla:
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1) wyrobów powstałych ze zmieszania benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49
z biokomponentami, zawierających powyżej 80 %
biokomponentów, wyprodukowanych w składzie
podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, jest równa
stawce akcyzy określonej w art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy zmienianej w art. 28, obniżonej o 1,565 zł
od każdego litra biokomponentów dodanych do
tych benzyn, z tym że kwota należnej akcyzy nie
może być niższa niż 10,00 zł/1 000 litrów;

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne
lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa
w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach
o zawodach pielęgniarki i położnej.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności tryb przekazywania środków oraz
ich rozliczenia.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje
na podstawie zawartych umów środki, o których mowa w ust. 1, na cele określone w ust. 1:
1) marszałkom województw;
2) wojewodom;

3) jednostkom organizacyjnym prowadzącym specjalizacje, o których mowa w art. 16 ust. 1a ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, oraz podmiotom uprawnionym do
szkolenia specjalizacyjnego, o których mowa
w art. 16 ust. 4a tej ustawy;

.go

2) wyrobów powstałych ze zmieszania olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 z biokomponentami, zawierających powyżej 80 % biokomponentów,
wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, jest równa stawce akcyzy
określonej w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy zmienianej
w art. 28, obniżonej o 1,048 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych benzyn, z tym że
kwota należnej akcyzy nie może być niższa niż
10,00 zł/1 000 litrów;
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3) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa,
wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu
silników spalinowych, bez względu na kod CN,
wynosi 10,00 zł/1 000 litrów.

Art. 40. W latach 2011—2013 środki Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
mogą zostać przekazane na finansowanie programu
wieloletniego budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba. Przepisu art. 410c ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.30)) nie stosuje
się.

w.
rcl

Art. 38. W przypadku sprzedaży lub oferowania na
sprzedaż papierosów lub tytoniu do palenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy:

4) organizatorom kształcenia, o których mowa
w art. 10w ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

1) oznaczonych podatkowymi znakami akcyzy z rokiem produkcji 2010, z odpłatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej, ale w stopniu nieprzekraczającym kwoty stanowiącej równowartość
podatku od towarów i usług wynikającego z różnicy stawki podatku od towarów i usług, o której
mowa w art. 146a pkt 1 ustawy zmienianej
w art. 19, oraz stawki podatku od towarów i usług,
o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 19,

ww

2) oznaczonych podatkowymi znakami akcyzy oraz
legalizacyjnymi znakami akcyzy, z rokiem produkcji 2010, z odpłatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej, ale w stopniu nieprzekraczającym
sumy kwoty 1,30 zł, stanowiącej należność za legalizacyjne znaki akcyzy, oraz kwoty stanowiącej
równowartość podatku od towarów i usług wynikającego z różnicy stawki podatku od towarów
i usług, o której mowa w art. 146a pkt 1 ustawy
zmienianej w art. 19, oraz stawki podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 19
— do dnia 28 lutego 2011 r. nie stosuje się przepisów
art. 8 ust. 5 oraz art. 99 ust. 10 ustawy zmienianej
w art. 28.

Art. 39. 1. Minister właściwy do spraw pracy na
podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym
do spraw zdrowia przekazuje w 2011 r., na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, środki Funduszu
Pracy z przeznaczeniem w 2011 r. na:

Art. 41. 1. W 2011 r. wpłat do budżetu państwa
z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127,
poz. 857), dokonują województwa, w których wskaźnik W jest większy od 120 % wskaźnika Ww.
2. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę
mieszkańców województwa przez kwotę wynoszącą:
1) 70 % nadwyżki wskaźnika W ponad 120 % wskaźnika Ww — dla województw, w których wskaźnik W jest nie większy niż 180 % wskaźnika Ww;
2) 42 % wskaźnika Ww, powiększoną o 80 % nadwyżki wskaźnika W ponad 180 % wskaźnika Ww — dla
województw, w których wskaźnik W jest większy
niż 180 % wskaźnika Ww.

3. Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się
do ustalenia wpłat województw do budżetu państwa
na rok 2011 oraz do opracowania ustawy budżetowej
i uchwał budżetowych na rok 2011.
30)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199,
poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r.
Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130,
poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104,
Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119,
poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228
i Nr 229, poz. 1498.
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Art. 42. 1. Uchwałę budżetową na rok 2011 organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach — nie
później niż do dnia 28 lutego 2011 r.
2. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej na
rok 2011, jednak nie później niż do dnia 28 lutego
2011 r., podstawą gospodarki finansowej jest projekt
uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.

3. Przez wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1
i 2, rozumie się wydatki pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, wypłacane sędziom, prokuratorom,
posłom, senatorom oraz pracownikom zatrudnionym
na podstawie stosunku pracy, z wyjątkiem osób kierujących w rozumieniu ustawy o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zaliczone — według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny — do „wynagrodzeń bez wypłat z zysku”.
Art. 45. Zmiana w planie finansowym Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa na rok 2011, w wyniku której następuje zmniejszenie wpłat przekazywanych do budżetu państwa, wymaga akceptacji ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Art. 46. Przepisy:

.go

3. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej
w terminie, o którym mowa w ust. 1, regionalna izba
obrachunkowa, w terminie do dnia 31 marca 2011 r.,
ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego
w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Do
dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały, o której mowa w ust. 2.
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1) art. 119 ust. 1 pkt 1 i art. 120 ust. 1 pkt 1 ustawy,
o której mowa w art. 2,

Art. 43. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową określoną dla nauczycieli w ustawie budżetowej na rok 2011, obowiązującą
od dnia 1 września 2011 r., następuje nie później niż
do dnia 30 września 2011 r., z wyrównaniem od dnia
1 września 2011 r.

2) art. 123 ust. 1 pkt 1 i art. 124 ust. 1 pkt 1 ustawy,
o której mowa w art. 3,

Art. 44. 1. W 2011 r. wielkość wynagrodzeń nie
może przekroczyć wielkości wynagrodzeń z 2010 r.
w następujących jednostkach sektora finansów
publicznych:

5) art. 106 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, o której
mowa w art. 15,

3) art. 103 ust. 1 pkt 1 i art. 104 ust. 1 pkt 1 ustawy,
o której mowa w art. 4,
4) art. 80 ustawy, o której mowa w art. 12,

6) art. 134 ust. 1 pkt 1 i art. 135 ust. 1 pkt 1 ustawy,
o której mowa w art. 17,

w.
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1) urzędach organów władzy państwowej, kontroli,
ochrony prawa, sądach i trybunałach wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem
wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez te organy, sędziów,
prokuratorów, referendarzy sądowych, posłów
i senatorów oraz innych wynagrodzeń wypłacanych w związku z zakończeniem dotychczasowej
kadencji Sejmu i Senatu;
2) agencjach wykonawczych;

7) art. 99 ust. 1 pkt 1 i art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy,
o której mowa w art. 18,
8) art. 100 ust. 1 pkt 1 i art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy,
o której mowa w art. 24,
9) art. 94 ust. 1 pkt 1 i art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy,
o której mowa w art. 25,

10) art. 209 ust. 1 pkt 1 i art. 211 ustawy, o której mowa w art. 33

3) instytucjach gospodarki budżetowej;
4) państwowych funduszach celowych;

ww

5) Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i zarządzanych przez niego funduszach oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
6) Narodowym Funduszu Zdrowia;

7) Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostkach organizacyjnych;

— w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do wysokości zasiłków pogrzebowych
przysługujących po osobach, których śmierć nastąpiła
po dniu 28 lutego 2011 r.
Art. 47. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem:
1) art. 16, art. 21, art. 29, art. 41 i art. 42, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

8) państwowych instytucjach kultury oraz państwowych instytucjach filmowych;

2) art. 2, art. 3, art. 4, art. 12, art. 15, art. 17, art. 18,
art. 24, art. 25, art. 33 i art. 46, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2011 r.;

9) innych państwowych osobach prawnych należących do sektora finansów publicznych, o których
mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.

3) art. 28, art. 36 i art. 37, które wchodzą w życie
z dniem 1 maja 2011 r.;

2. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej jednostki lub podmiotu prawnego, o którym
mowa w ust. 1, wielkość wynagrodzeń w 2011 r. ustala się w warunkach porównywalnych z 2010 r.

4) art. 5 pkt 1 lit. b i art. 26, które wchodzą w życie
z dniem 1 stycznia 2012 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
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Załącznik do ustawy z dnia 26 listopada 2010 r.
(poz. 1578)

WYKAZ TOWARÓW OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU
W WYSOKOŚCI 5 %

Poz.

Symbol PKWiU

1

Nazwa towaru (grupy towarów)

2

3

ex

01.1

Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem:
1) owsa (PKWiU 01.11.33.0),
2) słomy i plew zbóż (PKWiU 01.11.50.0),
3) nasion bawełny (PKWiU 01.11.84.0),
4) nasion buraków cukrowych (PKWiU 01.13.72.0),
5) trzciny cukrowej (PKWiU 01.14.10.0),
6) tytoniu nieprzetworzonego (PKWiU 01.15.10.0),
7) roślin włóknistych (PKWiU 01.16.1),
8) pozostałych roślin innych niż wieloletnie (PKWiU 01.19)

2

ex

01.21.1

Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy

01.24

Owoce ziarnkowe i pestkowe

3

.go

1

4

ex

01.25.1

Jagody i owoce z rodzaju Vaccinium, z wyłączeniem owoców kiwi (PKWiU
01.25.11.0)

5

ex

01.25.20.0

Nasiona owoców, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż
niełuszczone, niekruszone ani niemielone

6

01.25.33.0

Orzechy laskowe

7

01.25.35.0

Orzechy włoskie

01.25.90.0

Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyﬁkowane, z wyłączeniem chleba świętojańskiego i jego nasion niełuszczonych, niekruszonych i niemielonych

ex

w.
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8

ex

01.26

Owoce oleiste, z wyłączeniem orzechów kokosowych (PKWiU 01.26.20.0)

10

ex

01.28.12.0

Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki

11

ex

01.28.13.0

Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe — wyłącznie
gałka muszkatołowa i kwiat muszkatołowy

12

ex

01.28.14.0

Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe — wyłącznie kolendra, kmin i kminek

13

ex

01.28.19.0

Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne — wyłącznie:
koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran,
kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyﬁkowane

14

ex

01.4

Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:
1) zwierząt żywych i ich nasienia,
2) wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30.0),
3) jaj wylęgowych (PKWiU 01.47.23.0),
4) kokonów jedwabników nadających się do motania (PKWiU 01.49.25.0),
5) wosków owadzich i spermacetów, włączając raﬁnowane i barwione (PKWiU
01.49.26.0),
6) embrionów zwierzęcych do celów reprodukcyjnych (PKWiU 01.49.27.0),
7) produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyﬁkowanych
(PKWiU 01.49.28.0),
8) skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyﬁkowanych (PKWiU 01.49.3)
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ex

02.30.40.0

Dziko rosnące jadalne produkty leśne — wyłącznie leśne grzyby, jagody i orzechy

16

ex

03

Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem:
1) pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5),
2) ryb żywych ozdobnych (PKWiU 03.00.11.0),
3) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6)
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10.1

Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem:
1) tłuszczów technicznych,
2) produktów ubocznych garbarń,
3) skór i skórek, niejadalnych,
4) piór, puchu, pierza i skórek ptaków,
5) wełny szarpanej

18

ex

10.20

Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem
mąki, mączek i granulek z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalnych (PKWiU 10.20.41.0)

19

ex

10.3

Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane — wyłącznie:
1) ziemniaki zamrożone (PKWiU 10.31.11.0),
2) soki z owoców i warzyw (PKWiU 10.32),
3) warzywa zamrożone (PKWiU 10.39.11.0),
4) owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie, z wyłączeniem orzechów
(ex 10.39.21.0)

20

ex

10.4

Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne — wyłącznie jadalne

21

ex

10.5

Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych
włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0)

22

ex

10.61

Produkty przemiału zbóż, z wyłączeniem śruty

10.71.11.0

Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do
spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni

.go
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10.72.11.0

Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby —
wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty

25

ex

10.72.19.0

Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane — wyłącznie chleb przaśny (maca) i bułka tarta

w.
rcl
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26

10.73.11.0

27
28

ex

29

Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne

10.73.12.0

Kuskus

10.85.1

Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %

10.89.12.0

Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja

30

ex

10.89.15.0

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące
— wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze
pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyﬁkowane

31

ex

11.07.19.0

Pozostałe napoje bezalkoholowe — wyłącznie napoje owocowe, napoje owocowo-warzywne, nektary, napoje warzywne oraz napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy

32

ex

58.11.1

Książki drukowane — wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie
odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy — wytwarzane metodami poligraﬁcznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a
Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN
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35

Czasopisma specjalistyczne

59.20.31.0

Nuty w formie drukowanej

O b jaśnienia:

1) ex — dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.
2) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0 %.

