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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, wykonujàcemu zawód ponad trzy

lata, przys∏uguje tytu∏ starszego felczera.”,

b) uchyla si´ ust. 4.

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

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zw∏oki niepochowane przez podmioty, o któ-

rych mowa w ust. 1, albo nieprzekazane
publicznej uczelni medycznej albo publicznej
uczelni prowadzàcej dzia∏alnoÊç dydaktycznà
i badawczà w dziedzinie nauk medycznych sà
chowane przez gmin´ w∏aÊciwà ze wzgl´du na
miejsce zgonu, a w przypadku osób pozbawio-
nych wolnoÊci zmar∏ych w zak∏adach karnych
lub aresztach Êledczych — przez dany zak∏ad
karny lub areszt Êledczy, z wyjàtkiem zw∏ok
osób, które uwolni∏y si´ z zak∏adu karnego lub
aresztu Êledczego, oraz osób, które przebywa-
∏y poza terenem zak∏adu karnego lub aresztu
Êledczego, w szczególnoÊci w trakcie korzysta-
nia z zezwolenia na czasowe opuszczenie tego
zak∏adu lub aresztu bez dozoru lub asysty
funkcjonariusza S∏u˝by Wi´ziennej.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze

rozporzàdzenia, sposób post´powania ze
zw∏okami osób pozbawionych wolnoÊci zmar-
∏ych w zak∏adach karnych i aresztach Êled-
czych, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci powia-
damianie osób, o których mowa w ust. 1,
o zgonie, sposób tego powiadamiania, wska-
zanie podmiotów wydajàcych zgod´ na po-
chowanie zw∏ok, tryb post´powania ze zw∏oka-
mi, które nie zostanà odebrane, oraz sposób
ponoszenia kosztów pochówku zleconego
przez zak∏ad karny i areszt Êledczy, kierujàc si´
koniecznoÊcià zachowania godnoÊci nale˝nej
zmar∏emu i bezpieczeƒstwem sanitarnym.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko-
deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên.
zm.3)) art. 206 otrzymuje brzmienie:
„Art. 206. Przepisy art. 190—205 stosuje si´ odpo-

wiednio do m∏odocianych zatrudnionych
na podstawie umowy o przygotowanie za-
wodowe u pracodawców b´dàcych rze-
mieÊlnikami.”.
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USTAWA

z dnia 7 maja 2009 r. 

o uchyleniu lub zmianie niektórych upowa˝nieƒ do wydawania aktów wykonawczych1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 20 lip-

ca 1950 r. o zawodzie felczera, ustaw´ z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar∏ych, ustaw´ z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, ustaw´ z dnia 16 lip-
ca 1987 r. o paƒstwowych instytucjach filmowych, ustaw´
z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoÊci sumienia
i wyznania, ustaw´ z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne, ustaw´ z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji, ustaw´ z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y
Granicznej, ustaw´ z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji mor-
skiej, ustaw´ z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki
zdrowotnej, ustaw´ z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o gos-
podarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒ-
stwa, ustaw´ z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego, ustaw´ z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie
Ministrów, ustaw´ z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks kar-
ny wykonawczy, ustaw´ z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym, ustaw´ z dnia 25 czerwca 1997 r.
o wykorzystaniu wp∏ywów z prywatyzacji cz´Êci mienia
Skarbu Paƒstwa na cele zwiàzane z reformà systemu
ubezpieczeƒ spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami, ustaw´ z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, ustaw´ z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, ustaw´ z dnia
28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych
wolnoÊci, ustaw´ z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o sposo-
bie obliczania wartoÊci rocznego produktu krajowego
brutto, ustaw´ z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie
morskim, ustaw´ z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze tech-
nicznym, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farma-
ceutyczne, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie
drogowym, ustaw´ z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu, usta-
w´ z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych ryn-
ków rolnych, ustaw´ z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym, ustaw´ z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennic-
twie, ustaw´ z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roÊlin,
ustaw´ z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych, usta-
w´ z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii,
ustaw´ z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeƒstwie ˝yw-
noÊci i ˝ywienia, ustaw´ z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasa-
dach pokrywania kosztów powsta∏ych u wytwórców
w zwiàzku z przedterminowym rozwiàzaniem umów d∏u-
goterminowych sprzeda˝y mocy i energii elektrycznej
oraz ustaw´ z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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 zosta∏y

og∏oszone 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. ww
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Art. 4. W ustawie z dnia 16 lipca 1987 r. o paƒstwo-
wych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 102,
poz. 710) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

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

„2. Za∏oga paƒstwowej instytucji filmowej uczest-
niczy w zarzàdzaniu instytucjà wed∏ug zasad
okreÊlonych w przepisach o samorzàdzie za∏o-
gi przedsi´biorstwa paƒstwowego, z zastrze˝e-
niem art. 33.”; 

2) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. Paƒstwowa instytucja filmowa prowadzi
dzia∏alnoÊç na podstawie planu, który
ustala dyrektor, a nast´pnie zatwierdza
minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.”;

3) uchyla si´ art. 35—41;

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

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

Art. 5. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwaran-
cjach wolnoÊci sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 r.
Nr 231, poz. 1965) uchyla si´ 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 póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

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

„Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej okreÊli, w drodze rozporzàdzeƒ:”;

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

„1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia:

1) urz´dowà tabel´ klas gruntów,

2) sposób i tryb przeprowadzania gleboznaw-
czej klasyfikacji gruntów

— majàc na celu wykonanie prawid∏owego po-
dzia∏u gleb na klasy bonitacyjne ze wzgl´du na
ich jakoÊç produkcyjnà, ustalonà na podstawie
cech genetycznych gleb, oraz zapewnienie pra-
wid∏owego poziomu merytorycznego wykony-
wania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z póên. zm.5)) w art. 36:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki
i tryb oddelegowania policjanta, o którym mo-
wa w ust. 4, uwzgl´dniajàc:

1) charakter lub zakres zadaƒ wykonywanych
w czasie oddelegowania oraz odpowiednie
do ich realizacji instytucje;

2) warunki otrzymywania oraz wysokoÊç upo-
sa˝enia i innych Êwiadczeƒ ze stosunku
s∏u˝bowego;

3) rodzaje, warunki przyznawania oraz wyso-
koÊç dodatkowych Êwiadczeƒ zwiàzanych
z oddelegowaniem;

4) mo˝liwoÊç ograniczenia w ca∏oÊci albo
w cz´Êci prawa do uposa˝enia lub innych
Êwiadczeƒ ze stosunku s∏u˝bowego w przy-
padku otrzymywania ze êród∏a zagraniczne-
go wynagrodzenia lub innych Êwiadczeƒ
bàdê nale˝noÊci przeznaczonych na pokry-
cie kosztów oddelegowania;

5) sposób realizacji i zakres niektórych praw
i obowiàzków oddelegowanego, dotyczà-
cych prawa do urlopu, podleg∏oÊci s∏u˝bo-
wej i sk∏adania informacji prze∏o˝onemu
oraz wymóg zapewnienia po zakoƒczeniu
oddelegowania stanowiska co najmniej
równorz´dnego stanowisku zajmowanemu
przed oddelegowaniem;

6) tryb post´powania i w∏aÊciwoÊç prze∏o˝o-
nych oraz innych podmiotów i instytucji,
w szczególnoÊci w zakresie wnioskowania
o oddelegowanie, odwo∏ania z oddelego-
wania, a tak˝e wyp∏aty nale˝noÊci przys∏u-
gujàcych oddelegowanemu.”,

b) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 5, po-
winno uzale˝niç zakres uprawnieƒ oddelego-
wanego od rodzaju wykonywanych zadaƒ,
czasu trwania oddelegowania, warunków by-
towych i kosztów utrzymania zwiàzanych z od-
delegowaniem oraz zakresu uprawnieƒ
i Êwiadczeƒ przyznanych w czasie oddelego-
wania przez stron´ zagranicznà lub inny pod-
miot.”. 

Art. 8. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997,
z póên. zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 9b ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze zarzàdzenia, sposób tworze-
nia funduszu operacyjnego i gospodarowania
nim oraz podmioty w∏aÊciwe w tych spra-
wach.”;

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

og∏oszone 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. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r.
Nr 86, poz. 521, 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 zosta∏y

og∏oszone 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. ww
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2) w art. 10a ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób gro-
madzenia odcisków linii papilarnych, zdj´ç
oraz danych osobowych, warunki przechowy-
wania, wykorzystania i sposób ich przekazy-
wania innym organom uprawnionym na pod-
stawie przepisów odr´bnych, a tak˝e wzory
wykorzystywanych dokumentów, uwzgl´dnia-
jàc przypadki i sposoby pobierania linii papi-
larnych, przeprowadzania wywiadu daktylo-
skopijnego oraz wykonywania zdj´ç sygnali-
tycznych, a tak˝e kierujàc si´ potrzebà ochrony
tych danych przed nieuprawnionym dost´-
pem.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obsza-
rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administra-
cji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z póên.
zm.7)) w art. 45 uchyla si´ ust. 3.

Art. 10. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o za-
k∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14,
poz. 89, z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

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

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po zasi´-
gni´ciu opinii samorzàdów zawodów medycz-
nych, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
rodzaje badaƒ, które mogà byç wykonywane
w zak∏adach opieki zdrowotnej wy∏àcznie na
podstawie skierowania lekarza lub lekarza
dentysty, uwzgl´dniajàc wskazania medyczne
oraz koniecznoÊç zapewnienia bezpieczeƒstwa
pacjentów.”;

2) w art. 70 uchyla si´ ust. 3.

Art. 11. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skar-
bu Paƒstwa (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 si´ ust. 6,

b) dodaje si´ ust. 6a—6d w brzmieniu:

„6a. Zobowiàzanie Agencji, odpowiadajàce fak-
tycznie poniesionym wydatkom z bud˝etu
paƒstwa na wykup obligacji, o których mowa
w ust. 1, zostanie ustalone w roku nast´pujà-
cym po roku zakoƒczenia wykupu obligacji.

6b. Je˝eli wysokoÊç zobowiàzania, o którym mo-
wa w ust. 6a, b´dzie ni˝sza od sumy wp∏at,
które zosta∏y dokonane przez Agencj´ do
dnia 30 czerwca 2003 r., minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych dokona zwrotu
Agencji ró˝nicy tych kwot w terminie do dnia
30 czerwca roku nast´pujàcego po roku za-
koƒczenia wykupu obligacji.

6c. Je˝eli wysokoÊç zobowiàzania, o którym mo-
wa w ust. 6a, b´dzie wy˝sza od sumy wp∏at,
które zosta∏y dokonane przez Agencj´ do dnia
30 czerwca 2003 r., Agencja dokona wp∏aty
ró˝nicy tych kwot na rachunek bud˝etu paƒ-
stwa w terminie do dnia 30 czerwca roku na-
st´pujàcego po roku zakoƒczenia wykupu ob-
ligacji; organem w∏aÊciwym do poboru tej
nale˝noÊci jest minister w∏aÊciwy do spraw
finansów publicznych.

6d. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wysokoÊç zobowiàzania, o którym mowa
w ust. 6a.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Do zobowiàzaƒ Agencji, o których mowa
w ust. 1, 4 i 6a, majà 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 póên. zm.9)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 6 uchyla si´ ust. 2;

2) w art. 55:

a) uchyla si´ ust. 1,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pe∏na realizacja sieci, o której mowa w ust. 2,
nastàpi w terminie do dnia 31 grudnia
2010 r.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Ra-
dzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z póên.
zm.10)) w art. 39 ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:

„6. Minister ustala, w drodze zarzàdzenia, regulamin
organizacyjny ministerstwa okreÊlajàcy zakres
zadaƒ i tryb pracy komórek organizacyjnych
ministerstwa oraz, o ile przepisy szczególne nie
stanowià inaczej, jednostek podleg∏ych i nadzo-
rowanych przez ministra.

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

og∏oszone 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 zosta∏y
og∏oszone 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 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100 i Nr 76, poz. 641. 

———————
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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 zosta∏y
og∏oszone 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. ww
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7. Dyrektor Generalny zatwierdza wewn´trzne re-
gulaminy organizacyjne komórek organizacyj-
nych ministerstwa oraz, o ile przepisy szczególne
nie stanowià inaczej, jednostek organizacyjnych
podleg∏ych ministrowi.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557,
z póên. zm.11)) w art. 115 § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki, zakres i tryb udzielania Êwiadczeƒ
zdrowotnych osobom pozbawionym wolnoÊci
przez zak∏ady opieki zdrowotnej dla osób po-
zbawionych wolnoÊci, majàc na uwadze ko-
niecznoÊç zapewnienia osobom pozbawionym
wolnoÊci Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej tak˝e
przez pozawi´zienne zak∏ady opieki zdrowot-
nej, je˝eli ich udzielenie przez zak∏ady przezna-
czone dla osób pozbawionych wolnoÊci nie jest
mo˝liwe.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z póên. zm.12)) w art. 6:

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

„3a. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4—8
i ust. 4 pkt 2, mogà dawaç polecenia lub sy-
gna∏y uczestnikowi ruchu lub innej osobie
znajdujàcej si´ na drodze pod warunkiem
ukoƒczenia szkolenia organizowanego przez
wojewódzki oÊrodek ruchu drogowego. 

3b. Szkolenie, o którym mowa w ust. 3a, mo˝e
byç przeprowadzone odp∏atnie. Op∏at´ pono-
si podmiot kierujàcy na szkolenie, a w pozo-
sta∏ych przypadkach — osoba odbywajàca
szkolenie. WysokoÊç maksymalnej op∏aty za
szkolenie jednej osoby nie mo˝e przekraczaç
30 % minimalnego wynagrodzenia za prac´
ustalonego na podstawie przepisów o mini-
malnym wynagrodzeniu za prac´.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu, uwzgl´dniajàc potrzeb´ za-
pewnienia bezpieczeƒstwa i porzàdku w trak-
cie kierowania ruchem drogowym oraz spraw-
nego wykonywania czynnoÊci w tym zakresie,
w drodze rozporzàdzenia: 

1) okreÊli organizacj´ i sposób wykonywania
czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, pro-
gram i tryb prowadzenia szkolenia w tym
zakresie, wzór zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu
szkolenia, wysokoÊç stawek za szkolenie
oraz tryb ich pobierania i zwrotu, bioràc pod
uwag´ w szczególnoÊci Êrednie realne kosz-
ty organizacji i przeprowadzania szkolenia;

2) mo˝e upowa˝niç inne osoby do wykonywa-
nia czynnoÊci, o których mowa w ust. 1,
oraz okreÊliç okolicznoÊci, szczegó∏owe wa-
runki, sposób wykonywania czynnoÊci
w tym zakresie, jak równie˝ warunki, które
te osoby muszà spe∏niaç;

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

Art. 16. W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o wy-
korzystaniu wp∏ywów z prywatyzacji cz´Êci mienia
Skarbu Paƒstwa na cele zwiàzane z reformà systemu
ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 106, poz. 673 oraz
z 2000 r. Nr 31, poz. 383) uchyla si´ rozdzia∏ 2. 

Art. 17. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603, z póên. zm.13)) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

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

„1) wysokoÊç op∏aty za post´powanie kwalifika-
cyjne, umo˝liwiajàcej pokrycie kosztów post´-
powania kwalifikacyjnego i wydatków zwiàza-
nych z funkcjonowaniem Paƒstwowej Komisji
Kwalifikacyjnej, tryb jej pobierania oraz przy-
padki uzasadniajàce zwrot tej op∏aty, a tak˝e
tryb jej zwrotu, uwzgl´dniajàc etapy i terminy
post´powania kwalifikacyjnego;”;

2) w art. 196 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) minimalne wymogi programowe dla stu-
diów podyplomowych w zakresie wyceny
nieruchomoÊci, poÊrednictwa w obrocie
nieruchomoÊciami oraz zarzàdzania nieru-
chomoÊciami, w tym czas trwania tych stu-
diów, program ogólny i program szczegó∏o-

———————
11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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 zosta∏y
og∏oszone 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. 

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

og∏oszone 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. ww
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wy studiów podyplomowych, z uwzgl´dnie-
niem tematyki wyk∏adów oraz minimalnej
liczby godzin ich trwania, bioràc pod uwag´
kwalifikacje i umiej´tnoÊci, jakie powinni
posiadaç absolwenci tych studiów, niezb´d-
ne dla prawid∏owego i rzetelnego wykony-
wania dzia∏alnoÊci zawodowej w powy˝-
szych zakresach;

2) wymogi programowe dla kursów specjali-
stycznych, szkoleƒ lub seminariów, majà-
cych na celu doskonalenie kwalifikacji za-
wodowych rzeczoznawców majàtkowych,
poÊredników w obrocie nieruchomoÊciami
oraz zarzàdców nieruchomoÊci, w tym gru-
py tematyczne tych kursów specjalistycz-
nych, szkoleƒ lub seminariów, bioràc pod
uwag´ kwalifikacje i umiej´tnoÊci, jakie po-
winni posiadaç rzeczoznawcy majàtkowi,
poÊrednicy w obrocie nieruchomoÊciami
oraz zarzàdcy nieruchomoÊci, niezb´dne dla
prawid∏owego i rzetelnego wykonywania
dzia∏alnoÊci zawodowej w powy˝szych za-
kresach.”;

3) w art. 197 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodo-
wych przez rzeczoznawców majàtkowych, po-
Êredników w obrocie nieruchomoÊciami i za-
rzàdców nieruchomoÊci, sposób dokumento-
wania oraz kryteria oceny spe∏nienia tego obo-
wiàzku, formy i zasady zg∏aszania i potwier-
dzania przez organizatorów doskonalenia ak-
tualnoÊci programów, o których mowa
w art. 196 ust. 2, formy i zasady prowadzenia
i publikacji rejestru zg∏oszonych programów
oraz wzory dokumentów stosowanych w tym
post´powaniu;”. 

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 w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, po
zasi´gni´ciu opinii Prezesa Narodowego Banku
Polskiego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wy-
magania, jakim powinna odpowiadaç ochrona
wartoÊci pieni´˝nych przechowywanych i trans-
portowanych przez przedsi´biorców i inne jed-
nostki organizacyjne, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç
zapewnienia nale˝ytego poziomu bezpieczeƒ-
stwa chronionych wartoÊci pieni´˝nych.”.

Art. 19. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-
habilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14,
poz. 92, z póên. zm.14)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 35c uchyla si´ ust. 2;

2) uchyla si´ art. 38a.

Art. 20. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o za-
trudnianiu osób pozbawionych wolnoÊci (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) uchy-
la si´ art. 10.

Art. 21. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o sposobie obliczania wartoÊci rocznego produktu
krajowego brutto (Dz. U. Nr 114, poz. 1188) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:
1) uchyla si´ art. 4;
2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego
oblicza wartoÊç rocznego PKB w sposób,
o którym mowa w art. 2 i art. 3, i og∏asza,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” pierwszy szacunek za da-
ny rok w terminie do dnia 15 maja roku
nast´pnego.”;

3) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego obli-

cza Êrednià wartoÊç PKB na jednego mieszkaƒ-
ca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów
okreÊlonych w trybie ust. 2 i og∏asza, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w ter-
minie do dnia 31 paêdziernika drugiego roku
po roku koƒczàcym okres ostatnich trzech lat,
z zastrze˝eniem ust. 3.”.

Art. 22. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bez-
pieczeƒstwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693,
z póên. zm.15)) w art. 15 w ust. 1 uchyla si´ pkt 3.

Art. 23. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o do-
zorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z póên.
zm.16)) w art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏at, o któ-
rych mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci rodzaje urzàdzeƒ technicznych oraz czyn-
noÊci wykonywane przez jednostki dozoru tech-
nicznego, za które pobierane sà op∏aty.”.

Art. 24. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Pra-
wo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271,
z póên. zm.17)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 39 w ust. 4 pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3) wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wy-
twarzanie produktów leczniczych i badanych
produktów leczniczych oraz wzór wniosku
o wydanie zezwolenia na import produktów
leczniczych i badanych produktów leczni-
czych, z uwzgl´dnieniem dokumentów po-
twierdzajàcych dane, o których mowa w ust. 1

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

og∏oszone 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. 

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

og∏oszone 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 zosta∏y og∏oszone 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 zosta∏y
og∏oszone 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. ww
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i 1a, oraz rodzaje dokumentów do∏àczanych
do wniosku, uwzgl´dniajàc rodzaj produktu
leczniczego oraz zakres wytwarzania i importu
obj´ty zezwoleniem;

4) wzór wniosku o zmian´ zezwolenia na wytwa-
rzanie produktu leczniczego i badanego pro-
duktu leczniczego oraz wzór wniosku o zmian´
zezwolenia na import produktu leczniczego
i badanego produktu leczniczego, z uwzgl´d-
nieniem danych dotyczàcych zmian.”;

2) w art. 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, wzór zezwolenia na
wytwarzanie produktu leczniczego i badanego
produktu leczniczego oraz wzór zezwolenia na
import produktu leczniczego i badanego pro-
duktu leczniczego, uwzgl´dniajàc wytyczne za-
warte w zbiorze procedur, o których mowa
w art. 115 pkt 6.”.

Art. 25. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125,
poz. 874, z póên. zm.18)) w art. 27 uchyla si´ ust. 2.

Art. 26. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wy-
wiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z póên. zm.19)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

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

„3. Szefowie Agencji, w drodze zarzàdzeƒ, ka˝dy
w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci, mogà tworzyç,
przekszta∏caç i likwidowaç oÊrodki szkolenia
Agencji, okreÊlajàc ich struktur´, zadania oraz
zasady funkcjonowania w zakresie nieobj´tym
innymi przepisami.”;

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

„6. Szefowie Agencji, w drodze zarzàdzeƒ, ka˝dy
w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci, mogà okreÊliç
znaki lub inne dokumenty identyfikacyjne
funkcjonariuszy.”;

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

„2. Szefowie Agencji, w drodze zarzàdzeƒ, ka˝dy
w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci, mogà okreÊliç
sposób organizacji s∏u˝by i jej pe∏nienia w sys-
temie skoszarowanym, z uwzgl´dnieniem cza-
su pe∏nienia tej s∏u˝by oraz porzàdku dnia.”;

4) art. 100 otrzymuje brzmienie:

„Art. 100. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzeƒ, odr´bnie dla ka˝dej
Agencji:
1) tryb udzielania urlopów, o których

mowa w art. 95 ust. 1, art. 97 ust. 1

i 2 oraz art. 98, a tak˝e prze∏o˝onych
w∏aÊciwych w sprawach tych urlo-
pów,

2) sposób post´powania w przypadku
odwo∏ania funkcjonariusza z urlopu
wypoczynkowego lub wstrzymania
udzielenia tego urlopu,

3) sposób obliczania ekwiwalentu pie-
ni´˝nego za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy,

4) wzór orzeczenia komisji lekarskiej
ABW albo AW zawierajàcego wnio-
sek w sprawie udzielenia funkcjona-
riuszowi urlopu zdrowotnego

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapew-
nienia niezak∏óconego funkcjonowania
jednostki organizacyjnej Agencji oraz,
w przypadku urlopu wypoczynkowego,
prawo funkcjonariuszy do wypoczyn-
ku.”.

Art. 27. W ustawie z dnia 20 grudnia 2002 r. o or-
ganizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 240,
poz. 2059, z póên. zm.20)) w art. 12 w pkt 1 lit. b otrzy-
muje brzmienie:
„b) dla ka˝dego roku gospodarczego wspó∏czynnik

Êredniej wydajnoÊci d∏ugiego w∏ókna lnianego,
krótkiego w∏ókna lnianego oraz w∏ókna konopi
z 1 ha upraw lnu i konopi w∏óknistych, majàc na
wzgl´dzie wielkoÊç krajowego limitu produkcji
tych w∏ókien oraz wielkoÊç powierzchni upraw
lnu lub konopi w∏óknistych obj´tych dop∏atami
do przetwarzania,”.

Art. 28. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o trans-
porcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94,
z póên. zm.21)) uchyla si´ art. 42.

Art. 29. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o na-
siennictwie (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 si´ nast´pujàce zmiany:

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

„8. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, metody la-
boratoryjnej oceny to˝samoÊci odmianowej,
uwzgl´dniajàce mi´dzynarodowo uznane me-
tody o dok∏adnych i powtarzalnych testach
kontroli oceny to˝samoÊci odmianowej, majàc
na uwadze usprawnienie kontroli materia∏u
siewnego znajdujàcego si´ w obrocie.”;

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

„2h. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, tymczaso-
we eksperymenty, w ramach których mo˝e
byç wytwarzany materia∏ siewny, w tym:
1) wymagania dotyczàce wytwarzania i jako-

Êci materia∏u siewnego wykorzystywane-

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

og∏oszone 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 zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, 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. 

———————
20) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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 zosta∏y
og∏oszone 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. ww
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go w ramach tymczasowego eksperymen-
tu oraz warunki przeprowadzania tymcza-
sowego eksperymentu lub

2) czas trwania tymczasowego eksperymen-
tu, lub

3) zakres i terminy sk∏adania wojewódzkiemu
inspektorowi informacji z przebiegu tym-
czasowego eksperymentu przez podmiot,
który uzyska∏ pozwolenie, o którym mowa
w ust. 2a, lub

4) zakres kontroli przeprowadzania tymcza-
sowego eksperymentu, lub

5) dodatkowe informacje umieszczane na
etykietach, w które zaopatruje si´ materia∏
siewny wytworzony w ramach tymczaso-
wego eksperymentu

— uwzgl´dniajàc przepisy prawa Unii Euro-
pejskiej dotyczàce tymczasowych ekspery-
mentów w zakresie wytwarzania, oceny i ob-
rotu materia∏em siewnym.”;

3) w art. 66 uchyla si´ ust. 5.

Art. 30. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r.
o ochronie roÊlin (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 si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 37 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w poro-

zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
Êrodowiska i ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wy-
kaz substancji aktywnych, których stosowa-
nie w Êrodkach ochrony roÊlin jest zabronio-
ne lub podlega ograniczeniom, majàc na
uwadze stwarzane przez nie zagro˝enie dla
zdrowia cz∏owieka, zwierzàt oraz dla Êrodowi-
ska.”;

2) w art. 40: 
a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. G∏ówny Inspektor prowadzi rejestr jedno-
stek organizacyjnych upowa˝nionych do
prowadzenia badaƒ skutecznoÊci Êrodka
ochrony roÊlin.”,

b) dodaje si´ ust. 9 w brzmieniu:
„9. Rejestr, o którym mowa w ust. 8, jest jawny

i zawiera:
1) nazw´, siedzib´ i adres jednostki organi-

zacyjnej upowa˝nionej do prowadzenia
badaƒ skutecznoÊci Êrodka ochrony
roÊlin;

2) zakres udzielonego upowa˝nienia.”.

Art. 31. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027, z póên. zm.22)) w art. 151 uchyla si´ ust. 7.

Art. 32. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o prze-
ciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485,
z póên. zm.23)) w art. 34 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,

podmioty uprawnione do przechowywania oraz
niszczenia Êrodków odurzajàcych, substancji psy-
chotropowych lub ich preparatów oraz prekurso-
rów kategorii 1 zabezpieczonych na potrzeby po-
st´powania karnego, a tak˝e szczegó∏owy tryb
i warunki ich przechowywania oraz niszczenia, ma-
jàc na wzgl´dzie ich rodzaje i podmioty wyspecja-
lizowane w ich niszczeniu, koniecznoÊç w∏aÊciwe-
go zabezpieczenia tych Êrodków i substancji przed
dost´pem osób trzecich, a tak˝e zapewnienie
sprawnoÊci post´powania karnego i jego koszt.”.

Art. 33. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bez-
pieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia (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 w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:”.

Art. 34. W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o za-
sadach pokrywania kosztów powsta∏ych u wytwór-
ców w zwiàzku z przedterminowym rozwiàzaniem
umów d∏ugoterminowych sprzeda˝y mocy i energii
elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905 oraz z 2008 r.
Nr 58, poz. 357) w art. 11 uchyla si´ ust. 4.

Art. 35. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r. o po-
mocy 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 otrzymujà brzmienie:
„9. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-

∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) sposób i tryb post´powania w sprawach

o przyznanie Êwiadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego i wstrzymywania jego wyp∏aty;

2) sposób ustalania dochodu uprawniajàcego do
Êwiadczenia z funduszu alimentacyjnego;

3) wzory:
a) wniosku o ustalenie prawa do Êwiadczenia,
b) zaÊwiadczenia z urz´du skarbowego, o któ-

rym mowa w ust. 4 pkt 1,
c) oÊwiadczeƒ o dochodach rodziny, w tym

oÊwiadczeƒ osób rozliczajàcych si´ na pod-
stawie przepisów o zrycza∏towanym podat-
ku dochodowym od niektórych przychodów
osiàganych przez osoby fizyczne, oraz in-
nych oÊwiadczeƒ i dowodów niezb´dnych
do ustalenia prawa do Êwiadczenia,

d) zaÊwiadczenia organu prowadzàcego po-
st´powanie egzekucyjne o bezskutecznoÊci
egzekucji zawierajàcego informacj´ o stanie
egzekucji, przyczynach jej bezskutecznoÊci
oraz o dzia∏aniach podejmowanych w celu
wyegzekwowania zasàdzonych Êwiadczeƒ
alimentacyjnych

— kierujàc si´ koniecznoÊcià sprawnego przyzna-
wania Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego oraz
zapewnienia w∏aÊciwej do nich dokumentacji. 

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

og∏oszone 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 zosta∏y og∏oszone 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. ww
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10. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw informatyzacji okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:

1) opis systemów teleinformatycznych stosowa-
nych w urz´dach administracji publicznej reali-
zujàcych zadania w zakresie Êwiadczeƒ, zawie-
rajàcy struktur´ systemu, wymaganà minimal-
nà funkcjonalnoÊç systemu oraz zakres komu-
nikacji mi´dzy elementami struktury systemu,
w tym zestawienie struktur dokumentów elek-
tronicznych, formatów danych oraz protoko-
∏ów komunikacyjnych i szyfrujàcych, o których
mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci
podmiotów realizujàcych 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 standaryzujàce w zakresie bezpie-
czeƒstwa, wydajnoÊci i rozwoju systemu,

3) sposób post´powania w zakresie stwierdzania
zgodnoÊci oprogramowania z opisem syste-
mu

— majàc na uwadze zapewnienie spójnoÊci sys-
temów teleinformatycznych stosowanych
w urz´dach administracji publicznej do realizacji
zadaƒ w zakresie Êwiadczeƒ, w szczególnoÊci
w zakresie jednorodnoÊci zakresu i rodzaju da-
nych, która umo˝liwi ich scalanie w zbiór central-
ny, a tak˝e zachowanie zgodnoÊci z minimalnymi
wymogami i sposobem stwierdzania zgodnoÊci
oprogramowania, okreÊlonymi na podstawie
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania
publiczne. Systemy teleinformatyczne nie majà
zastosowania do dzia∏alnoÊci naczelnika urz´du
skarbowego wynikajàcej z przepisów ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powa-
nia administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z póên. zm.24)).”. 

Art. 36. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie:

1) art. 10 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 2 zachowu-
jà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 10
ust. 5 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà,

2) art. 36 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 7 zachowu-
jà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 36
ust. 5 ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà,

3) art. 9b ust. 5 i art. 10a ust. 8 ustawy zmienianej
w art. 8 zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie
nowych przepisów wykonawczych wydanych na

podstawie art. 9b ust. 5 i art. 10a ust. 8 ustawy
zmienianej w art. 8, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà,

4) art. 115 § 9 ustawy zmienianej w art. 14 zachowu-
jà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 115
§ 9 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà,

5) art. 6 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 15
zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych
przepisów wykonawczych wydanych na podsta-
wie art. 6 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej
w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,

6) art. 191 ust. 8 i art. 197 pkt 6 ustawy zmienianej
w art. 17 zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie
nowych przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 191 ust. 8 i art. 197 pkt 6 ustawy
zmienianej w art. 17, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà,

7) art. 6 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 18 zachowu-
jà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 6
ust. 2 ustawy zmienianej w art. 18, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà,

8) art. 34 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 23 zacho-
wujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych przepi-
sów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 34 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 23,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,

9) art. 39 ust. 4 pkt 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 ustawy
zmienianej w art. 24 zachowujà moc do dnia wej-
Êcia w ˝ycie nowych przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 3 i 4 oraz
art. 40 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 24,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,

10) art. 57 ust. 2h ustawy zmienianej w art. 29 zacho-
wujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych przepi-
sów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 57 ust. 2h ustawy zmienianej w art. 29,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,

11) art. 37 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 30 zacho-
wujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych przepi-
sów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 37 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 30,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,

12) art. 15 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 35 zachowu-
jà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 15
ust. 9 ustawy zmienianej w art. 35, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà

— nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 12 miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 37. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

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

og∏oszone 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. 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. ww
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