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USTAWA

z dnia 8 września 2006 r.

o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania

aktów wykonawczych1)

                                                

1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawę z
dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 31
stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciach państwowych, ustawę z
dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, ustawę dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela, ustawę z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, ustawę z dnia 26
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawę z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawę
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ustawę z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, ustawę z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, ustawę z dnia 26
października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawę z dnia 22 grudnia
1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie
Ministrów, ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawę z dnia 20 czerwca
1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawę z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji
rządowej, ustawę z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy – Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy – Kodeks
pracy i niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ustawę z dnia 22 stycznia
1999 r. o ochronie informacji niejawnych, ustawę z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich
obozów zagłady, ustawę z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału
obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 23 grudnia 1999 r.
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o
gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie
Informatycznym, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o
chorobach zakaźnych i zakażeniach, ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustawę z dnia 11
września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawę z dnia 2 października 2003 r.
o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, ustawę z dnia 19 lutego 2004 r. o
rybołówstwie, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków
rolnych, ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, ustawę z dnia 21 stycznia 2005 r. o
doświadczeniach na zwierzętach, ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz ustawę
z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych
właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji.
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Art. 1.

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

1) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych
przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania
urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.”;

2) w art. 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób
przechowywania zwłok i szczątków, uwzględniając:

1) wymagania sanitarne, jakim powinna odpowiadać powierzchnia grzebalna
cmentarza,

2) wymagania sanitarne, jakim powinny odpowiadać dom przedpogrzebowy lub kostnica
na terenie cmentarza,

3) warunki i sposób przechowywania zwłok i szczątków,

4) warunki sanitarne przeprowadzania ekshumacji

– mając na uwadze zapewnienie poszanowania zwłok i szczątków oraz bezpieczeństwo
sanitarne.”;

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

„2. Zwłoki niepochowane przez podmioty wymienione w ust. 1 mogą być przekazane
do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni
prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.
Decyzję w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych wydaje, na wniosek
uczelni, właściwy starosta.”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb i
warunki przekazywania zwłok do celów naukowych, w tym:

1) warunki uzasadniające przekazanie zwłok do celów naukowych w
przypadkach, o których mowa w ust. 2,

2) tryb przekazywania zwłok,
3) sposób ponoszenia kosztów transportu zwłok

– kierując się koniecznością zachowania godności należnej zmarłemu oraz
bezpieczeństwem sanitarnym.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zwłoki niepochowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1, albo

nieprzekazane publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej
działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych są chowane
przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.”,

                                                

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr
113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568.
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d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

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

e) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Zwłoki do celów naukowych mogą być również przekazane uczelni, o której

mowa w ust. 2, na podstawie pisemnego oświadczenia osoby, która pragnie
przekazać swoje zwłoki tej uczelni.

7. Koszty transportu zwłok w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 6, ponosi
uczelnia.”;

4) w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Pochowanie zwłok lub przekazanie ich publicznej uczelni medycznej albo publicznej
uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk
medycznych wymaga uprzedniego stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w karcie zgonu
zawierającej adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.”;

5) w art. 12:

a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Szczątki pochodzące ze spopielenia zwłok mogą być przechowywane także w
kolumbariach albo można je rozsypać w ogrodzie pamięci urządzonym na terenie
cmentarza.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Groby ziemne, groby murowane i kolumbaria przeznaczone na składanie zwłok i
szczątków ludzkich mogą znajdować się tylko na cmentarzach.”;

6) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. 1. Przewóz zwłok i szczątków:

1) koleją, samolotami i statkami w granicach Rzeczypospolitej Polskiej,

2) poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy zgon nastąpił na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia właściwego państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego.

2. W przypadku przewożenia zwłok i szczątków poza granice Rzeczypospolitej
Polskiej pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się po uprzednim
przedłożeniu wymaganych dokumentów właściwej władzy państwa, na
którego terytorium mają być one pochowane, jak również państw, przez
których terytorium mają być przewożone, stwierdzających brak przeszkód do
pochowania lub wwiezienia zwłok lub szczątków na terytorium danego państwa.

3. Przewóz zwłok i szczątków przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
może nastąpić po uzyskaniu zaświadczenia wydanego przez polskiego
konsula w państwie, z którego przewóz ten ma nastąpić, stwierdzającego brak
przeszkód do wwiezienia zwłok i szczątków na terytorium innego państwa.
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4. Na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania
należy uzyskać:

1) pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym
zwłoki i szczątki mają być pochowane; pozwolenie jest wydawane po
porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem
sanitarnym,

2) zaświadczenie polskiego konsula, wydane po przedstawieniu
pozwolenia, o którym mowa w pkt 1, stwierdzające, że zwłoki i szczątki
mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Pozwolenia i zaświadczenia są wydawane na wniosek osób, o których
mowa w art. 10 ust. 1, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni
od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia albo zaświadczenia. W
przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej wymienionej w wykazie, o
którym mowa w art. 9 ust. 3a, pozwoleń, o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt
1, nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.

6. Przewóz zwłok i szczątków odbywa się w warunkach zapewniających
odpowiednie sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia,
sposób i tryb wydawania pozwoleń i zaświadczeń, w szczególności:

1) szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach wydawania
pozwoleń oraz zaświadczeń, o których mowa w ust. 1-5,

2) wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwoleń oraz
zaświadczeń, o których mowa w ust. 1-5,

3) wymagania sanitarno-techniczne, jakim powinien odpowiadać przewóz
zwłok i szczątków

– uwzględniając konieczność ochrony życia i zdrowia ludzi oraz
poszanowania zwłok i szczątków.”;

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

„1. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze
rozporządzenia, wymagania, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca
grzebania zwłok, z uwzględnieniem wymagań techniczno-budowlanych:

1) warunki, jakie musi spełniać usytuowanie terenu cmentarza,

2) sposób ustalania powierzchni cmentarza,

3) rodzaj powierzchni grzebalnych i wymagania, jakim musi odpowiadać ich
zagospodarowanie,

4) wymagania, jakim muszą odpowiadać inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków.”;

8) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:

„Art. 20a. 1.Przepisy ustawy dotyczące pochówku i przewozu zwłok stosuje się
odpowiednio do pochówku i przewozu szczątków powstałych ze spopielenia
zwłok.
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2. Do postępowania prowadzonego na podstawie niniejszej ustawy, w zakresie
w niej nieuregulowanym, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego, z tym że do postępowania w sprawie sprowadzenia zwłok i
szczątków z zagranicy, należącego do właściwości konsulów, stosuje się
przepisy ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808).”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 86 uchyla się ust. 3;

2) w art. 184 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż określone w ust. 1
stawki wynagrodzenia osób pełniących służbę w jednostkach zmilitaryzowanych,
uwzględniając zakres zadań powierzonych na poszczególnych stanowiskach.”;

3) w art. 206 uchyla się ust. 2.

Art. 3.

W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000) wprowadza się następujące
zmiany:

1) w art. 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, sposób używania flagi
państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej przez oddziały i jednostki Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podczas oficjalnych uroczystości poza granicami
państwa oraz w kontaktach międzynarodowych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, uwzględniając charakter uroczystości.”;

2) w art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, sposób i okoliczności
stosowania symboli Rzeczypospolitej Polskiej w jednostkach Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając rodzaj jednostki Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399
oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721) uchyla się art. 45d.

Art. 5.

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674)
wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9i:



- 7 -

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

„1a. Członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty powołuje i odwołuje minister
właściwy do spraw oświaty i wychowania.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z właściwymi
ministrami określi, w drodze rozporządzenia, sposób powoływania i odwoływania
członków Kapituły, tryb jej pracy i sposób obsługi administracyjno-biurowej,
kryteria dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela zgłoszonego do
nadania tytułu honorowego profesora oświaty, sposób i tryb składania wniosków o
nadanie tego tytułu, uwzględniając w szczególności niezawisłość Kapituły w
rozpatrywaniu wniosków oraz dokonanie wszechstronnej oceny dorobku
zawodowego nauczyciela.”;

2) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia
awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a
wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy
i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub
sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.”;

3) w art. 34:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z
tego tytułu dodatek za warunki pracy.”,

b) uchyla się ust. 3;

4) w art. 72:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do
świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą
corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą
rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich
przyznawania.”,

b) uchyla się ust. 3.

Art. 6.

W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 86, poz. 953, z późn. zm.3)) w art. 26 uchyla się ust. 3.

                                                

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz.
1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr
169, poz. 1417 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.
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Art. 7. 

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002
r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.4)) w art. 82 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z
Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
sposób i tryb kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu
nieletnich w domach pomocy społecznej oraz formy opieki, a także wskaże organ
odpowiedzialny za kierowanie nieletnich do odpowiednich domów, biorąc pod
uwagę konieczność zapewnienia sprawności postępowania.”.

Art. 8.

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące
zmiany:

1) w art. 28 uchyla się ust. 2;

2) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb powoływania
biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sposób sporządzania
opinii oraz warunki i sposób dokonywania badań niezbędnych do wydania
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, uwzględniając ochronę dóbr
osobistych osoby badanej.”;

3) w art. 33 uchyla się ust. 3.

Art. 9.

W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2006 r. Nr 97, poz. 673 i Nr 104, poz. 708) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 10;

2) w art. 16 uchyla się ust. 2, 3 i 4;

3) w art. 17 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Niezależnie od wieku materiałów archiwalnych dyrektor archiwum państwowego
może odmówić ich udostępnienia, jeżeli stan tych materiałów archiwalnych nie
pozwala na ich udostępnienie.”;

4) w art. 51c:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) firmę przedsiębiorcy oraz jej siedzibę i adres;”,

                                                

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 542, z 2003 r. Nr 137,
poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1413.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003
r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485.
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b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) firmę przedsiębiorcy oraz jej siedzibę i adres;”;

5) art. 51e otrzymuje brzmienie:

„Art. 51e. Wpisowi do rejestru podlegają dane określone w art. 51c ust. 1 pkt 1-6 oraz
informacja o postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszeniu
jego upadłości.”;

6) w art. 51u ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przepisy art. 51p ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio, przy czym środki finansowe na
pokrycie kosztów przechowywania dokumentacji stanowią należność archiwum
państwowego, o którym mowa w ust. 3.”.

Art. 10.

W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122,
poz. 851 i Nr 143, poz. 1032) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 22;

2) w art. 25 uchyla się ust. 2.

Art. 11.

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.6)) w art. 45 ust. 3 otrzymuje
brzmienie:

„3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, granice portów wojennych,
uwzględniając przepisy o ochronie informacji niejawnych.”.

Art. 12.

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z
późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 32e uchyla się ust. 9;

2) w art. 32f uchyla się ust. 2;

3) w art. 35 uchyla się ust. 7;

                                                

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93,
poz. 895 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 203, poz. 1683.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r.
Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr
3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5,
poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i
Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663,
Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365,
Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 518 i Nr 143, poz. 1032.
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4) uchyla się art. 37;

5) w art. 50 uchyla się ust. 4;

6) w art. 70:

a) uchyla się ust. 2,
b) w ust. 3 uchyla się pkt 1.

Art. 13.

W ustawie z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 34, poz. 154, z 1995 r. Nr 150, poz. 731 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036) wprowadza się
następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mogą być także używane inne
znaki, niewymienione w ust. 1.”,

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Minister Obrony Narodowej może określić, w drodze rozporządzenia, inne znaki
używane w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc pod uwagę
specyfikę i tradycję poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, uhonorowanie najwyższych stopni wojskowych oraz potrzeby
Ministerstwa Obrony Narodowej.

4. Znaki, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą być deformowane.”;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób
używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w
art. 1 ust. 1 i 2, uwzględniając miejsce ich umieszczania, noszenia oraz sposób
i okoliczności prezentowania podczas obchodów świąt narodowych i
wojskowych.”.

Art. 14. 

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066
i Nr 175, poz. 1462) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w
drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób sporządzania rocznych planów łowieckich i
wieloletnich łowieckich planów hodowlanych dla sąsiadujących ze sobą obwodów
łowieckich o zbliżonych warunkach przyrodniczych (rejonów hodowlanych) oraz
sposób zatwierdzania rocznych planów łowieckich, uwzględniając zasadę optymalnego
gospodarowania populacjami zwierząt łownych oraz ochrony lasu przed szkodami
wyrządzanymi przez te zwierzęta.”;

2) w art. 42 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zezwolenie ministra właściwego do spraw środowiska na łowienie zwierzyny przy
użyciu ptaka łowczego, jeżeli wykonuje polowanie przy pomocy ptaków łowczych.”.
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Art. 15.

W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące
zmiany:

1) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, ogólne warunki umów o
kredyt kontraktowy, w szczególności postanowienia, które umowa powinna zawierać,
zobowiązania oszczędzającego i zobowiązania banku, tryb i formę zmiany umowy, a
także istotne warunki umowy kredytowej, mając na uwadze zabezpieczenie interesów
stron.”;

2) w art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek ze środków Funduszu,

2) rodzaje dokumentów składanych przez wnioskodawców,

3) warunki i tryb udzielania kredytów i pożyczek ze środków Funduszu oraz ich spłaty,
tak aby zapewnić wybór przedsięwzięcia o najwyższej użyteczności społecznej,
sprawność udzielania kredytów i pożyczek oraz racjonalne wykorzystanie środków
Funduszu,

4) wymagania, jakie powinny spełniać lokale i budynki budowane, odbudowywane,
rozbudowywane i przebudowywane lub adaptowane przy wykorzystaniu kredytu ze
środków Funduszu w zakresie:

a) właściwości energetycznych budynków,

b) minimalnych powierzchni mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia przez
określoną liczbę osób,

c) wyposażenia technicznego budynków i mieszkań

– uwzględniając racjonalne zużycie energii oraz powszechnie uznawane standardy
mieszkaniowe.”;

3) w art. 21a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb
udzielania dotacji, pożyczek i kredytów, o których mowa w ust. 2, oraz warunki spłaty
pożyczek i kredytów, uwzględniając zapewnienie realizacji celów, o których mowa w
ust. 1.”;

4) w art. 21b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi,
w drodze rozporządzenia:

                                                

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr
154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65,
poz. 594, z 2004 r. Nr 141, poz. 1491, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157, Nr 240, poz. 2408 i Nr 281, poz. 2783
oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.
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1) warunki i tryb dokonywania dopłat do odsetek od kredytów, o których mowa w
ust. 1,

2) przesłanki zawierania umów, o których mowa w ust. 1, oraz ich warunki

– mając na uwadze racjonalne wykorzystanie środków publicznych.”.

Art. 16.

W ustawie z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.
U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.9)) w art. 1 uchyla się ust. 5.”.

Art. 17.

W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z
późn. zm.10)) w art. 14:

1) w ust. 4 uchyla się pkt 2;

2) uchyla się ust. 6.

Art. 18.

W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr
226, poz. 1944) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Wojskowej Rady Lekarskiej, oraz
minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady
Lekarskiej, każdy w zakresie swojego działania – w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zdrowia – określą, w drodze rozporządzeń:

1) tryb uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę będącego
żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, lekarza i lekarza dentystę pełniącego
służbę lub zatrudnionego odpowiednio w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku
do którego Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw
wewnętrznych pełnią funkcję organu założycielskiego w rozumieniu przepisów o
zakładach opieki zdrowotnej,

2) wzory dokumentów wymaganych przy realizowaniu specjalizacji

– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia

specjalizacyjnego.”;

2) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. 1. Lekarz może uzyskać świadectwo potwierdzające posiadanie
umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania
określonych świadczeń zdrowotnych.

                                                

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, z
2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr
273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.
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2. Lekarz uzyskuje świadectwo, o którym mowa w ust. 1, po odbyciu
szkolenia i zdaniu egzaminu państwowego po jego zakończeniu.

3. Koszty szkolenia i egzaminu, o którym mowa w ust. 1, oraz wydania
świadectwa ponosi lekarz.

4. Warunki prowadzenia szkolenia, w tym wysokość opłat za szkolenie,
określa umowa zawarta między podmiotem prowadzącym szkolenie
a lekarzem.

5. Szkolenie może prowadzić podmiot, który spełnia następujące
warunki:

1) zobowiąże się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z
programem zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw
zdrowia;

2) prowadzenie szkoleń należy do działalności statutowej tego
podmiotu;

3) udziela świadczeń zdrowotnych odpowiedniego rodzaju, w
odpowiednim zakresie i liczbie, umożliwiających zrealizowanie
programu umiejętności określonej liczbie lekarzy;

4) zapewnia udział w szkoleniu, co najmniej 3 samodzielnych
pracowników nauki posiadających certyfikat umiejętności lub
specjalizację w dziedzinie pokrewnej;

5) posiada odpowiedni sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do
realizacji zadań dydaktycznych określonych programem
umiejętności.

6. Szkolenia mogą być prowadzone również przez podmiot
niespełniający warunków określonych w ust. 5, jeżeli ma on
podpisaną umowę dotyczącą prowadzenia szkolenia z podmiotem
spełniającym takie warunki.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii
Naczelnej Rady Lekarskiej, określa, w drodze rozporządzenia,
rodzaje umiejętności oraz warunki i tryb uzyskiwania świadectw, o
których mowa w ust. 1, w tym:

1) tryb zatwierdzania programów szkoleń,
2) tryb przeprowadzenia egzaminu przez Centrum Egzaminów

Medycznych oraz wysokość opłat za jego przeprowadzenie,

3) wysokość opłat za wydanie świadectwa,

4) sposób ewidencjonowania przez Centrum Egzaminów
Medycznych wydanych świadectw

- uwzględniając aktualny stan wiedzy medycznej i konieczność
zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia i egzaminów w tym
zakresie.

8. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady
Lekarskiej oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych określa, w
drodze rozporządzenia, wykaz umiejętności uprawniających do
samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w
laboratorium uwzględniając odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności w
zakresie wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej.”.
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Art. 19.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 661 i Nr 158, poz. 1041 oraz z 1998 r. Nr
162, poz. 1115) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. Marszałek Sejmu ogłosi tekst jednolity ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o
zakładach opieki zdrowotnej w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r.”.

Art. 20.

W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.11))
wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w
porozumieniu z właściwymi ministrami określi, w drodze rozporządzenia, sposób
ewidencji materiałów bibliotecznych, mając na uwadze zapewnienie sprawnej
realizacji zadań bibliotek.”;

2) uchyla się art. 28.

Art. 21.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603, z późn. zm.12)) uchyla się art. 148a, 193a i art. 197 pkt 7.

Art. 22.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz.
2268 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1462) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. 1. Przewodnicy turystyczni mogą oprowadzać obsługiwane wycieczki po
muzeach, wystawach i zabytkach znajdujących się na obszarze ich
uprawnień, jeżeli zadania tego nie wykonuje uprawniony etatowy
pracownik.

2. Oprowadzanie wycieczek, o których mowa w ust. 1, odbywa się w sposób
określony przez dyrektora muzeum, organizatora wystawy albo właściciela
zabytku w regulaminie dla zwiedzających.”.

Art. 23.

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr
159, poz. 1548, z późn. zm.13)) uchyla się art. 76, 77 i 93.

                                                

11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z
2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr
130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 456 i Nr 104, poz. 708.   
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Art. 24.

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy – Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń,
ustawy – Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 717) art. 15 otrzymuje
brzmienie:

„Art. 15. Marszałek Sejmu ogłosi tekst jednolity ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks
wykroczeń w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.”.

Art. 25.

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887, z późn. zm.14)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 uchyla się pkt 14;

2) w art. 33:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) konta płatników składek oznaczone numerem NIP, a w przypadku gdy płatnik
składek nie posiada numeru NIP, do czasu jego uzyskania – numerem z krajowego
rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, a jeżeli nie
posiada również tego numeru – numerem PESEL lub serią i numerem dowodu
osobistego albo paszportu,”,

b) uchyla się ust. 1a i ust. 3;

3) w art. 35:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)w przypadku płatników składek – numery NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi
składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i
numer dowodu osobistego albo paszportu.”,

b) uchyla się ust. 2 i 3;

4) w art. 43:

                                                                   

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz.
1864, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 238, poz.
2390 i Nr 273, poz. 2702, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 33, poz. 288, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1414 i poz. 1417
i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1027, Nr 144, poz.
1045 i Nr 157, poz. 1119.

14) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr
104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100,
poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr
41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241,
poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr
170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 19, poz.
177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925
i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 132, poz. 1110, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 150,
poz. 1248, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1412, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 i Nr 249,
poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119.



- 16 -

a) w ust. 4 i 5 skreśla się wyrazy „numer NUSP, jeżeli płatnikowi składek nadano ten
numer, oraz”,

b) uchyla się ust. 6-8;

5) w art. 45 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ewidencjonuje się dane identyfikacyjne, numery NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi
składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer
dowodu osobistego albo paszportu, nazwy i numery rachunków bankowych płatnika,
dane informacyjne płatnika składek, w tym szczególną formę prawną według
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), numer
według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD), numer według Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz wszelkie inne dane konieczne do obsługi konta,
a w szczególności dla celów rozliczania należności z tytułu składek oraz dla celów
prowadzenia postępowania egzekucyjnego, w tym informacje dotyczące wspólników
spółek cywilnych, jawnych i komandytowych, w zakresie rejestrowanym w Krajowej
Ewidencji Podatników.”;

6) w art. 46 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dane identyfikacyjne płatnika składek, a w szczególności dane, o których mowa w art.
35 ust. 1 pkt 2, nazwę skróconą firmy, a w przypadku płatników składek - osób
fizycznych - nazwisko i imię,”;

7) w art. 47:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Informacje zawarte w dokumentach płatniczych przekazywane są w formie, o
której mowa w art. 49 ust. 3a, poprzez międzybankowy system elektroniczny jako
zlecenie płatnicze dla Zakładu lub poprzez system elektronicznych rozrachunków
międzyoddziałowych Narodowego Banku Polskiego. Zlecenie to powinno w
szczególności zawierać informacje o danych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt
2, a także o tytule wpłaty i okresie, za jaki jest dokonywana, oraz datę obciążenia
rachunku bankowego płatnika, jeżeli wpłata dokonana jest w formie polecenia
przelewu, lub datę dokonania wpłaty, jeżeli wpłata dokonana jest w formie
gotówkowej.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dokument płatniczy musi zawierać w szczególności informacje o danych, o
których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2, a także o tytule wpłaty oraz okresie, za jaki
jest dokonywana.”.

Art. 26.

W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.
U. Nr 162, poz. 1121, z późn. zm.15)) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia:

                                                

15) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 76, poz. 808 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 240,
poz. 2408.
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1) szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego oraz algorytm oceny
opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzory
kart audytu energetycznego,

2) szczegółowy sposób i tryb weryfikacji audytu energetycznego oraz
szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank
Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów
energetycznych

– mając na uwadze zapewnienie właściwej jakości weryfikacji audytów.”.

Art. 27.

W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr
196, poz. 1631 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 149, poz. 1078) w art. 18a ust. 2
otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zadania
pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach
organizacyjnych jemu podległych i przez niego nadzorowanych, szczególne
wymagania w zakresie ochrony fizycznej jednostek organizacyjnych, tryb
opracowywania oraz niezbędne elementy planów ochrony tych jednostek, a także
sposób nadzorowania ich realizacji.”.

Art. 28.

W ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.
U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.16)) użyte w art. 4 ust. 2 i 3, art. 5 ust. 2, art. 16 i 18, w różnym
przypadku, wyrazy „minister właściwy do spraw administracji publicznej” zastępuje się
użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego”.

Art. 29.

W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego
potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 83, poz. 932, z późn. zm.17)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2 uchyla się pkt 2;

2) w art. 9:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 1a”,
b) uchyla się ust. 1a.

                                                

16) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r.
Nr 80, poz. 717.

17) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr
100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 240, poz. 2053 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 120, poz. 1252 i Nr 123, poz. 1291.



- 18 -

Art. 30.

W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1256) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. Marszałek Sejmu ogłosi tekst jednolity ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r.”.

Art. 31.

W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73, poz.
501, Nr 104, poz. 708 i Nr 145, poz. 1050) w art. 15 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a.Jeżeli rozporządzenie jest wydawane w porozumieniu z innym organem, podpisu tego
organu nie zamieszcza się w tekście rozporządzenia ogłaszanym w dzienniku
urzędowym.”.

Art. 32.

W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji
kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym (Dz. U. Nr 110, poz. 1189, z późn.
zm.18)) w art. 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory
kart rejestracyjnych oraz sposób ich wypełniania, uwzględniając zakres gromadzonych
informacji kryminalnych określonych w art. 13.”.

Art. 33.

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403 oraz z 2004
r. Nr 273, poz. 2703) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 23 uchyla się ust. 2;

2) w art. 43 uchyla się ust. 2.

Art. 34.

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz.
1384, z późn. zm.19)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik laboratorium wykonującego badania mikrobiologiczne, serologiczne i
molekularne ma obowiązek zgłaszania, przed upływem 24 godzin, wskazanych

                                                

18) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 81, poz. 731 i Nr
89, poz. 804, z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302 i Nr 142, poz. 1380, z 2004 r. Nr 179,
poz. 1842, z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119.

19) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.
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dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników
chorobotwórczych, spośród określonych w wykazie, o którym mowa w art. 3
ust. 2, do państwowego powiatowego (granicznego) inspektora sanitarnego,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
biologicznych czynników chorobotwórczych, o których mowa w ust. 1, typy
badań, których dodatnie wyniki podlegają zgłoszeniom, okoliczności dokonywania
zgłoszeń oraz wzory formularzy zgłoszeń, o których mowa w ust. 1-3, oraz tryb
ich przekazywania, uwzględniając w szczególności aktualną sytuację
epidemiologiczną oraz wymogi zabezpieczenia ochrony danych osobowych.”;

2) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. 1. Weryfikację rozpoznań zakażeń i chorób zakaźnych oraz wyników badań
laboratoryjnych dla celów nadzoru epidemiologicznego przeprowadzają na
podstawie umów zawieranych z ministrem właściwym do spraw zdrowia:

1) wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne,

2) krajowe ośrodki referencyjne oraz jednostki badawczo-rozwojowe.

2. Umowa zawierana przez ministra właściwego do spraw zdrowia z
podmiotami, o których mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) zakres badań i sposób ich dokumentowania,

2) rodzaje analiz dla celów sanitarno-epidemiologicznych,

3) sposób udostępniania wzorców niezbędnych do kontroli jakości badań
diagnostycznych,

4) tryb uczestniczenia wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych,
krajowych ośrodków referencyjnych lub jednostek badawczo-
rozwojowych w weryfikacji jakości badań.

3. Koszty weryfikacji rozpoznań zakażeń i wyników badań laboratoryjnych dla
celów nadzoru epidemiologicznego są finansowane z budżetu państwa z
części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 259, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr
45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”.

Art. 35.

W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn.
zm.20)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 53 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2-4 w brzmieniu:

                                                

20) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z
2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr
163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 144, poz. 1046.
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„2. Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od
granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być
mniejsza niż 20 m, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Odległości, o których mowa w ust. 2, dla budynków mieszkalnych, szpitali, domów
opieki społecznej, obiektów rekreacyjno-sportowych, budynków związanych z
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży powinny być zwiększone, w zależności
od przeznaczenia budynku, w celu zachowania norm dopuszczalnego hałasu w
środowisku, określonych w odrębnych przepisach.

4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia
ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej oraz do obsługi przewozu osób i
rzeczy.”;

2) art. 54 otrzymuje brzmienie:

„Art. 54. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów,
elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w
sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania
zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych, biorąc pod uwagę
zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.”;

3) w art. 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od warunków
usytuowania budynków i budowli określonych w art. 53 oraz wykonywania robót
ziemnych określonych na podstawie art. 54. Odstępstwo nie może powodować
zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia oraz bezpieczeństwa i prawidłowego
ruchu kolejowego, a także nie może zakłócać działania urządzeń służących do
prowadzenia tego ruchu.”.

Art. 36.

W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr
179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711) w art. 119:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art.
111 pkt 3, 8, 9 lit. b i pkt 10 oraz art. 112 pkt 3-5, ze względu na szczególny charakter
wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej korzysta z
pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju
w administracji publicznej i urzędach organów samorządu terytorialnego.”,

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

„1a.Organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego są obowiązane do
współpracy z właściwymi organami wojskowymi w zakresie ewidencjonowania
stanowisk związanych z obronnością kraju, w tym stanowisk dotyczących planowania i
realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w państwie.

1b. Właściwy organ wojskowy wydaje żołnierzowi, o którym mowa w ust. 1, na jego
wniosek zaświadczenie stwierdzające jego predyspozycje do zajmowania stanowiska
pracy określonego w ust. 1.”,
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c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, stanowiska pracy związane
z obronnością kraju w administracji publicznej i urzędach organów samorządu
terytorialnego. Rozporządzenie powinno uwzględniać stanowiska pracy, na których są
wykonywane zadania i czynności, dla których kwalifikacje żołnierzy zwolnionych z
zawodowej służby wojskowej są szczególnie przydatne.

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, organy wojskowe
właściwe do ewidencjonowania stanowisk związanych z obronnością kraju,
wydawania zaświadczeń, o których mowa w ust. 1b, tryb postępowania w tych
sprawach oraz wzór zaświadczenia, z uwzględnieniem sposobu prowadzenia ewidencji
wojskowej i sprawności postępowania organów wojskowych.”.

Art. 37.

W ustawie z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i
biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934, z późn. zm.21)) w art. 9 uchyla się ust. 3.

Art. 38.

W ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574 oraz z 2005 r. Nr
96, poz. 807) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia,
potencjał połowowy floty lub poszczególnych segmentów floty, mając na względzie
ochronę żywych zasobów morza oraz umożliwienie uzyskiwania dochodów przez
armatorów wykonujących rybołówstwo morskie.”.

Art. 39.

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków
rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386, z późn. zm.22)) w art. 55 uchyla się ust. 5.

Art. 40.

W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr
273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66 i
Nr 104, poz. 708 i 711) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe wymagania dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, w
szczególności w zakresie dotyczącym:

                                                

21) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 34, poz. 293, Nr 109, poz. 1160 i Nr 173, poz.
1808 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 683.

22) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 964, z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 132,
poz. 1110, Nr 141, poz. 1182, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 638 i Nr 133, poz. 935.
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1)  prowadzenia negocjacji w sprawie połączenia sieci
telekomunikacyjnych,

2)  wykonywania obowiązków związanych z połączeniem sieci
telekomunikacyjnych dotyczących spełniania wymagań w zakresie
interoperacyjności usług, integralności sieci, postępowań w sytuacjach
szczególnych zagrożeń i awarii oraz zachowania tajemnicy
telekomunikacyjnej,

3)  zapewnienia podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8,
dostępu telekomunikacyjnego do publicznej sieci telekomunikacyjnej,

4)  zachowania poufności informacji związanych z zapewnieniem dostępu
telekomunikacyjnego,

5)  rozliczeń z tytułu wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnej
oraz niewykonania lub nienależytego wykonania świadczonych
wzajemnie usług telekomunikacyjnych

– w celu zapewnienia skutecznej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym
i ochrony użytkowników końcowych.”;

2)  w art. 42 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, zakres oferty
ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączeń sieci, łączy
dzierżawionych oraz zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, dostępu do
urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci
telekomunikacyjnej używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych
kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej, biorąc pod uwagę potrzeby rynku, rozwój
konkurencyjności oraz interoperacyjność usług.”;

3) art. 100 otrzymuje brzmienie:

„Art. 100. 1.Wydatki jednostek uprawnionych bezpośrednio związane ze świadczeniem
usług przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi
szerokopasmowego dostępu do Internetu przez te jednostki są finansowane
z budżetu państwa.

2. Środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków, o których mowa w
ust. 1, przekazuje się w odniesieniu do:

1) szkół, placówek i bibliotek publicznych, o których mowa w art. 81 ust. 5
pkt 1-6 – jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji
celowej, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 3;

2) szkół, placówek i bibliotek publicznych prowadzonych przez
właściwych ministrów - poprzez zwiększenie planu wydatków
w budżetach tych ministrów;

3) szkół wyższych - poprzez zwiększenie planu wydatków ministrów
właściwych nadzorujących szkoły wyższe.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze
rozporządzenia:

1) rodzaje wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi
przyłączenia do sieci, o której mowa w ust. 1, oraz sposób ich
określania i dokumentowania,
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2) warunki udzielania oraz sposób podziału, przekazywania i
wykorzystania dotacji celowej przeznaczonej dla jednostek
uprawnionych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, a także sposób i zakres
przekazywania informacji o wykorzystaniu tej dotacji

– mając na względzie potrzebę upowszechniania edukacji w zakresie usług
społeczeństwa informacyjnego oraz wyrównywania szans edukacyjnych.”;

4) w art. 138 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli z analizy informacji, o których mowa w ust. 1, wynika, że zagrożona jest
interoperacyjność usług telekomunikacyjnych, Prezes UKE przygotowuje propozycje
rozwiązań technicznych, mających na celu usunięcie tych zagrożeń, z uwzględnieniem
możliwości wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 32 pkt 2-4, i
przedkłada je ministrowi właściwemu do spraw łączności.”.

Art. 41.

W ustawie z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz.
289) w art. 10 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kwalifikacje, w tym rodzaj wykształcenia i umiejętności, osób sprawujących opiekę
nad zwierzętami doświadczalnymi i osób sprawujących nadzór nad tymi osobami,
sposób nabywania przez te osoby w drodze szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie
umożliwiającym właściwą opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi lub niezbędnych
do sprawowania nadzoru nad osobami opiekującymi się zwierzętami doświadczalnymi,
programy szkoleń oraz wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia –
mając na względzie zaspokojenie specyficznych potrzeb poszczególnych gatunków
zwierząt oraz biorąc pod uwagę konieczność ich humanitarnego traktowania, a także
minimalny poziom wiedzy konieczny do sprawowania opieki nad zwierzętami
doświadczalnymi i wykonywania nadzoru nad osobami opiekującymi się
zwierzętami.”.

Art. 42.

W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz.
1419) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art. 37. Jednostki organizacyjne PZD, realizując inwestycje, mogą korzystać z dotacji z
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zasadach i w trybie
określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902).”.

Art. 43.

W ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i
kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji
(Dz.U. Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 51, poz. 377) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisu art. 37
ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004
r. Nr 253, poz. 2531, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267,
poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935)
oraz przepisu art. 120 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
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telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z
2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66 i
Nr 104, poz. 708 i 711) zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych
przepisów wykonawczych, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy.”.

Art. 44.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 10 ust. 5, art. 14 ust. 5 i art. 20
ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, art. 184 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2, art. 17 ust. 2
ustawy zmienianej w art. 3, art. 28 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 8, art. 1 ust. 2 i art. 3 ustawy
zmienianej w art. 13, art. 8 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 14, art. 9 ust. 2, art. 19 ust. 4, art.
21a ust. 4 i art. 21b ust. 4 ustawy zmienianej w art. 15, art. 16 ust. 3 ustawy zmienianej w art.
18, art. 28 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 20, art. 8 ustawy zmienianej w art. 26, art. 21 ust. 3
ustawy zmienianej w art. 32, art. 54 ustawy zmienianej w art. 35, art. 119 ust. 2 ustawy
zmienianej w art. 36, art. 32, art. 42 ust. 4 i art. 100 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 40 oraz art.
10 ust. 5 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 41, zachowują moc do czasu wydania przepisów
wykonawczych na podstawie art. 10 ust. 5, art. 14 ust. 7 i art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej w
art. 1, art. 184 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2, art. 17 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 3, art.
28a ustawy zmienianej w art. 8, art. 1 ust. 3 i art. 3 ustawy zmienianej w art. 13, art. 8 ust. 4
ustawy zmienianej w art. 14, art. 9 ust. 2, art. 19 ust. 4, art. 21a ust. 4 i art. 21b ust. 4 ustawy
zmienianej w art. 15, art. 16 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 18, art. 27 ust. 6 ustawy zmienianej
w art. 20, art. 8 ustawy zmienianej w art. 26, art. 21 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 32, art. 54
ustawy zmienianej w art. 35, art. 119 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 36, art. 32, art. 42 ust. 4 i
art. 100 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 40 oraz art. 10 ust. 5 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 41,
nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 45.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek JUREK
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