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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 29 października 2010 r.

o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

(druk nr 1013)

USTAWA z dnia 31 lipca 1981 r. O WYNAGRODZENIU OSÓB ZAJMUJĄCYCH

KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.)

Art. 2a.
1. Od dnia 1 stycznia 2000 r. wynagrodzenie Prezydenta składa się z wynagrodzenia

zasadniczego odpowiadającego siedmiokrotności kwoty bazowej oraz dodatku
funkcyjnego odpowiadającego trzykrotności kwoty bazowej, której wysokość ustaloną
według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.

2. W 1997 r. wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości wynagrodzenia
przysługującego Prezydentowi w grudniu 1996 r.

3. W 2002 r. wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości wynagrodzenia
przysługującego Prezydentowi w grudniu 2001 r.

4. W 2003 r. wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości wynagrodzenia
przysługującego Prezydentowi w grudniu 2002 r.

5. Za okres od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wynagrodzenie Prezydenta
ustala się w wysokości wynagrodzenia przysługującego Prezydentowi w grudniu 2008 r.

6. W 2010 r. miesięczne wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości wynagrodzenia
przysługującego Prezydentowi w grudniu 2008 r.

<7. W 2011 r. miesięczne wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości
wynagrodzenia przysługującego Prezydentowi w grudniu 2008 r.>

Art. 3.
1. Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, wymienionych w

art. 2 pkt 2-4, składa się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
2. Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustala się na

podstawie kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa
ustawa budżetowa.

2a. W 1997 r. wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
wymienionych w art. 2 pkt 2-4, ustala się w wysokości wynagrodzenia przysługującego
tym osobom w grudniu 1996 r.

2b. W 2002 r. wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
wymienionych w art. 2 pkt 2-4, ustala się w wysokości wynagrodzenia przysługującego
tym osobom w grudniu 2001 r., z wyłączeniem Prezesa, pierwszego zastępcy Prezesa i
wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego.
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2c. W 2003 r. wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
wymienionych w art. 2 pkt 2-4, ustala się w wysokości wynagrodzenia przysługującego
tym osobom w grudniu 2002 r.

2d. Za okres od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wynagrodzenie osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, wymienionych w art. 2 pkt 2-4, ustala
się w wysokości wynagrodzenia przysługującego tym osobom w grudniu 2008 r.

2e. W 2010 r. miesięczne wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe, wymienionych w art. 2 pkt 2-4, ustala się w wysokości wynagrodzenia
przysługującego tym osobom w grudniu 2008 r.

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

3. Szczegółowe zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe, o których mowa w ust. 1, ustala Prezydent w drodze rozporządzenia.

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn.

zm.)

Art. 119.
1. W razie śmierci policjanta, niezależnie od odprawy pośmiertnej, o której mowa w art.

116, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:
[1) trzymiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym,

należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, jeżeli koszty pogrzebu
ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;]

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

2) kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt
1, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.

2. Jeżeli śmierć policjanta nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku ze służbą,
koszty pogrzebu pokrywa się ze środków Komendy Głównej Policji. Komendant Główny
Policji może wyrazić zgodę na pokrycie kosztów pogrzebu policjanta zmarłego wskutek
choroby pozostającej w związku ze służbą.

3. W razie pokrycia kosztów pogrzebu policjanta ze środków Komendy Głównej Policji
osobom wymienionym w ust. 1 pkt 1 przysługuje połowa zasiłku pogrzebowego.

Art. 120.
1. W razie śmierci członka rodziny, policjantowi przysługuje zasiłek pogrzebowy w

wysokości:
[1) dwukrotności przeciętnego miesięcznego uposażenia zasadniczego policjantów wraz

z dodatkami o charakterze stałym ustalonego za czerwiec roku ubiegłego i



- 3 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

ogłaszanego przez Komendanta Głównego Policji w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji - jeżeli koszty pogrzebu ponosi policjant;]

<1) 4 000 zł – jeżeli koszty pogrzebu ponosi policjant;>
2) kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt

1 - jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki

pokrywania kosztów pogrzebu policjanta ze środków właściwego organu Policji oraz
określi członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy, uwzględniając
rodzaje wydatków pokrywanych w ramach kosztów pogrzebu i ich wysokość, przypadki
oraz sposób ustalania wysokości oraz tryb wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego
wyrównania z tytułu śmierci członka rodziny oraz dokumenty wymagane do ich wypłaty.

[3. W razie zbiegu uprawnień do zasiłku pogrzebowego określonego w ust. 1 z
uprawnieniami do zasiłku pogrzebowego na podstawie przepisów odrębnych,
policjantowi przysługuje wyższy zasiłek, a jeżeli pobrał zasiłek niższy - odpowiednie
wyrównanie.]

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2005 r. Nr

234, poz. 1997, z późn. zm.)

Art. 123.
1. W razie śmierci funkcjonariusza, niezależnie od odprawy pośmiertnej, o której mowa w

art. 120, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:
[1) trzymiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym,

należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, jeżeli koszty pogrzebu
ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;]

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

2) kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt
1, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.

2. Jeżeli śmierć funkcjonariusza nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku ze
służbą, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków właściwego organu Straży Granicznej.
Komendant Główny Straży Granicznej może wyrazić zgodę na pokrycie kosztów
pogrzebu funkcjonariusza zmarłego wskutek choroby pozostającej w związku ze służbą.

3. W razie pokrycia kosztów pogrzebu funkcjonariusza ze środków właściwego organu
Straży Granicznej, osobom wymienionym w ust. 1 pkt 1 przysługuje połowa zasiłku
pogrzebowego.

Art. 124.
1. W razie śmierci członka rodziny funkcjonariusza, osobie, która pokryła koszty pogrzebu,

przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:
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[1) czterokrotności najniższego uposażenia zasadniczego funkcjonariusza w służbie
stałej wraz z dodatkiem za stopień szeregowego - jeżeli koszty pogrzebu ponosi
funkcjonariusz;]

<1) 4 000 zł – jeżeli koszty pogrzebu ponosi funkcjonariusz;>
2) kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt

1 - jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki

pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza ze środków właściwego organu Straży
Granicznej oraz członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy,
uwzględniając rodzaje wydatków pokrywanych w ramach kosztów pogrzebu, ich
wysokość, przypadki oraz sposób ustalania, tryb wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego
wyrównania z tytułu śmierci członka rodziny oraz dokumenty wymagane do jego
wypłaty.

[3. W razie zbiegu uprawnień do zasiłku pogrzebowego określonego w ust. 1 z
uprawnieniami do zasiłku pogrzebowego na podstawie przepisów odrębnych,
uprawnionej osobie przysługuje wyższy zasiłek, a jeżeli pobrała zasiłek niższy -
odpowiednie wyrównanie.]

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (Dz. U. z

2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228)

Art. 103.
1. W razie śmierci strażaka, niezależnie od odprawy pośmiertnej, o której mowa w art. 100,

przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:
[1) trzymiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym,

należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, jeżeli koszty pogrzebu
ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;]

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

2) kosztów rzeczywiście poniesionych, nie wyższych jednak od wysokości określonej
w pkt 1, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.

2. Jeżeli śmierć strażaka nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku z udziałem
w akcji ratowniczej, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków właściwej jednostki
organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

3. W razie pokrycia kosztów pogrzebu strażaka ze środków właściwej jednostki
organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, osobom wymienionym w ust. 1 pkt 1
przysługuje połowa zasiłku pogrzebowego.
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Art. 104.
1. W razie śmierci członka rodziny strażakowi przysługuje zasiłek pogrzebowy w

wysokości:
[1) dwumiesięcznego uposażenia zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym,

należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, jeżeli koszty pogrzebu
ponosi strażak;]

<1) 4 000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi strażak;>
2) kosztów rzeczywiście poniesionych, nie wyższych jednak od kwoty określonej w pkt

1, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.
2. Za członka rodziny strażaka, o którym mowa w ust. 1, uważa się:

1) małżonka;
2) dzieci własne, dzieci małżonka oraz dzieci przysposobione;
3) dzieci wychowywane w ramach rodziny zastępczej;
4) dzieci przyjęte na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli ich rodzice

nie żyją albo nie mogą im zapewnić utrzymania, bądź zostali pozbawieni lub
ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej;

5) rodziców i byłych prawnych opiekunów strażaka albo jego małżonka;
6) osobę, której opiekunem prawnym został ustanowiony strażak lub jego małżonek.

[3. Jeżeli w związku ze śmiercią członka rodziny, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-6,
strażakowi przysługuje zasiłek pogrzebowy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym lub innych przepisów szczególnych, wypłaca mu się tylko wyrównanie zasiłku
w wysokości różnicy między zasiłkiem pogrzebowym przysługującym z tytułu służby a
pobranym niższym zasiłkiem z tytułu ubezpieczenia społecznego lub z innych tytułów.]

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki
pokrywania ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej
kosztów pogrzebu strażaka, z uwzględnieniem w szczególności:

1) rodzaju kosztów pogrzebu, które mogą być pokrywane ze środków właściwej
jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej;

2) wysokości kwot na pokrycie tych kosztów;
3) dokumentów wymaganych do wypłaty zasiłku pogrzebowego.

USTAWA z dnia 19 października 1991 r. O GOSPODAROWANIU

NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI SKARBU PAŃSTWA (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz.

1700, z późn. zm.)

Art. 20.
1. Agencja prowadzi odrębnie własną gospodarkę finansową oraz gospodarkę finansową

Zasobu.



- 6 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2. Agencja sporządza odrębnie:
1) projekt rocznego planu finansowego Agencji;
2) projekt rocznego planu finansowego Zasobu.

3. Roczne plany finansowe, o których mowa w ust. 2, zatwierdza minister właściwy do
spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.

4. Środki finansowe z gospodarowania mieniem Zasobu przeznacza się na finansowanie
obciążających mienie Zasobu zadań określonych w ustawie, w tym na obsługę
zobowiązań Agencji określonych w art. 20a ust. 1 i 4, a także zadań określonych
przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego oraz przepisami o realizacji prawa do
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W projekcie rocznego planu finansowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się limit
wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Biura Prezesa Agencji i jej oddziałów
terenowych.

[5a. Kwoty stanowiące różnicę między środkami uzyskanymi z gospodarowania mieniem
Zasobu w danym roku obrotowym z tytułów, o których mowa w art. 20c ust. 1 pkt 1, a
środkami wydatkowanymi na realizację zadań, o których mowa w art. 20 ust. 4 i 5,
podlegają przekazaniu przez Agencję do budżetu państwa, w terminie do dnia 30 czerwca
roku następnego.]

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

5b. Do zobowiązań Agencji, o których mowa w ust. 5a, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

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

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki
finansowej Agencji i gospodarki finansowej Zasobu, uwzględniając w szczególności
odrębność tworzenia i funkcjonowania funduszy własnych Agencji, o których mowa w
art. 20b ust. 2, oraz funduszu mienia Zasobu, o którym mowa w art. 20c ust. 2.

Art. 24.
1. Agencja gospodaruje Zasobem w drodze:

1) sprzedaży mienia w całości lub jego części na zasadach określonych w rozdziale 6;
2) oddania na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub

fizycznym na zasadach określonych w rozdziale 8;
[3) wniesienia mienia lub jego części do spółki;]
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<3) wniesienia mienia lub jego części do spółki, o której mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 5 ust. 6;>

4) oddania na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu
gospodarowania, na zasadach określonych w art. 25;

5) przekazania w zarząd;
6) zamiany nieruchomości.

1a. Agencja reprezentuje Skarb Państwa w sprawach wynikających z postępowania
regulacyjnego określonego w ustawach o stosunku Państwa do kościołów i innych
związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Mienie, które nie zostało zagospodarowane w trybie określonym w ust. 1, Agencja
zabezpiecza lub przeznacza na inne cele w trybie określonym w statucie Agencji.

3. Grunty rolne wchodzące w skład Zasobu mogą być w uzasadnionych gospodarczo
przypadkach odłogowane.

4. Na wniosek Agencji, właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości starosta
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej przekazuje nieodpłatnie, w drodze
decyzji, Lasom Państwowym wydzielone geodezyjnie grunty wchodzące w skład Zasobu,
przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Art. 19 stosuje się
odpowiednio.

[4a. Agencja może nieodpłatnie przekazywać Lasom Państwowym wydzielone geodezyjnie
lasy, a także grunty nadające się do zalesienia, inne niż określone w ust. 4. Przekazanie
następuje w drodze umowy zawartej między Prezesem Agencji a Dyrektorem Generalnym
Lasów Państwowych.]

5. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może, w drodze umowy,
nieodpłatnie przekazać na własność:

[1) jednostce samorządu terytorialnego - na cele związane z inwestycjami
infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych oraz na cele związane z
realizacją inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o
szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963);]

<1) jednostce samorządu terytorialnego:
a) na cele związane z realizacją inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz.
963),

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

[2) Polskiej Akademii Nauk, izbie rolniczej, Krajowej Radzie Izb Rolniczych, publicznej
szkole wyższej lub instytutowi badawczemu - na cele służące wykonywaniu ich zadań
statutowych;]
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3) osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, które przez okres co najmniej 5 lat były
pracownikami państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - nieruchomości
rolne o powierzchni do 2 hektarów - na cele związane z zalesianiem, o którym mowa
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.).

5a. W przypadku zbycia lub przeznaczenia przez nabywcę nieruchomości na inne cele, niż
określone w umowie, przed upływem 10 lat licząc od dnia jej nabycia, Agencja może
żądać od podmiotów wymienionych w ust. 5 pkt 1 i 2 zwrotu aktualnej wartości
pieniężnej tej nieruchomości, ustalonej według zasad określonych w art. 30 ust. 1,
natomiast od osób wymienionych w ust. 5 pkt 3, Agencji zwrot taki przysługuje, o ile
Lasy Państwowe nie skorzystają z prawa pierwokupu. W przypadku zamiaru zbycia
gruntu przez osoby, o których mowa w ust. 5 pkt 3, Lasom Państwowym przysługuje
prawo pierwokupu tej nieruchomości, na zasadach określonych w przepisach o
gospodarce nieruchomościami.

[5b. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie
przekazać na własność podmiotom, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19
grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100), z
wyłączeniem organów administracji rządowej - w celu przekazania ich jako wkładu
podmiotu publicznego na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.]

<5c. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, zajęte pod drogi gminne, powiatowe i
wojewódzkie oraz grunty przeznaczone na te cele w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, Agencja może, w drodze umowy,
nieodpłatnie przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego.>

6. Z zastrzeżeniem art. 44 ust. 1, urządzenia, obiekty i sieci: energetyczne,
wodnokanalizacyjne, ciepłownicze oraz telekomunikacyjne Agencja może w drodze
umowy przekazać, wraz z niezbędnymi gruntami, na własność jednostkom prowadzącym
działalność w tym zakresie. Przekazanie na rzecz jednostek państwowych i komunalnych
może nastąpić nieodpłatnie.

7. Nieruchomości przeznaczone na drogi krajowe, stanowiące własność Skarbu Państwa,
wchodzące w skład Zasobu, stają się nieodpłatnie, z mocy prawa, przedmiotem trwałego
zarządu ustanowionego na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z
dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej stała się ostateczna.
Ustanowienie trwałego zarządu stwierdza wojewoda w drodze decyzji. Decyzja
wojewody stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

[7a. Prezes Agencji, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw gospodarki, może nieodpłatnie, w drodze umowy,
przekazać na własność zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w rozumieniu
ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 42, poz. 274) nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, przeznaczone w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne. Koszty
związane z przygotowaniem geodezyjnym i prawnym nieruchomości ponosi
zarządzający.]

7b. Prezes Agencji, w drodze decyzji, przekazuje nieodpłatnie w trwały zarząd na czas
nieoznaczony ministrowi właściwemu do spraw sportu i kultury fizycznej, na jego
wniosek, nieruchomości niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia finałowego
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turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Decyzja Prezesa stanowi
podstawę do wyłączenia nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz
jej protokolarnego przejęcia przez właściwy organ do zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa i jest podstawą wpisu do księgi wieczystej.

7c. Przepisy ust. 7 stosuje się odpowiednio do nieruchomości objętej decyzją o:
1) zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U.
Nr 42, poz. 340 i Nr 161, poz. 1281) wydanym na rzecz podmiotu, o którym mowa w
art. 28 ust. 1 tej ustawy;

2) pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca
2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych wydaną na rzecz regionalnego zarządu gospodarki
wodnej lub urzędu morskiego.

8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb
dokonywania zamiany nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 6.

9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, należy określić:
1) warunki i procedurę dokonywania zamiany;
2) warunki, w których zamianę uznaje się za ekwiwalentną, z tym że grunt rolny

stanowiący własność osoby podlegającej przepisom o ubezpieczeniu społecznym
rolników może być zamieniany na grunt rolny Zasobu o większej powierzchni, nie
większej jednak niż dziesięciokrotnie licząc w hektarach przeliczeniowych;

3) warunki i tryb dokonywania rozliczeń w przypadku nieekwiwalentnej zamiany
gruntu.

Art. 39.
1. Umowę dzierżawy zawiera się po przeprowadzeniu przetargu ofert pisemnych lub

publicznego przetargu ustnego. Art. 29 ust. 3-3c stosuje się odpowiednio.
2. Przetargu nie stosuje się, jeżeli:

1) dotychczasowy dzierżawca złożył Agencji oświadczenie o zamiarze dalszego
dzierżawienia nieruchomości na nowych warunkach uzgodnionych z Agencją, z tym
że czynsz nie może być niższy niż dotychczasowy;

2) nieruchomość jest wydzierżawiana jednoosobowej spółce Skarbu Państwa
utworzonej przez Agencję;

3) nieruchomość, której użytkowanie wygasło na podstawie art. 16 ust. 2 z dniem 31
grudnia 1993 r., jest wydzierżawiana spółdzielni produkcji rolnej nadal faktycznie
władającej tą nieruchomością;

4) nieruchomość przeznaczona przez Agencję pod ogródek przydomowy jest
wydzierżawiana osobie korzystającej dotychczas z takiego ogródka bez tytułu
prawnego w związku z utratą mocy obowiązującej układu zbiorowego pracy albo
zakładowej umowy zbiorowej;

5) nieruchomość będąca dotychczas w administrowaniu lub jej część jest
wydzierżawiana spółce, a łącznie spełnione są następujące warunki:
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a) gospodarstwo utworzone w związku z oddaniem mienia do administrowania
osiągnęło łącznie przez ostatnie trzy lata dodatni wynik finansowy,

b) do spółki przystąpiło więcej niż połowa pracowników zatrudnionych w
gospodarstwie, według stanu na dzień zawarcia umowy dzierżawy,

c) dokonane wpłaty pieniężne na kapitał zakładowy albo akcyjny spółki wynoszą
co najmniej 20 % wartości majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych,
wykazanej w bilansie gospodarstwa za rok obrotowy poprzedzający rok, w
którym ma być zawarta umowa dzierżawy,

d) co najmniej 20 % udziałów lub akcji w spółce zostało objętych przez
administratora albo przez pracownika gospodarstwa lub jedną z tych osób
łącznie z inną osobą niezatrudnioną w gospodarstwie[.]<;>

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

3. W razie wydzierżawiania części nieruchomości będącej dotychczas w administrowaniu,
warunki określone w ust. 2 pkt 5 lit. b i c uważa się za spełnione, jeżeli:

1) do spółki przystąpiła więcej niż połowa pracowników zorganizowanej części
gospodarstwa, w skład której wchodzi wydzierżawiana część nieruchomości;

2) dokonane wpłaty pieniężne na kapitał zakładowy albo akcyjny spółki wynoszą co
najmniej 20 % wartości bilansowej majątku obrotowego i ruchomych środków
trwałych, wchodzących w skład zorganizowanej części gospodarstwa, o której mowa
w pkt 1.

4. W razie:
1) niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, najpóźniej na trzy miesiące

przed zakończeniem dzierżawy i nieuzgodnienia nowych warunków dzierżawy w
terminie miesiąca od złożenia oświadczenia,

2) nieuzgodnienia warunków dzierżawy między Agencją a podmiotami, o których
mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,

3) niezawarcia umowy dzierżawy między Agencją a spółką, o której mowa w ust. 2 pkt
5, w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy

- wydzierżawienie nieruchomości następuje na zasadach określonych w ust. 1.
4a. W razie nieprzedstawienia przez Agencję dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości

stanowiska odnośnie warunków dalszego dzierżawienia tej nieruchomości, w terminie
miesiąca od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, domniemywa się,
że Agencja wyraziła zgodę na dalsze dzierżawienie nieruchomości na dotychczasowych
warunkach przez okres roku.

5. Agencja może wypowiedzieć umowę dzierżawy, także zawartą na czas oznaczony, w celu
wyłączenia z dzierżawy części lub całości nieruchomości, która w czasie trwania umowy
została przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne w
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rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Wypowiedzenie umowy
dzierżawy dotyczące części nieruchomości pociąga za sobą odpowiednie zmniejszenie
czynszu. Art. 704 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. O UPRAWNIENIACH DO ULGOWYCH

PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO (Dz. U. z

2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.)

Art. 1b.
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) osób odbywających podróż na podstawie wykupionych od przewoźnika na rzecz
tych osób legitymacji lub biletów uprawniających do ulgowych przejazdów, z
zastrzeżeniem art. 5a;

2) osób, którym przewoźnik przyznał, w ramach własnej strategii handlowej, ulgi i
zniżki taryfowe o charakterze komercyjnym;

3) pracowników firm przewozowych kolejowych i autobusowych, emerytów, rencistów
tych firm i najbliższych członków ich rodzin, w zakresie, w jakim firmy te przyznały
uprawnienia do ulgowych przejazdów;

4) pracowników przewoźników kolejowych odbywających służbowe przejazdy na
podstawie zezwoleń, o których mowa w odrębnych przepisach, uprawniających do
służbowego przebywania podczas jazdy w kabinach podróżnych pojazdów
trakcyjnych nieprzeznaczonych dla podróżnych;

5) pasażerów odbywających podróż pociągami EuroCity i InterCity w komunikacji
międzynarodowej;

6) osób w komunikacji autobusowej ekspresowej, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 2a.
[2. Wielkość ulg i zniżek taryfowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie może wynosić 95%,

78%, 49% i 37%, stanowić wielokrotności tych liczb oraz nie może być przez nie
podzielna.]

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

Art. 4.
1. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego

w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie
biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.

2. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
w pociągach innych niż osobowe oraz autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na
podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 1.
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3. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych,
są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej
egzystencji.

4. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów
jednorazowych, są uprawnione następujące osoby:

1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego;

2) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły
ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o
uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;

[3) studenci do ukończenia 26 roku życia;]
4) posiadacze ważnej Karty Polaka.

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

5. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w
komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są
uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt 1.

[6. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych,
są uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3.]

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

<6a. Do ulgi 51 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów
miesięcznych, są uprawnieni studenci do ukończenia 26 roku życia.>

7. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych
imiennych, są uprawnione następujące osoby:

1) nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych;

2) nauczyciele akademiccy.

Art. 5.
[1. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego

autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych
miesięcznych szkolnych, są uprawnione następujące osoby:

1) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej
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lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły
publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;

2) studenci do ukończenia 26 roku życia.]
<1. Do ulgi 49 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego

autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów
imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia
odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia
gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24
roku życia.>

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

2. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są
uprawnione następujące osoby:

1) nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych;

2) nauczyciele akademiccy.

USTAWA z dnia 7 października 1992 r. O REGIONALNYCH IZBACH

OBRACHUNKOWYCH (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.)

Art. 24.
1. Inspektorzy wykonują zadania kontrolne izby; sporządzają protokoły, które przekazują

prezesowi izby i podmiotom kontrolowanym.
[2. Inspektorowi kontroli oraz osobie nadzorującej czynności kontrolne przysługuje dieta w

podwójnej wysokości.]

USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r. O NAJWYŻSZEJ IZBIE KONTROLI (Dz. U. z 2007 r.

Nr 231, poz. 1701, z późn. zm.)

Art. 78.
[1. Pracownikowi nadzorującemu lub wykonującemu czynności kontrolne, delegowanemu

służbowo do zajęć poza stałym miejscem pracy, przysługują: zwrot kosztów podróży i
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zakwaterowania oraz diety na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z
zastrzeżeniem ust. 2.]

<1. Pracownikowi nadzorującemu lub wykonującemu czynności kontrolne,
delegowanemu służbowo do zajęć poza stałym miejscem pracy, przysługują: zwrot
kosztów podróży i zakwaterowania oraz diety na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.>

[2. Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, na terenie kraju przysługuje dieta w podwójnej
wysokości.]

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ (Dz. U. z

2009 r. Nr 151, poz. 1217 i Nr 219, poz. 1706)

Art. 9b.
W roku 2010 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym mowa
w art. 9 ust. 2, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze
środków Funduszu Pracy.

<Art. 9c.
W roku 2011 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym
mowa w art. 9 ust. 2, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw
zdrowia ze środków Funduszu Pracy.>

Art. 10w.
1. Specjalizacja jest finansowana ze środków publicznych przeznaczonych na ten cel w

budżecie państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia,
w ramach posiadanych środków i ustalonych limitów miejsc szkoleniowych dla
pielęgniarek, położnych, które mogą corocznie rozpocząć specjalizację finansowaną z
tych środków.

2. Limity miejsc szkoleniowych, o których mowa w ust. 1, oraz kwotę dofinansowania
jednego miejsca szkoleniowego w danym roku określa minister właściwy do spraw
zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, i ogłasza w
formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia, w
terminie do dnia 15 grudnia na rok następny, uwzględniając w szczególności
zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa i dziedzin
mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

3. Wyboru organizatora kształcenia prowadzącego specjalizację finansowaną ze środków
publicznych dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia, stosując przepisy o
zamówieniach publicznych.

4. Przepisy ust. 1-3 nie ograniczają możliwości odbywania specjalizacji poza limitem miejsc
szkoleniowych, o których mowa w ust. 1, finansowanych ze środków publicznych.
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5. W roku 2009 specjalizacja jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia
ze środków Funduszu Pracy.

6. W roku 2010 specjalizacja jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia
ze środków Funduszu Pracy.

<7. W roku 2011 specjalizacja jest finansowana przez ministra właściwego do spraw
zdrowia ze środków Funduszu Pracy.>

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY

(Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.)

Art. 15.
1. Okres stażu podyplomowego lekarza nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
2. Okres stażu podyplomowego lekarza dentysty wynosi 12 miesięcy.
3. Lekarski Egzamin Państwowy lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy

organizuje i przeprowadza Centrum Egzaminów Medycznych, działające przy ministrze
właściwym do spraw zdrowia, zwane dalej "CEM", we współpracy z właściwym
wojewodą.

3a. Lekarz odbywający staż podyplomowy wykonuje zawód na podstawie ograniczonego
prawa wykonywania zawodu lekarza albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu
lekarza dentysty pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację, o której mowa w art.
64 ust. 1, tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo lekarza dentysty
wykonującego zawód przez okres co najmniej 5 lat, zwanego dalej "opiekunem".

3b. Lekarz, o którym mowa w ust. 3a, jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie
w miejscu odbywania stażu, z zastrzeżeniem art. 30, oraz w sytuacji gdy prowadzi prace
badawcze w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem lekarza posiadającego prawo
wykonywania zawodu. Stażysta jest uprawniony w szczególności do:

1) przedmiotowego i podmiotowego badania pacjenta oraz udzielania porad lekarskich
po konsultacji z opiekunem;

2) wydawania, po konsultacji z opiekunem, zleceń lekarskich;
3) wydawania, po konsultacji z opiekunem, skierowań na badania laboratoryjne oraz

inne badania diagnostyczne, z wyjątkiem badań wymagających metod
diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta;

4) samodzielnego stosowania, na zlecenie opiekuna, metod diagnostycznych i
leczniczych, których praktyczna umiejętność została potwierdzona przez opiekuna;

5) wykonywania wspólnie z opiekunem zabiegów operacyjnych oraz wspólnie
stosowania metod leczniczych i diagnostycznych objętych programem stażu;

6) prowadzenia, pod nadzorem opiekuna, historii choroby i innej dokumentacji
medycznej;

7) udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta, po skonsultowaniu z opiekunem
treści tych informacji;

8) zlecania czynności pielęgnacyjnych;
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9) w stanach nagłych do doraźnego podania lub zlecenia podania pacjentowi leków, a
jeżeli są to leki silnie lub bardzo silnie działające - po zasięgnięciu, w miarę
możliwości, opinii jednego lekarza.

3c. Lekarz odbywający staż nie jest uprawniony do wystawiania recept oraz wydania opinii i
orzeczeń lekarskich.

3d. Lekarz, lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę,
zawartej na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację
programu stażu podyplomowego, z zastrzeżeniem ust. 7a.

3e. Cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na osiedlenie się
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich albo
któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy, odbywa staż
podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

3f. Cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który
nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 3e, może odbyć staż podyplomowy za
zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia na zasadach określonych w przepisach o
odbywaniu studiów i uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby
niebędące obywatelami polskimi.

4. Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu
podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych
będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze
województwa, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita
Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzających odbywać staż na
obszarze tego województwa, jest zadaniem marszałka województwa z zakresu
administracji rządowej.

4a. W roku 2009 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym
mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw
zdrowia ze środków Funduszu Pracy.

4b. W roku 2010 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym
mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw
zdrowia ze środków Funduszu Pracy.

<4c. W roku 2011 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego,
o którym mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy
do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.>

5. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej
określa, w drodze rozporządzenia:

1) ramowe programy i czas trwania stażu podyplomowego lekarza;
2) sposób odbywania i dokumentowania stażu podyplomowego;
3) tryb uznawania równoważności stażu podyplomowego odbytego za granicą w całości

lub w części;
4) sposób i tryb składania egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2;
5) (uchylony);
6) wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiadać zakłady opieki zdrowotnej,

indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w
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których odbywane są staże podyplomowe, oraz sposób dokonywania oceny realizacji
programu stażu przez te podmioty;

7) wysokość wynagrodzenia lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty oraz zasady
finansowania i organizacji stażu podyplomowego.

6. Marszałek województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską ustala listę
zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych
specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia staży
podyplomowych.

6a. Okręgowa rada lekarska, w drodze uchwały, w porozumieniu z marszałkiem
województwa, kieruje do odbycia stażu na obszarze swojego działania lekarzy, lekarzy
dentystów, którym przyznała ograniczone prawo wykonywania zawodu i których wpisała
na listę członków izby.

6b. Wojewoda sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy
dentystów oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i
warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 6.

6c. Wojewoda w ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 6b, jest uprawniony do:
1) wizytacji podmiotu wpisanego na listę, o której mowa w ust. 6;
2) żądania dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu oraz finansowania;
3) żądania wyjaśnień dotyczących realizacji programu stażu przez lekarza;
4) wydawania zaleceń pokontrolnych;
5) przekazywania informacji dotyczących przeprowadzonej kontroli marszałkowi

województwa oraz okręgowej izbie lekarskiej;
6) wnioskowania do marszałka województwa o skreślenie podmiotu wpisanego na listę,

o której mowa w ust. 6.
6d. Przepisy ust. 1-3d oraz 4-6c stosuje się odpowiednio do osób będących obywatelami

państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
7. Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Wojskowej Rady Lekarskiej, ustala

listę podległych sobie zakładów opieki zdrowotnej uprawnionych do prowadzenia staży
podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów powołanych do zawodowej służby
wojskowej oraz zapewnia środki finansowe niezbędne do odbycia tych staży.

7a. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 7, odbywa staż podyplomowy na
stanowisku lekarza stażysty lub lekarza dentysty stażysty, na które zostaje wyznaczony
przez właściwy organ wojskowy w porozumieniu z Wojskową Radą Lekarską.

8. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może uznać staż
podyplomowy odbyty za granicą za równoważny ze stażem podyplomowym odbytym w
kraju, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Staż podyplomowy odbyty w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez lekarza
będącego obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, minister właściwy do spraw zdrowia uznaje za równoważny w całości
lub w części ze stażem podyplomowym odbytym w Rzeczypospolitej Polskiej.

10. (uchylony).
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Art. 16.
1. Lekarz, lekarz dentysta może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

po odbyciu przeszkolenia określonego programem specjalizacji i złożeniu egzaminu
państwowego albo po uznaniu równoważnego tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.

1a. Lekarz może odbywać specjalizację na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze
czasu pracy, zawartej z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację na czas
określony, w celu doskonalenia zawodowego, obejmującego realizację programu
specjalizacji, zwaną dalej "rezydenturą".

1b. Lekarz może również odbywać specjalizację w ramach:
1) umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony okresem trwania

specjalizacji z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację;
2) płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania

określonej specjalizacji na podstawie odrębnych przepisów;
3) poszerzenia zajęć programowych dziennych studiów doktoranckich o program

specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów i udzielonego urlopu szkoleniowego
lub urlopu bezpłatnego, a po ukończeniu tych studiów - w trybie określonym w pkt
1, 2, 4 lub 5;

4) umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony z jednostką organizacyjną inną niż
określona w art. 19 ust. 1, zapewniającą realizację części programu specjalizacji w
zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestniczenia w wykonywaniu oraz
wykonanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych,
pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie
realizacji programu odpowiedniej specjalizacji, w liczbie określonej w tym
programie, nie mniej niż 3 dyżury w miesiącu, i w ramach płatnych urlopów
szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania
pozostałej części programu specjalizacji w jednostce organizacyjnej prowadzącej
specjalizację lub odpowiednio prowadzącej staż kierunkowy;

5) umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z jednostką
organizacyjną prowadzącą specjalizację; jednostka organizacyjna prowadząca
specjalizację nie pobiera od lekarza opłat za to szkolenie.

1c. Rezydentury są finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister
właściwy do spraw zdrowia.

1ca. W roku 2010 rezydentury są finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia
ze środków Funduszu Pracy.

<1cb. W roku 2011 rezydentury są finansowane przez ministra właściwego do spraw
zdrowia ze środków Funduszu Pracy.>

1d. Lekarz w czasie trwania danej specjalizacji może odbywać tylko jedną specjalizację.
1e. Liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy mogą rozpocząć specjalizację w

poszczególnych dziedzinach medycyny na obszarze województwa w danym
postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym liczbę rezydentur, minister właściwy do spraw
zdrowia ogłasza na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego, w
oparciu o informację dotyczącą liczby wszystkich wolnych miejsc szkoleniowych
przekazaną przez wojewódzkie centra zdrowia publicznego.

1f. Minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając dostępność świadczeń zdrowotnych
w danej dziedzinie medycyny na obszarze województwa lub kraju, po zasięgnięciu opinii
właściwego konsultanta wojewódzkiego, może ustalić liczbę miejsc szkoleniowych w



- 19 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

danej dziedzinie medycyny mniejszą od liczby miejsc wynikającej z informacji
przekazanych przez wojewódzkie centra zdrowia publicznego.

1g. Minister właściwy do spraw zdrowia w ramach liczby miejsc, o których mowa w ust. 1e,
ustala liczbę miejsc szkoleniowych zgodnie z terminami postępowania kwalifikacyjnego
w określonych specjalnościach w skali kraju oraz w poszczególnych województwach dla
lekarzy, którzy będą mogli odbywać specjalizację w ramach rezydentury.

1h. Lekarz, który odbywa specjalizację w ramach rezydentury, otrzymuje zasadnicze
wynagrodzenie miesięczne ustalane przez ministra właściwego do spraw zdrowia na
podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w
drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku, w wysokości nie mniejszej niż
70 % tego wynagrodzenia.

1ha. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1h, jest
zróżnicowana ze względu na:

1) dziedzinę medycyny, w której lekarz odbywa specjalizację w ramach rezydentury, ze
szczególnym uwzględnieniem dziedzin uznanych za priorytetowe;

2) rok, na którym lekarz odbywa specjalizację w ramach rezydentury.
1hb. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość

zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego, z podziałem na wynagrodzenie w
poszczególnych dziedzinach medycyny, w których jest odbywana specjalizacja w ramach
rezydentury, z uwzględnieniem przepisów ust. 1h i 1ha, kierując się koniecznością
zapewnienia dostępności pacjentów do świadczeń specjalistycznych.

1i. Lekarz cudzoziemiec zamierzający wykonywać lub wykonujący zawód na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub
uzyskania stopnia naukowego, posiadający wizę lub zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia może odbywać
specjalizację na zasadach określonych w przepisach o odbywaniu studiów i
uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby niebędące
obywatelami polskimi oraz o zasadach odpłatności za te studia i szkolenia.

1j. Lekarz obywatel państwa innego niż Rzeczpospolita Polska posiadający prawo
wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przystępuje do
postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich na zasadach obowiązujących
obywateli polskich.

1k. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny organizuje CEM.
1l. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny przeprowadza Państwowa Komisja

Egzaminacyjna, której przewodniczącego i członków powołuje i odwołuje Dyrektor
CEM.

1m. W skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej mogą wchodzić lekarze specjaliści w
dziedzinie medycyny objętej Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym lub, w
uzasadnionych przypadkach, w pokrewnej dziedzinie medycyny, a w szczególności:

1) przedstawiciel lub przedstawiciele konsultanta krajowego;
2) przedstawiciel lub przedstawiciele właściwych towarzystw naukowych dla dziedziny

medycyny objętej egzaminem państwowym;
3) przedstawiciel lub przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej lub przedstawiciele

okręgowej rady lekarskiej;
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4) przedstawiciel lub przedstawiciele uczelni medycznych lub uczelni prowadzących
działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych, Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego lub medycznych jednostek badawczo-
rozwojowych.

1n. W skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej nie może być powołana osoba, która jest
małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie lekarza,
który składa egzamin.

1o. Członkowi Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przysługuje zwolnienie od pracy
zawodowej na czas wykonywania zadań w tej komisji i wynagrodzenie za udział w
posiedzeniu komisji oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w
przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na
obszarze kraju.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej i
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, określa, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych,
2) ramowe programy specjalizacji,
3) warunki, jakim powinny odpowiadać jednostki organizacyjne prowadzące szkolenie

specjalizacyjne,
4) sposób, czas i szczegółowy tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego,
5) sposób i tryb składania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego,
6) sposób powoływania i odwoływania przewodniczącego i członków Państwowej

Komisji Egzaminacyjnej oraz wysokość ich wynagrodzenia,
7) warunki i tryb uznawania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą,
8) warunki i tryb uznawania programu szkolenia odbytego w kraju lub za granicą za

równoważny w całości albo w części ze zrealizowaniem obowiązującego programu
szkolenia w danej specjalizacji,

9) szczegółowy tryb finansowania szkolenia specjalizacyjnego odbywanego w trybie
rezydentury

- uwzględniając konieczność prawidłowego przebiegu szkolenia specjalizacyjnego i
składania państwowego egzaminu specjalizacyjnego oraz koszty związane z
przeprowadzeniem egzaminu.

2a. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej
oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych określa, w drodze rozporządzenia,
wykaz specjalizacji uprawniających do samodzielnego wykonywania czynności
diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium uwzględniając odpowiedni poziom wiedzy i
umiejętności w zakresie wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej.

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
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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.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia może, w ramach środków budżetu państwa, których
jest dysponentem, dofinansować koszty związane ze szkoleniem specjalizacyjnym.

4a. Środki finansowe na dofinansowanie kosztów związanych ze szkoleniem
specjalizacyjnym są przekazywane organizatorom kształcenia na podstawie umów
zawartych między ministrem właściwym do spraw zdrowia a podmiotem uprawnionym
do szkolenia specjalizacyjnego.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia może, w drodze rozporządzenia, kierując się bieżącą
strategią rządu, uznać dziedziny medycyny za priorytetowe.

6. W roku 2009 szkolenie specjalizacyjne jest finansowane przez ministra właściwego do
spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.

7. W roku 2010 szkolenie specjalizacyjne jest finansowane przez ministra właściwego do
spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.

<8. W roku 2011 szkolenie specjalizacyjne jest finansowane przez ministra właściwego
do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.>

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ

ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.

92, z późn. zm.)

[Art. 68e.
W latach 2009 i 2011 Fundusz otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację
zadania, o którym mowa w art. 26a, w wysokości nie mniejszej niż 30 % środków
zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok.]

<Art. 68e.
W roku 2009 Fundusz otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację
zadania, o którym mowa w art. 26a, w wysokości nie mniejszej niż 30 % środków
zaplanowanych na realizację tego zadania na ten rok.>

Art. 68f.
W 2010 r. Fundusz otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania, o
którym mowa w art. 26a, w wysokości do 30 % środków zaplanowanych na realizację tego
zadania na ten rok.



- 22 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

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

Art. 68g.
W 2010 r.:

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

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

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

<Art. 68ga.
W roku 2011:

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

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

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

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40,

poz. 224 i Nr 134, poz. 903)

[Art. 80.
1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200 % przeciętnego wynagrodzenia

obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.
2. Kwotę, o której mowa w ust. 1, ustala się miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca

kalendarzowego kwartału, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
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3. Kwotę zasiłku pogrzebowego ogłasza Prezes Zakładu w formie komunikatu ogłaszanego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do 14
dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego.]

<Art. 80.
Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4 000 zł.>

USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. O KSZTAŁTOWANIU WYNAGRODZEŃ W

PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW

(Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.)

Art. 29h.
Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2010 r. ustala się
w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r. W 2010 r. kwota bazowa dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.

<Art. 29i.
Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2011 r.
ustala się w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r. W 2011 r. kwota bazowa
dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.>

USTAWA z dnia 3 marca 2000 r. O WYNAGRADZANIU OSÓB KIERUJĄCYCH

NIEKTÓRYMI PODMIOTAMI PRAWNYMI (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.)

Art. 29a.
1. W 2002 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat

nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, o którym mowa w art. 8, ustala
się w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2000 r.

2. W 2002 r. indywidualne wynagrodzenie miesięczne osób wymienionych w art. 2
przysługuje w wysokości ustalonej w 2001 r.

<Art. 29b.
1. W 2011 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez

wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, o którym mowa w
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art. 8, ustala się w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r.

2. W 2011 r. indywidualne wynagrodzenie miesięczne osób wymienionych w art. 2
przysługuje w wysokości ustalonej w 2010 r.>

USTAWA z dnia 16 marca 2001 r. O BIURZE OCHRONY RZĄDU (Dz. U. z 2004 r. Nr

163, poz. 1712, z późn. zm.)

Art. 106.
1. Osobie, która pokryła koszty pogrzebu funkcjonariusza, przysługuje zasiłek pogrzebowy:

[1) małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzeństwu lub rodzicom albo innej osobie, która
prowadziła z tym funkcjonariuszem wspólne gospodarstwo domowe - w wysokości
trzymiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym,
należnego funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym;]

<1) małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzeństwu lub rodzicom – w wysokości 4 000
zł;>

2) innej osobie - w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych, nie większej jednak
niż określona w pkt 1.

2. Osobie, która pokryła koszty pogrzebu małżonka, zstępnych, wstępnych i rodzeństwa
funkcjonariusza, przysługuje zasiłek pogrzebowy:

[1) funkcjonariuszowi - w wysokości dwumiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z
dodatkami o charakterze stałym, należnego mu na ostatnio zajmowanym stanowisku
służbowym;]

<1) funkcjonariuszowi – w wysokości 4 000 zł;>
2) innej osobie - w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych, nie większej jednak

niż określona w pkt 1.
[3. W przypadku zbiegu prawa do zasiłku pogrzebowego z prawem do takiego zasiłku

przewidzianego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym lub innych przepisach
szczególnych przysługuje zasiłek wyższy, a jeżeli uprawniony pobrał zasiłek niższy -
odpowiednie wyrównanie.]

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób
dokumentowania prawa do zasiłków pogrzebowych oraz warunki pokrywania kosztów
pogrzebu funkcjonariuszy i członków rodziny funkcjonariusza, z uwzględnieniem
dokumentów wymaganych przy wypłacie zasiłku pogrzebowego.
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USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ I

ZBIOROWYM ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn.

zm.)

Art. 24.
1. Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym

dniem wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)
wniosek o ich zatwierdzenie.

3. Do wniosku o zatwierdzenie taryf przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza
szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan.

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane
zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1,
pod względem celowości ich ponoszenia.

5. Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia
wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one
sporządzone niezgodnie z przepisami.

5a. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o zatwierdzeniu taryf
albo niestwierdzenia nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, czas
obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego. Przepis
ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5b. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia
taryf, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w
życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-
kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego.

6. Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich
taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu
wodociągowo-kanalizacyjnemu.

7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ogłasza zatwierdzone taryfy w miejscowej
prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały,
o której mowa w ust. 1.

8. Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, taryfy
zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie
70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.

9. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ogłasza w miejscowej prasie lub w sposób
zwyczajowo przyjęty taryfy, o których mowa w ust. 5b lub 8, w terminie co najmniej 7
dni przed dniem wejścia ich w życie.

9a. Na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego rada gminy, w
drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej
niż o 1 rok.
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9b. W uzasadnieniu wniosku, o którym mowa w ust. 9a, zamieszcza się w szczególności
informacje dotyczące zakresu świadczonych usług oraz warunków ekonomicznych
uzasadniających przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf.

9c. Do wniosku, o którym mowa w ust. 9a, nie dołącza się szczegółowej kalkulacji cen i
stawek opłat oraz planu.

10. Taryfy obowiązują przez 1 rok, z zastrzeżeniem ust. 5a, 5b i 9a.
<11. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług

zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków taryfa
ulega zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku od towarów i
usług. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.

12. Taryfa, o której mowa w ust. 11, wchodzi w życie z dniem, w którym uległa zmianie
stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w
wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków.>

USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. O AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

ORAZ AGENCJI WYWIADU (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 182, poz. 1228)

Art. 134.
1. W razie śmierci funkcjonariusza, niezależnie od odprawy pośmiertnej, o której mowa w

art. 131 ust. 1, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:
[1) trzymiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym,

należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym albo w ostatnim dniu
pozostawania w dyspozycji Szefa ABW albo Szefa AW, na podstawie art. 54 ust. 1,
jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;]

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

2) kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt
1, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.

2. Jeżeli śmierć funkcjonariusza nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku ze
służbą, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków właściwej Agencji. Szef tej Agencji
może wyrazić zgodę na pokrycie kosztów pogrzebu funkcjonariusza zmarłego wskutek
choroby pozostającej w związku ze służbą.

3. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu funkcjonariusza ze środków właściwej Agencji
małżonkowi funkcjonariusza, a w razie jego braku kolejno jednej z osób wymienionych
w ust. 1 pkt 1, przysługuje połowa określonego tam zasiłku pogrzebowego.

Art. 135.
1. [W razie śmierci członka rodziny funkcjonariuszowi przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 3,

zasiłek pogrzebowy w wysokości:] < W razie śmierci członka rodziny
funkcjonariuszowi przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:>
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[1) dwumiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym,
należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym albo w ostatnim dniu
pozostawania w dyspozycji Szefa ABW albo Szefa AW, na podstawie art. 54 ust. 1 -
jeżeli koszty pogrzebu ponosi funkcjonariusz;]

<1) 4 000 zł – jeżeli koszty pogrzebu ponosi funkcjonariusz;>
2) kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt

1 - jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.
2. Zasiłek pogrzebowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w razie śmierci członków

rodziny funkcjonariusza:
1) małżonka;
2) dzieci własnych lub małżonka oraz dzieci przysposobionych;
3) dzieci wychowywanych w ramach rodziny zastępczej;
4) dzieci przyjętych na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli rodzice

ich nie żyją albo nie mogą zapewnić im utrzymania bądź zostali pozbawieni lub
ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej;

5) rodziców funkcjonariusza oraz jego małżonka, a także ich ojczyma, macochy oraz
osób ich przysposabiających;

6) osób, których opiekunem prawnym został ustanowiony funkcjonariusz lub jego
małżonek.

[3. W razie zbiegu uprawnień do zasiłku pogrzebowego określonego w ust. 1 z
uprawnieniami do zasiłku pogrzebowego na podstawie przepisów odrębnych
funkcjonariuszowi przysługuje wyższy zasiłek, a jeżeli pobrał zasiłek niższy - odpowiednie
wyrównanie.]

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY

ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.)

Art. 99.
1. W razie śmierci żołnierza zawodowego, niezależnie od należności pieniężnych

określonych w art. 98, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:
[1) pięciokrotności kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

obowiązującego w dniu śmierci żołnierza - jeżeli koszty pogrzebu poniósł małżonek,
dzieci, wnuki, rodzice lub rodzeństwo albo inna osoba, która prowadziła z tym
żołnierzem wspólne gospodarstwo domowe;]

<1) 4 000 zł – jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub
rodzeństwo;>

2) kosztów rzeczywiście poniesionych, nie wyższych jednak niż kwota określona w pkt
1 - jeżeli koszty pogrzebu poniosła inna osoba.
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2. Jeżeli śmierć żołnierza zawodowego nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w
związku z zawodową służbą wojskową, koszty jego pogrzebu pokrywa się z części
budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

3. W razie pokrycia kosztów pogrzebu żołnierza zawodowego z części budżetu państwa,
której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, osobom wymienionym w ust. 1 pkt
1 przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości 50 %.

Art. 100.
1. W razie śmierci członka rodziny żołnierza zawodowego osobie, która pokryła koszty

pogrzebu, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:
[1) trzykrotności kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

obowiązującego w dniu śmierci członka rodziny żołnierza - jeżeli koszty pogrzebu
pokrył żołnierz zawodowy;]

<1) 4 000 zł – jeżeli koszty pogrzebu ponosi żołnierz zawodowy;>
2) kosztów rzeczywiście poniesionych, nie wyższych jednak niż kwota określona w pkt

1 - jeżeli koszty pogrzebu pokryła inna osoba.
2. Zasiłek pogrzebowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w związku z pokryciem

kosztów pogrzebu następujących członków rodziny żołnierza zawodowego:
1) małżonka albo byłego małżonka żołnierza, wobec którego w dniu śmierci żołnierz

był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych;
2) dziecka własnego żołnierza, dziecka jego małżonka, dziecka przysposobionego i

przyjętego na wychowanie, w tym w ramach rodziny zastępczej, albo innego
dziecka, którego opiekunem prawnym został ustanowiony żołnierz lub jego
małżonek;

3) rodziców i byłych prawnych opiekunów żołnierza albo jego małżonka.
[3. Jeżeli w związku ze śmiercią członka rodziny żołnierza zawodowego przysługuje również

zasiłek pogrzebowy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub innych
przepisów szczególnych, żołnierzowi lub innej osobie, o której mowa w ust. 1, wypłaca
się tylko wyrównanie zasiłku w wysokości różnicy między zasiłkiem pogrzebowym a
zasiłkiem przysługującym z innego tytułu.]

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz. U. Nr 54,

poz. 535, z późn. zm.)

Art. 2.
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

UWAGA: pkt 1-27d pominięto
27e) zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i

finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników
materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji
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określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne
przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania;

<27f) czasopismach specjalistycznych – rozumie się przez to drukowane
wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU
58.14.1 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do
działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub
popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub
lokalnej, a także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących,
publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów
(numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się,
ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym
niż 15.000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

a) periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji
bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych,
przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,

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

c) wydawnictw, w których co najmniej 33 % powierzchni jest przeznaczone
nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty
reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych,
reklamowych, folderów i katalogów reklamowych,

d) wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub
inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków
opatrzonych opisem lub nie,

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

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

g) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.>
28) Ordynacji podatkowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. -

Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.);
29) (uchylony).

Art. 41.
1. Stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120

ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
2. Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi

7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.
<2a. Dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi

5 %.>
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3. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0 %, z
zastrzeżeniem art. 42.

4. W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0 %.
5. W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, dokonywanym przez rolników

ryczałtowych stawka podatku wynosi 0 %, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika
ewidencji określonej w art. 109 ust. 3.

6. Stawkę podatku 0 % stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod
warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za
dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza
terytorium Wspólnoty.

7. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej
dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz
w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0 %, pod warunkiem otrzymania
dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji
podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w
terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla
dostawy tego towaru na terytorium kraju.

8. Przepis ust. 7 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny
potwierdzający procedurę wywozu.

9. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium
Wspólnoty w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 i 7 upoważnia podatnika do
dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym
podatnik otrzymał ten dokument.

10. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju
towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek
ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

11. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2
pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za
okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w
którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów
poza terytorium Wspólnoty. Z dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi
wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepisy ust. 7 i 9
stosuje się odpowiednio.

12. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu,
modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części
zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

12a. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty
budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz
lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki
instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i
pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust.
12b.

12b. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust.
12a nie zalicza się:
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1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa
przekracza 300 m2;

2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.
12c. W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity

określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części
podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej
kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w
całkowitej powierzchni użytkowej.

13. Towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione
w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają
opodatkowaniu stawką w wysokości 22 %, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub
przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

14. Zmiany w klasyfikacjach statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce
publicznej oraz w kluczach powiązań między tymi klasyfikacjami wprowadzone po dniu
wejścia w życie tej ustawy nie powodują zmian w opodatkowaniu podatkiem, jeżeli nie
zostały określone w ustawie.

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

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

14c. W przypadku gdy okres, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność, obejmuje
dzień zmiany stawki podatku, czynności, dla których w związku z ich
wykonywaniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń,
uznaje się za wykonane:

1) w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku – w zakresie części usługi
świadczonej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku;

2) z upływem tego okresu - w zakresie części usługi świadczonej od dnia zmiany
stawki podatku.

14d. Zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana
w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano
całość lub część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, nie
powoduje zmiany wysokości opodatkowania całości lub części należności,
otrzymanej przed dniem zmiany stawki podatku.

14e. Przepisów ust. 14a–14d nie stosuje się w przypadku importu towarów lub
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla których to czynności wysokość
opodatkowania podatkiem określa się według stawek podatku obowiązujących
w dniu powstania obowiązku podatkowego.

14f. W przypadku:
1) opodatkowania podatkiem czynności uprzednio zwolnionych od podatku,
2) zwolnienia od podatku czynności uprzednio opodatkowanych podatkiem
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– przepisy art.14a-14e stosuje się odpowiednio.>
[15. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, do

celów poboru podatku w imporcie, wykaz towarów wymienionych w załączniku nr 3 do
ustawy w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).]

<15. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, do celów poboru podatku w imporcie, wykaz towarów
wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy w układzie odpowiadającym
Nomenklaturze Scalonej (CN).>

16. [Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może
obniżać stawki podatku do wysokości 0 %, 3 % lub 7 % dla dostaw niektórych towarów i
świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług
oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek, uwzględniając:] <Minister
właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może obniżać
stawki podatku do wysokości 0 %, 5 % lub 7 % dla dostaw niektórych towarów i
świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia
usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek, uwzględniając:>

1) specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług;
2) przebieg realizacji budżetu państwa;
3) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

Art. 85.
W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii,
kwota podatku należnego może być obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:

1) 18,03 % - dla towarów i usług objętych stawką podatku 22 %;
2) 6,54 % - dla towarów i usług objętych stawką podatku 7 %;
[3) 2,91 % - dla towarów i usług objętych stawką podatku 3 %.]
<3) 4,76 % – dla towarów i usług objętych stawką podatku 5 %.>

Art. 86.
UWAGA: ust. 1-12 pominięto
12a. Przepisu ust. 12 nie stosuje się do przypadków, gdy:

[1) faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z
art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11;]

<1) faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał
zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w art. 41 ust. 14c;>

2) nabycie prawa do dysponowania towarem jak właściciel lub wykonanie usługi
nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której
podatnik dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z
faktury.

UWAGA: ust. 13-21 pominięto
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Art. 115.
1. Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika

podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu
nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem.
Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez
nabywcę produktów rolnych.

[2. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6 % kwoty
należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego
zwrotu podatku.]

<2. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6,5 %
kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę
zryczałtowanego zwrotu podatku.>

Art. 146.
1. W okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do:

1) dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do
czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi
wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej
dostawy towarów i eksportu towarów;

2) dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do:
a) robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych

związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą,
b) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali

użytkowych,
c) usług gastronomicznych, z wyłączeniem:

– sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz
napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów
bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %,

– sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych
gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie
nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22 %;

3) dnia 31 grudnia 2007 r. stawkę podatku 0 % stosuje się do:
a) dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia:

– książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu
krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i
telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych
stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,

– czasopism specjalistycznych,
b) importu:

– drukowanych książek i broszur (ex PCN 4901), (ex CN 4901), oznaczonych
stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,

– czasopism specjalistycznych,
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c) przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz przeniesienia na rzecz członka
spółdzielni własności lokalu mieszkalnego lub własności domu
jednorodzinnego.

2. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o
których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w
zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz
remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

3. Przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa w ust. 1
pkt 2 lit. a, rozumie się:

1) sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków
mieszkalnych,

2) urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa
mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,

3) urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie
oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i
telekomunikacyjne

- jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.
4. Przez czasopisma specjalistyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a tiret drugie i pkt 3

lit. b tiret drugie, należy rozumieć wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem
ISSN, objęte kodem PKWiU 22.13, PCN 4902 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych
zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej i twórczej, edukacyjnej, naukowej
i popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej i lokalnej, a
także przeznaczone dla niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz
w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem,
których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach
czasu w nakładzie nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

1) periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o
aktualnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego
kręgu czytelników;

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

3) wydawnictw, w których co najmniej 33 % powierzchni jest przeznaczone
nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w
szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i
katalogów reklamowych;

4) wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne
dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych
opisem lub nie;

5) publikacji, w których więcej niż 20 % powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki,
kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe;
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6) publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje
o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego;

7) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.

<Art. 146a.
W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.:

1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110,
wynosi 23 %;

2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule
załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %;

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

4) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4 %.
Art. 146b.

W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i
gastronomii, w okresie, o którym mowa w art. 146a, kwota podatku należnego, na
potrzeby art. 85, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:

1) 18,70 % – dla towarów i usług objętych stawką podatku 23 %;
2) 7,41 % – dla towarów i usług objętych stawką podatku 8 %.

Art. 146c.
W okresie, o którym mowa w art. 146a, na potrzeby art. 86 ust. 20, kwotą podatku
naliczonego jest kwota stanowiąca równowartość 23 % kwoty należnej z tytułu dostawy
nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze
stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego
przez podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.

Art. 146d.
W okresie, o którym mowa w art. 146a, minister właściwy do spraw finansów
publicznych, w drodze rozporządzenia, może obniżać stawki podatku do wysokości 0 %,
5 % lub 8 % dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla
części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania
obniżonych stawek, uwzględniając:

1) specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług;
2) przebieg realizacji budżetu państwa;
3) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

Art. 146e.
Przepis art. 120 ust. 11 pkt 3 stosuje się odpowiednio do dostawy dzieł sztuki, które
podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 8 %, stosowanej do tych towarów
zgodnie z art. 146a.>
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<Załącznik do ustawy z dnia 29 października 2010 r.
(poz. …)

WYKAZ TOWARÓW OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU
W WYSOKOŚCI 5 %

Poz. Symbol
PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

1 2 3
1 ex 01.1 Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem:

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

2 ex 01.21.1 Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez
właściciela winnicy

3 01.24 Owoce ziarnkowe i pestkowe
4 ex 01.25.1 Jagody i owoce z rodzaju Vaccinium, z wyłączeniem

owoców kiwi (PKWiU 01.25.11.0)
5 ex 01.25.20.0 Nasiona owoców, z wyłączeniem nasion chleba

świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani
niemielone

6 01.25.33.0 Orzechy laskowe
7 01.25.35.0 Orzechy włoskie
8 ex 01.25.90.0 Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane, z

wyłączeniem chleba świętojańskiego i jego nasion
niełuszczonych, niekruszonych i niemielonych

9 ex  01.26 Owoce oleiste, z wyłączeniem orzechów kokosowych
(PKWiU 01.26.20.0)

10 ex 01.28.12.0 Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i
aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta,
surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki

11 ex 01.28.13.0 Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon,
surowe – wyłącznie gałka muszkatołowa i kwiat
muszkatołowy

12 ex 01.28.14.0 Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody
jałowca, surowe – wyłącznie kolendra, kmin i kminek

13 ex 01.28.19.0 Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i
aromatyczne – wyłącznie: koperek (Anethum graveolens),
majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma,
tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny
przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej
niesklasyfikowane

14 ex 01.4 Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z
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wyłączeniem:
1) zwierząt żywych i ich nasienia,
2) wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę

praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30.0),
3) jaj wylęgowych (PKWiU 01.47.23.0),
4) kokonów jedwabników nadających się do motania

(PKWiU 01.49.25.0),
5) wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane

i barwione (PKWiU 01.49.26.0),
6) embrionów zwierzęcych do celów reprodukcyjnych

(PKWiU 01.49.27.0),
7) produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej

niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0),
8) skór futerkowych surowych oraz skór i skórek

surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU
01.49.3)

15 ex 02.30.40.0 Dziko rosnące jadalne produkty leśne – wyłącznie leśne
grzyby, jagody i orzechy

16 ex 03 Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające
rybactwo, z wyłączeniem:
1) pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5),
2) ryb żywych ozdobnych (PKWiU 03.00.11.0),
3) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6)

17 ex 10.1 Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem:
1) tłuszczów technicznych,
2) produktów ubocznych garbarń,
3) skór i skórek, niejadalnych,
4) piór, puchu, pierza i skórek ptaków,
5) wełny szarpanej

18 ex 10.20 Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i
zakonserwowane,  z wyłączeniem mąki, mączek i granulek z
ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych
bezkręgowców wodnych, niejadalnych (PKWiU 10.20.41.0)

19 ex 10.3 Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane –
wyłącznie:
1) ziemniaki zamrożone (PKWiU 10.31.11.0),
2) soki z owoców i warzyw (PKWiU 10.32),
3) warzywa zamrożone (PKWiU 10.39.11.0),
4)owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie, z

wyłączeniem orzechów (ex 10.39.21.0)
20 ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne
21 ex 10.5 Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji

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

22 ex 10.61 Produkty przemiału zbóż, z wyłączeniem śruty
23 10.71.11.0 Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości,
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oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza
14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z
odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do
spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni

24 ex 10.72.11.0 Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i
podobne wyroby – wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z
chleba i podobne tosty

25 ex 10.72.19.0 Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub
konserwowane – wyłącznie chleb przaśny (maca) i bułka tarta

26 10.73.11.0 Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne
27 10.73.12.0 Kuskus
28 ex 10.85.1 Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o

zawartości alkoholu powyżej 1,2 %
29 10.89.12.0 Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub

zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub
ugotowane; albumina jaja

30 ex 10.89.15.0 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki
zagęszczające i żelujące – wyłącznie substancje pektynowe,
pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z
produktów roślinnych, w tym modyfikowane

31 ex 11.07.19.0 Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie napoje
owocowe, napoje owocowo-warzywne, nektary, napoje
warzywne oraz napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz
mlekowy

32 ex 58.11.1 Książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone
stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami
ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z
wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a

33 Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach
oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów
symbolami ISBN

34 Czasopisma specjalistyczne
35 59.20.31.0 Nuty w formie drukowanej

Objaśnienia:

1) ex – dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

2) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów zwolnionych od
podatku lub opodatkowanych stawką 0 %.>
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USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH

RYNKU PRACY (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

Art. 108.
1. Środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie:

1) kosztów badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych, o których mowa w
art. 2 ust. 3, art. 38 ust. 4 oraz art. 40 ust. 5;

2) kosztów związanych z organizowaniem partnerstwa lokalnego, o którym mowa w
art. 6 ust. 7, obejmujących koszty organizacji przez organy zatrudnienia spotkań i
konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz
instytucji realizujących inicjatywy partnerów rynku pracy;

3) (uchylony);
4) refundacji kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na

Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
pracowników wojewódzkich urzędów pracy, o których mowa w art. 109 ust. 7a;

4a) kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 9 ust. 2a i 2a1;

4b) kosztów kwalifikowalnych realizacji projektów, o których mowa w art. 9 ust. 2d i
art. 109 ust. 7c;

5) kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na
podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na
ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, o których mowa w art. 12
ust. 6;

5a) kosztów korespondencji, komunikowania się, przekazywania środków pieniężnych
oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji refundacji kosztów wynagrodzeń
oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych;

6) kosztów szkolenia oraz przejazdu członków rad zatrudnienia, o których mowa w art.
23 ust. 7 i 9;

7) (uchylony);
8) (uchylony);
9) kosztów szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób, o

których mowa w art. 41 ust. 4 i 5 oraz art. 43;
10) jednorazowych kwot przyznawanych instytucjom szkoleniowym, o których mowa w

art. 41 ust. 9;
11) pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 42;
12) kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia, o których mowa w art. 45;
13) refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego

bezrobotnego, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, o których mowa w art. 46;

14) kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych
pracodawcy, o których mowa w art. 47;

15) dodatków aktywizacyjnych, o których mowa w art. 48;
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16) zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia
bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, o których mowa w art. 51, 56 i 59;

17) stypendiów, o których mowa w art. 41, 42a, 53, 53g oraz 55;
17a) kosztów przygotowania zawodowego dorosłych, o których mowa w art. 53l ust. 1;
18) składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od stypendiów, o których mowa w

art. 54;
19) zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych z tytułu

zatrudnienia bezrobotnych, o których mowa w art. 57;
20) refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, o których mowa

w art. 59 ust. 3;
21) kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną, o których mowa w art. 61;
21a) kosztów umów zawartych z agencją zatrudnienia, o których mowa w art. 61b;
22) świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62;
23) refundowania pracodawcy kosztów szkolenia pracowników, o których mowa w art.

69 ust. 1 i ust. 2 pkt 1;
24) refundowania pracodawcy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, o

których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2;
24a) świadczeń, o których mowa w art. 73a ust. 3;
25) refundacji pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art.

70 ust. 8;
26) zasiłków, o których mowa w art. 71, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od

tych zasiłków, o których mowa w art. 72 ust. 13;
27) refundacji dodatków do wynagrodzeń, o których mowa w art. 100;
27a) (uchylony);
28) kosztów poboru składek, o których mowa w art. 107 ust. 5;
29) kosztów opracowywania, upowszechniania i wdrażania klasyfikacji zawodów i

specjalności, standardów kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów
szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

30) opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz wyposażenia w
celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne
służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy;

30a) kosztów tworzenia centrów aktywizacji zawodowej, uruchamianych w ramach
powiatowych urzędów pracy;

30b) kosztów tworzenia lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych,
uruchamianych w ramach powiatowych urzędów pracy;

31) opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o usługach organów
zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących
pracy oraz pracodawców;

31a) opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o zadaniach i
działaniach publicznych służb zatrudnienia realizowanych w ramach sieci EURES
lub wynikających z reprezentacji wobec publicznych służb zatrudnienia innych
państw;
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32) kosztów wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych
druków niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu
bezrobocia, przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz
kosztów komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi pracy,
organami rentowymi oraz urzędami skarbowymi;

33) badań, opracowywania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów
dotyczących rynku pracy;

34) kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i
technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia oraz Ochotniczych
Hufcach Pracy, służących realizacji zadań wynikających z ustawy;

35) wydatków związanych z promocją oraz pomocą prawną zatrudnionym za granicą w
ramach umów międzynarodowych;

36) kosztów opracowywania i rozpowszechniania przez publiczne służby zatrudnienia i
Ochotnicze Hufce Pracy materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących
nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia;

36a) kosztów przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanych ze środków Funduszu
Pracy;

37) kosztów wyposażenia klubów pracy oraz prowadzenia w nich zajęć przez osoby
niebędące pracownikami urzędów pracy, o których mowa w art. 39 ust. 4, oraz
kosztów wyposażenia akademickich biur karier, o których mowa w art. 39 ust. 6;

38) kosztów szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców
Pracy;

39) (uchylony);
40) świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu

socjalnym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń;
41) zatrudnienia wspieranego, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o

zatrudnieniu socjalnym;
42) restrukturyzacji zatrudnienia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o

pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy;
42a) kosztów pomocy oraz kosztów jej realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego w

zakresie i na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie
niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę;

42b) kosztów związanych z realizacją zadań samorządu powiatu określonych w
przepisach, o których mowa w pkt 42a;

43) kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie
pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy;

44) odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań pokrywanych z Funduszu Pracy
oraz kosztów obsługi rachunku bankowego Funduszu Pracy;

45) spłaty i obsługi kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciągniętych przez Fundusz
Pracy;

46) zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków
pogrzebowych, o których mowa w art. 141;
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47) (uchylony);
48) kosztów, o których mowa w art. 42a;
49) wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES, o

których mowa w art. 106a;
50) wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach

współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 106b;
51) specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, realizowanych w ramach

programów specjalnych, niewymienionych w pkt 1-50;
52) zleconych programów specjalnych, o których mowa w art. 66a ust. 11;
53) kosztów realizacji projektów pilotażowych;
54) zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków

pogrzebowych wraz z kosztami ich obsługi, o których mowa w przepisach o
świadczeniach przedemerytalnych;

55) dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w
zakresie i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty;

56) kosztów szkoleń, studiów podyplomowych, stypendiów i składek na ubezpieczenia
społeczne oraz świadczeń, o których mowa w przepisach o łagodzeniu skutków
kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

1a. Ze środków Funduszu Pracy w 2009 r. są finansowane:
1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.
1b. Ze środków Funduszu Pracy w 2010 r. są finansowane:

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

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w
przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.

<1c. Ze środków Funduszu Pracy w 2011 r. są finansowane:
1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów,

o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa

w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.>
2. Dysponent Funduszu Pracy może dokonywać przesunięć przewidzianych w planie

Funduszu Pracy kwot na finansowanie poszczególnych zadań oraz na finansowanie
nowych, nieprzewidzianych w planie zadań w przypadku ich wprowadzenia ustawą, z
tym jednak, że łączna kwota środków na finansowanie zadań na rzecz przeciwdziałania
bezrobociu nie powinna zostać zmniejszona w celu jej przeznaczenia na inne cele.
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USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. – PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE (Dz. U. Nr 171,

poz. 1800, z późn. zm.)

Art. 61.
1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych ustala ceny usług

telekomunikacyjnych, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
2. Ceny usług telekomunikacyjnych są ustalane na podstawie przejrzystych, obiektywnych i

niedyskryminujących kryteriów.
3. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych określa w cenniku usług

telekomunikacyjnych, zwanym dalej "cennikiem", ceny za przyłączenie do sieci, za
usługi, za obsługę serwisową oraz szczegółowe informacje dotyczące stosowanych
pakietów cenowych oraz opustów.

4. Cennik jest podawany przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
do publicznej wiadomości oraz jest dostarczany abonentowi, który udostępnił swoje
dane, o których mowa w art. 60a ust. 1a, nieodpłatnie wraz z warunkami umowy lub
umową, jeżeli strony zawarły umowę w formie pisemnej, o świadczenie publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej
sieci telekomunikacyjnej, a także na każde jego żądanie.

5. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych doręcza na piśmie
abonentowi, który udostępnił swoje dane, o których mowa w art. 60a ust. 1a, chyba że
abonent złożył żądanie określone w ust. 5a, oraz podaje do publicznej wiadomości treść
każdej proponowanej zmiany w cenniku, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca
przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Jednocześnie abonent powinien zostać
poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmiany
w cenniku.

5a. Na żądanie abonenta, który udostępnił swoje dane, o których mowa w art. 60a ust. 1a,
dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza treść każdej
proponowanej zmiany w cenniku drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta w tym
celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na
odległość.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 5a, abonent powinien zostać poinformowany
także o tym, że w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy w przypadku braku
akceptacji podwyższenia cen dostawcy publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot ulgi, o
której mowa w art. 57 ust. 6.

6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany, o której mowa
w ust. 5, następuje na skutek zmiany przepisów prawa.

7. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do
przedłożenia cennika Prezesowi UKE, na każde jego żądanie, w terminie przez niego
określonym oraz każdorazowo po dokonaniu zmian w cenniku.

<Art. 61a.
1. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmian, o których mowa w art. 60a ust. 1 i 1b oraz

art. 61 ust. 5 i 5a, wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług
stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, dostawca publicznie dostępnych usług
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telekomunikacyjnych wykonuje obowiązki, o których mowa w tych przepisach,
poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianie warunków umowy,
w tym określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych, zmianie w cenniku usług telekomunikacyjnych, terminie ich
wprowadzenia, wraz ze wskazaniem miejsca udostępnienia treści zmiany lub
warunków umowy i cennika uwzględniających tę zmianę, a także o prawie
wypowiedzenia umowy przez abonenta w przypadku braku akceptacji tych zmian.

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

3. W przypadku wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 60a
ust. 2 oraz art. 61 ust. 6.>

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,

z późn. zm.)

Art. 79.
[1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % podstawy wymiaru składki, z

zastrzeżeniem art. 80 ust. 1, art. 82 i 242.]
<1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % podstawy wymiaru składki,

z zastrzeżeniem art. 82 i 242.>
2. Składka jest miesięczna i niepodzielna.

Art. 80.
[1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne rolnika podlegającego ubezpieczeniu społecznemu

rolników jest równa kwocie odpowiadającej cenie połowy kwintala żyta z każdego
hektara przeliczeniowego użytków rolnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym,
ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego.]

2. [Rolnik prowadzący działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w
rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
opłaca ponadto składki na ubezpieczenie zdrowotne od deklarowanej podstawy wymiaru
składki:] <Rolnik prowadzący działalność w zakresie działów specjalnych produkcji
rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne od deklarowanej podstawy
wymiaru składki:>
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1) odpowiadającej dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym
od osób fizycznych, w kwocie nie niższej jednak niż kwota odpowiadająca
wysokości minimalnego wynagrodzenia;

2) odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu, w przypadku prowadzenia
działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych.

[3. Podstawą wymiaru składki dla rolnika, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 34, oraz dla
domowników, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34, jest kwota
odpowiadająca wysokości minimalnego wynagrodzenia.]

4. Składka rolnika na ubezpieczenie zdrowotne obejmuje członków jego rodziny, jeżeli nie
są oni domownikami w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników.

Art. 81.
1. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których

mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, d-i i pkt 3 i 11, stosuje się przepisy określające
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z
zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10.

2. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66
ust. 1 pkt 1 lit. c, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku
poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
Polski". Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
danego roku.

3. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5-10, 12 i 13,
stanowi kwota odpowiadająca uposażeniu tych osób.

4. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i 4, stanowi
kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na
podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

5. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których
mowa w ust. 1, nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy
wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się
ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych.

6. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek
na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych
niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków
ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

7. Podstawę wymiaru składek dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej będących w
służbie kandydackiej stanowi kwota odpowiadająca wysokości minimalnego
wynagrodzenia.

8. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla:
1) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 14 i 15, jest kwota odpowiadająca

wysokości uposażenia albo wynagrodzenia tych osób;
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1a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, jest kwota uzyskiwanej diety;
2) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16, jest kwota emerytury, renty

pomniejszona o kwotę spłaty nadpłaty świadczenia, z wyłączeniem dodatków,
zasiłków, świadczeń pieniężnych i ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu
pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz deputatu węglowego albo
kwota uposażenia pobieranego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego,
kwota uposażenia pobieranego po zwolnieniu ze służby lub świadczenia pieniężnego
o takim samym charakterze;

3) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17-20, jest kwota odpowiadająca
wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o
świadczeniach rodzinnych;

4) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22 i 23, jest kwota odpowiadająca
wysokości pobieranego stypendium;

[5) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, jest kwota odpowiadająca wysokości
pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, a w przypadku niepobierania
przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium - kwota odpowiadająca wysokości zasiłku
dla bezrobotnych;]

<5) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, jest kwota odpowiadająca
wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, a w
przypadku niepobierania przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium – kwota
odpowiadająca wysokości zasiłku dla bezrobotnych, o której mowa w art. 72
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.);>

5a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, jest kwota odpowiadająca wysokości
pobieranego stypendium;

6) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 25, jest kwota zasiłku przedemerytalnego
lub świadczenia przedemerytalnego, a w przypadku niepobierania zasiłku
przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego - kwota odpowiadająca
wysokości świadczenia przedemerytalnego;

6a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 37, jest kwota nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego;

7) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, jest kwota odpowiadająca wysokości
przyznanego zasiłku stałego z pomocy społecznej;

8) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, 29 i 30, jest maksymalna kwota zasiłku
stałego z pomocy społecznej;

9) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 i 31, jest kwota odpowiadająca
wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o
świadczeniach rodzinnych;

9a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, jest kwota odpowiadająca wysokości
renty socjalnej;

10) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, jest kwota odpowiadająca wysokości
świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o
świadczeniach rodzinnych;

11) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 33, jest kwota odpowiadająca kwocie
faktycznie otrzymanych alimentów, nie wyższa jednak od wysokości świadczenia
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pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach
rodzinnych;

12) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35, jest kwota przychodu w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanego z tytułu
pełnionej funkcji;

13) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, jest kwota odpowiadająca wysokości
pobieranego stypendium.

9. W przypadku przyznania ubezpieczonemu prawa do emerytury, renty lub zasiłków z
ubezpieczenia społecznego albo świadczeń pieniężnych dla cywilnych ofiar wojny za
okres, za który ubezpieczony pobierał świadczenie z innego właściwego organu
emerytalnego lub rentowego, zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium lub inne
świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy albo zasiłek przedemerytalny lub
świadczenie przedemerytalne w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek
dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - Zakład
Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie
zdrowotne odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia.

10. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, o których mowa w art.
66 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 21, z wyłączeniem osób duchownych będących podatnikami
podatku dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego
od przychodów osób duchownych, jest kwota odpowiadająca wysokości świadczenia
pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

11. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób ustalania
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz
osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminy i tryb ich opłacania,
uwzględniając potrzebę zapewnienia terminowego opłacania składek.

Art. 86.
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

1) rolników, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34, oraz domowników, z
wyjątkiem rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, opłaca Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

2) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2, opłaca się z budżetu państwa, z części
pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej;

3) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4, opłaca się z budżetu państwa, z części
pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

4) dzieci, uczniów i słuchaczy, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17 i 18,
przebywających w placówce pełniącej funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze,
opiekuńcze lub lecznicze lub w domu pomocy społecznej opłaca placówka lub dom,
a uczniów i słuchaczy nieprzebywających w takiej placówce lub domu, jeżeli nie
podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłaca szkoła
lub zakład kształcenia nauczycieli, do którego uczeń lub słuchacz uczęszcza;

5) dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, opłaca ośrodek pomocy społecznej;
6) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20, opłaca szkoła wyższa lub jednostka

organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te odbywają studia;
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7) bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających
zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, z przyczyn
określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, opłaca właściwy urząd pracy;

8) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, opłaca ośrodek pomocy społecznej;
9) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28, opłaca wójt, burmistrz lub prezydent

miasta;
10) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, opłaca powiatowe centrum pomocy

rodzinie realizujące indywidualny program integracji;
11) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29 i 30, opłaca ośrodek pomocy społecznej

realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności lub ośrodek pomocy
społecznej realizujący kontrakt socjalny;

12) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, opłaca Urząd do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych;

13) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a i 32, opłaca Zakład Ubezpieczeń
Społecznych;

14) osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4, jeżeli zostały uznane za osoby
pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, opłaca szkoła wyższa
lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te
odbywają lub będą odbywać studia;

15) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, niekorzystających ze świadczenia
określonego w art. 42 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,
opłaca Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w ust. 1, osób, o których
mowa w art. 66 ust. 1 pkt 34, a także osób, którym przyznano renty na podstawie
przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin,
jak również osób, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945
lub eksplozji niewypałów i niewybuchów pozostałych po tych działaniach,
otrzymujących dochody z tytułu emerytury lub renty zwolnione z podatku dochodowego
od osób fizycznych na podstawie odrębnych przepisów są finansowane z budżetu
państwa.

<2a. Kwota roczna składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, o których mowa w art.
66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34, wynosi 1.862.006 tys. zł. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego przekazuje do Funduszu składki miesięcznie w wysokości 1/12 tej
kwoty.>

3. Środki z budżetu państwa na składki wymienione w ust. 1 pkt 4 i 7 otrzymują jednostki
samorządu terytorialnego jako dotacje celowe na zadania z zakresu administracji
rządowej.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne duchownych oraz alumnów wyższych seminariów
duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów oraz ich
odpowiedników, z wyłączeniem osób duchownych będących podatnikami podatku
dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od
przychodów osób duchownych, są finansowane z Funduszu Kościelnego.

5. Na opłacenie składek, o których mowa w ust. 4, Fundusz Kościelny otrzymuje dotacje z
budżetu państwa.
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6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b,
opłacana jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono zgłoszenie do
ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, do ostatniego
dnia miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu
zdrowotnemu.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. O ZWROCIE OSOBOM FIZYCZNYM

NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM

MIESZKANIOWYM (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.)

Art. 3.
1. Osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów

budowlanych w związku z:
1) budową budynku mieszkalnego;
2) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową

(przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia
niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny
spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;

3) remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
2. Zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych

fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.
3. Zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów

budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od
towarów i usług w wysokości 7 %, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem
VAT.

4. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o
których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

5. [Kwota zwrotu, o której mowa w ust. 4, jest równa, z zastrzeżeniem ust. 6, 68,18 % kwoty
podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295 % kwoty stanowiącej
iloczyn:] <Kwota zwrotu, o której mowa w ust. 4, jest równa, z zastrzeżeniem ust. 6 i
art. 11a, 68, 18 % kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż
12,295 % kwoty stanowiącej iloczyn:>

1) 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku
mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od
wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej
przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji
związanych z wydatkami, o których mowa w ust. 1, wymagających pozwolenia na
budowę;

2) 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku
mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od
wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej
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przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji
związanych z wydatkami, o których mowa w ust. 1, niewymagających pozwolenia
na budowę.

6. W odniesieniu do wydatków, na podstawie których osoba fizyczna korzystała lub
korzysta z odliczenia, na podstawie:

1) art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 2 i art. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U.
Nr 134, poz. 1509, z późn. zm.),

2) art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz.
1956 i Nr 222, poz. 2201 oraz z 2005 r. Nr 263, poz. 2619) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z
dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy
wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 202, poz. 1958 oraz z 2005 r. Nr 263, poz. 2619)

- kwota podlegająca zwrotowi, jest równa 55,23 % kwoty podatku VAT wynikającej z
faktur, nie więcej jednak niż 9,959 % kwoty stanowiącej odpowiedni iloczyn, o którym
mowa w ust. 5.

6a. Limity kwoty zwrotu obliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 i 6 dotyczą
okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku, o którym mowa w
art. 5 ust. 1.

7. Kwota zwrotu obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5-6a dotyczy sumy
wszystkich wydatków udokumentowanych w sposób określony w ust. 2 i podlega
zaokrągleniu do pełnych złotych.

8. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze
obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane,
które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług
w wysokości 7 %, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

<Art. 11a.
1. Od dnia 1 stycznia 2011 r. ilekroć w ustawie jest mowa o podatku VAT rozumie się

przez to również podatek od towarów i usług o stawce obowiązującej na podstawie
art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2. W przypadku gdy pierwszy wniosek, o którym mowa w art. 5 ust. 1, zostanie
złożony po dniu 31 grudnia 2010 r., kwota zwrotu określona w art. 3 ust. 5 jest
równa:

1) 68,18 % – dla stawki 22 %,
2) 65,22 % – dla stawki 23 %

– kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,195 % kwoty
stanowiącej iloczyn określony w art. 3 ust. 5.>
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USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM

(Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.)

Art. 100.
1. W przypadku śmierci funkcjonariusza, niezależnie od odprawy pośmiertnej, o której

mowa w art. 98 ust. 1, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:
[1) trzymiesięcznego uposażenia należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku

służbowym albo w ostatnim dniu pozostawania w dyspozycji Szefa CBA, jeżeli koszty
pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;]

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

2) kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt
1, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.

2. Jeżeli śmierć funkcjonariusza nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku ze
służbą, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków CBA. Szef CBA może wyrazić zgodę
na pokrycie kosztów pogrzebu funkcjonariusza zmarłego wskutek choroby pozostającej
w związku ze służbą.

Art. 101.
1. W przypadku śmierci członka rodziny funkcjonariuszowi przysługuje zasiłek pogrzebowy

w wysokości:
[1) dwumiesięcznego uposażenia należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku

służbowym albo w ostatnim dniu pozostawania w dyspozycji Szefa CBA - jeżeli
koszty pogrzebu ponosi funkcjonariusz;]

<1) 4 000 zł – jeżeli koszty pogrzebu ponosi funkcjonariusz;>
2) kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt

1, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.
2. Zasiłek pogrzebowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w przypadku śmierci

członków rodziny funkcjonariusza:
1) małżonka;
2) dzieci własnych lub małżonka oraz dzieci przysposobionych;
3) dzieci wychowywanych w ramach rodziny zastępczej;
4) dzieci przyjętych na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli rodzice

ich nie żyją albo nie mogą zapewnić im utrzymania bądź zostali pozbawieni lub
ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej;

5) rodziców funkcjonariusza, a także ich ojczyma, macochy oraz osób ich
przysposabiających;

6) osób, których opiekunem prawnym został ustanowiony funkcjonariusz lub jego
małżonek.

[3. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku pogrzebowego określonego w ust. 1 z
uprawnieniami do zasiłku pogrzebowego na podstawie przepisów odrębnych
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funkcjonariuszowi przysługuje wyższy zasiłek, a jeżeli pobrał zasiłek niższy - odpowiednie
wyrównanie.]

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O SŁUŻBIE FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY

KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ORAZ SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO (Dz.

U. Nr 104, poz. 709, z późn. zm.)

Art. 94.
1. W razie śmierci funkcjonariusza, niezależnie od odprawy pośmiertnej, o której mowa w

art. 91 ust. 1, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:
[1) trzymiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym,

należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym albo w ostatnim dniu
pozostawania w dyspozycji Szefa SKW albo Szefa SWW, na podstawie art. 13 ust. 1,
jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;]

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

2) kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt
1, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.

2. Jeżeli śmierć funkcjonariusza nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku ze
służbą, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków odpowiednio SKW albo SWW. Szef
SKW albo Szef SWW, każdy w zakresie swojej właściwości, może wyrazić zgodę na
pokrycie kosztów pogrzebu funkcjonariusza zmarłego wskutek choroby pozostającej w
związku ze służbą.

3. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu funkcjonariusza ze środków odpowiednio SKW
albo SWW małżonkowi funkcjonariusza, a w razie jego braku kolejno jednej z osób
wymienionych w ust. 1 pkt 1, przysługuje połowa określonego tam zasiłku
pogrzebowego.

Art. 95.
1. [W razie śmierci członka rodziny funkcjonariuszowi przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 3,

zasiłek pogrzebowy w wysokości:] <W razie śmierci członka rodziny
funkcjonariuszowi przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:>

[1) dwumiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym,
należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym albo w ostatnim dniu
pozostawania w dyspozycji Szefa SKW albo Szefa SWW, na podstawie art. 13 ust. 1 -
jeżeli koszty pogrzebu ponosi funkcjonariusz;]

<1) 4 000 zł – jeżeli koszty pogrzebu ponosi funkcjonariusz;>
2) kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt

1 -jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.
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2. Zasiłek pogrzebowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w razie śmierci członków
rodziny funkcjonariusza:

1) małżonka;
2) dzieci własnych lub małżonka oraz dzieci przysposobionych;
3) dzieci wychowywanych w ramach rodziny zastępczej;
4) dzieci przyjętych na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli rodzice

ich nie żyją albo nie mogą zapewnić im utrzymania bądź zostali pozbawieni lub
ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej;

5) rodziców funkcjonariusza oraz jego małżonka, a także ich ojczyma, macochy oraz
osób ich przysposabiających;

6) osób, których opiekunem prawnym został ustanowiony funkcjonariusz lub jego
małżonek.

[3. W razie zbiegu uprawnień do zasiłku pogrzebowego określonego w ust. 1 z
uprawnieniami do zasiłku pogrzebowego na podstawie przepisów odrębnych
funkcjonariuszowi przysługuje wyższy zasiłek, a jeżeli pobrał zasiłek niższy - odpowiednie
wyrównanie.]

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. O BIOKOMPONENTACH I BIOPALIWACH

CIEKŁYCH (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.)

Art. 32.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki, na podstawie analiz, zbiorczych raportów

kwartalnych, o których mowa w art. 30 ust. 4, zbiorczego raportu rocznego, o którym
mowa w art. 31 ust. 2, oraz informacji przekazanych przez ministrów właściwych do
spraw: finansów publicznych, nauki, rozwoju regionalnego, rynków rolnych, środowiska
i transportu, sporządza corocznie i przedstawia Radzie Ministrów raport dla Komisji
Europejskiej zawierający w szczególności informacje dotyczące:

1) działań podjętych dla promocji użycia biopaliw ciekłych lub innych paliw
odnawialnych w transporcie,

2) środków krajowych przeznaczonych na produkcję biomasy do wykorzystania
energetycznego innego niż transport,

3) ilości i rodzajów:
a) paliw ciekłych i biopaliw ciekłych wprowadzonych do obrotu,
b) biopaliw ciekłych wytworzonych przez rolników na własny użytek,

4) realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego
- i przekazuje go Komisji Europejskiej do dnia 30 czerwca następnego roku po upływie
roku, którego dotyczy.
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2. Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", raport, o którym mowa w ust. 1,
do dnia 30 czerwca następnego roku po upływie roku, którego dotyczy.

<Rozdział 6a.
Fundusz promocji wytwarzania

i wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych

Art. 32a.
1.Tworzy się państwowy fundusz celowy o nazwie „Fundusz promocji wytwarzania i

wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych”, zwany dalej „Funduszem”.
2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw gospodarki.
3. Obsługę bankową Funduszu prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.
4. Dysponent Funduszu zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę

określającą zakres czynności wykonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
oraz wynagrodzenie z tytułu obsługi Funduszu.

Art. 32b.
1. Na środki Funduszu składają się:

1) środki wynoszące 1,5% wysokości wpływów z podatku akcyzowego od paliw
silnikowych w poprzednim roku kalendarzowym;

2) odsetki od lokat środków Funduszu w bankach;
3) wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane lub

gwarantowane przez Skarb Państwa lub w jednostki uczestnictwa funduszy
rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.).

2. Środki Funduszu, po pomniejszeniu o koszty funkcjonowania Funduszu, przeznacza
się na promocję wytwarzania i wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
działań, na które przeznaczane mają być środki gromadzone na rachunku
Funduszu, w tym w szczególności na pomoc dla wytwórców biokomponentów,
finansowanie opłat za parkowanie dla pojazdów zasilanych biopaliwami ciekłymi,
zakup nowych pojazdów zasilanych biopaliwami ciekłymi i tworzenie stref
ekologicznego transportu w miastach, oraz tryb przyznawania tych środków, mając
na uwadze skuteczne wsparcie krajowego rynku biokomponentów i biopaliw
ciekłych oraz prawidłowe wykorzystanie środków.

Art. 32c.
1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, sporządzany

na każdy rok budżetowy.
2. Roczny plan finansowy określa w szczególności:

1) stan początkowy i końcowy środków pieniężnych, należności i zobowiązań;
2) przychody własne;
3) dotacje z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;
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4) koszty na realizację zadań, w tym koszty wynagrodzeń i składek naliczanych od
wynagrodzeń;

5) zadania finansowane ze środków Funduszu.
3. Projekt rocznego planu finansowego sporządza dysponent Funduszu.
4. Wydatki Funduszu wynikające z planu finansowego są dokonywane w ramach

posiadanych środków finansowych, obejmujących bieżące przychody i pozostałości
środków z okresów poprzednich.

5. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu sporządza
dysponent Funduszu w terminach i na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.

6. W przypadku gdy środki finansowe zgromadzone przez Fundusz nie są okresowo
wykorzystywane na cele wskazane w art. 33 b ust. 2, dysponent Funduszu może
dokonywać oprocentowanych lokat terminowych w bankach oraz inwestować
środki Funduszu w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb
Państwa lub w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa
w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

7. Dokonywanie oprocentowanych lokat i inwestowanie środków Funduszu w papiery
wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub w jednostki uczestnictwa
funduszy rynku pieniężnego nie może uchybiać terminowym wypłatom środków na
cele, o których mowa w art. 33 ust. 2.

8. Bank Gospodarstwa Krajowego składa ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale,
sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu.

9. Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje sprawozdanie, o którym mowa
w ust. 8, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie
miesiąca od dnia jego otrzymania.>

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY (Dz. U. Nr 89,

poz. 589, z późn. zm.)

Art. 51.
[1. Pracownikowi nadzorującemu lub wykonującemu czynności kontrolne, delegowanemu

służbowo do zajęć poza stałym miejscem pracy, przysługują, z zastrzeżeniem ust. 2, zwrot
kosztów podróży i zakwaterowania oraz diety na zasadach określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.]

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

[2. Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, na obszarze kraju przysługuje dieta w
podwójnej wysokości.]
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USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. O PODATKU AKCYZOWYM (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,

poz. 11, z późn. zm.)

Art. 89.
1. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:

1) węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701,
2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);

2) benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 - 1565,00 zł/1.000
litrów;

[3) wyrobów powstałych ze zmieszania benzyn, o których mowa w pkt 2, z
biokomponentami, zawierających powyżej 2 % biokomponentów, wyprodukowanych
w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w
odrębnych przepisach - stawka akcyzy określona w pkt 2, obniżona o 1,565 zł od
każdego litra biokomponentów dodanych do tych benzyn, z tym że kwota należnej
akcyzy nie może być niższa niż 10,00 zł/1.000 litrów;]

<3) wyrobów powstałych ze zmieszania benzyn, o których mowa w pkt 2, z
biokomponentami, zawierających powyżej 50 % biokomponentów,
wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania
jakościowe określone w odrębnych przepisach - stawka akcyzy określona w pkt
2, obniżona o 1,565 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych
benzyn, z tym że kwota należnej akcyzy nie może być niższa niż 10,00 zł/1.000
litrów;>

4) benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 11 31, paliw typu benzyny do silników
odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25
- 1.822,00 zł/1.000 litrów;

5) paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1.401,00 zł/1.000 litrów;
6) olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 - 1.048,00 zł/1.000 litrów;
[7) wyrobów powstałych ze zmieszania olejów napędowych, o których mowa w pkt 6, z

biokomponentami, zawierających powyżej 2 % biokomponentów, wyprodukowanych
w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w
odrębnych przepisach - stawka akcyzy określona w pkt 6, obniżona o 1,048 zł od
każdego litra biokomponentów dodanych do tych olejów napędowych, z tym że kwota
należnej akcyzy nie może być niższa niż 10,00 zł/1.000 litrów;]

<7) wyrobów powstałych ze zmieszania olejów napędowych, o których mowa w pkt
6, z biokomponentami, zawierających powyżej 50 % biokomponentów,
wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania
jakościowe określone w odrębnych przepisach - stawka akcyzy określona w pkt
6, obniżona o 1,048 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych
olejów napędowych, z tym że kwota należnej akcyzy nie może być niższa niż
10,00 zł/1.000 litrów;>

8) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, wyprodukowanych w składzie
podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych
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przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod
CN - 10,00 zł/1.000 litrów;

9) olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19
41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z
przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1.000 litrów;

10) olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69:
a) z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których

gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny,
zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami
szczególnymi - 232,00 zł/1.000 litrów,

b) pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na
podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1.000 kilogramów;

11) olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99,
z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz
smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 - 1.180,00 zł/1 000 litrów;

12) gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:
a) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych

pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją
CN 2901:
– skroplonych - 695,00 zł/1.000 kilogramów,
– w stanie gazowym - 11,04 zł/1 gigadżul (GJ),

b) wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania
jakościowe określone w odrębnych przepisach:
– biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł,
– wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł;

13) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją
CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);

14) pozostałych paliw silnikowych - 1.822,00 zł/1.000 litrów;
15) pozostałych paliw opałowych:

a) w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15 °C jest:
– niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1.000 litrów,
– równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1.000

kilogramów,
b) gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ).

2. Stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13,
przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw
opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw
silnikowych, wynosi 0 zł.

3. Stawka akcyzy na energię elektryczną wynosi 20,00 zł za megawatogodzinę (MWh).
4. W przypadku:

1) użycia wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 15, do napędu silników
spalinowych, użycia ich, gdy nie spełniają warunków określonych w szczególnych



- 58 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, a także ich posiadania
w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub sprzedaży z takiego zbiornika,
stosuje się odpowiednio stawkę 1.822,00 zł/1.000 litrów, a w przypadku gdy ich
gęstość w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 kilogramów/metr
sześcienny - 2.047,00 zł/1.000 kilogramów;

2) przekroczenia dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt 2,
ustalonych dla wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o
których mowa w ust. 2, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
w przypadku ich zużycia do produkcji innych wyrobów, stosuje się odpowiednio
stawkę określoną w ust. 1 pkt 14, a w przypadku zużycia tych wyrobów do celów
opałowych - stawkę określoną w ust. 1 pkt 15;

3) ubytków wyrobów energetycznych powstałych w czasie transportu rurociągiem
przesyłowym dalekosiężnym, przekraczających normy dopuszczalnych ubytków
wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a,
stosuje się stawkę akcyzy będącą średnią ważoną stawek na wszystkie wyroby
energetyczne wysłane w okresie rocznym do wszystkich odbiorców.

5. Sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15, jest obowiązany w przypadku
sprzedaży:

1) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej
oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - do uzyskania od
nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych
lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do
stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15;

2) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej - do uzyskania od
nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych,
uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15;
oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego
dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej
możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę
wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 7, powinno być
dołączone do kopii faktury oraz powinno zawierać:

1) dane dotyczące nabywcy, w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także
NIP lub REGON;

2) określenie ilości i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
3) wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca

(adresu), gdzie znajdują się te urządzenia;
4) datę i miejsce złożenia oświadczenia;
5) czytelny podpis składającego oświadczenie.

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być
również złożone na wystawianej fakturze, ze wskazaniem rodzaju, typu oraz liczby
posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te
urządzenia.

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinno zawierać:
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1) imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu
stwierdzającego tożsamość, NIP lub numer PESEL (jeżeli został nadany) nabywcy
lub pełnoletniej osoby zameldowanej pod tym samym adresem co nabywca;

2) adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu
zameldowania;

3) określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
4) określenie liczby posiadanych urządzeń grzewczych, w których mogą być

wykorzystane te wyroby oraz miejsc (adresów), gdzie znajdują się te urządzenia;
5) wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych;
6) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego

oświadczenie.
8a. Jeżeli nabywcą wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 jest organ

administracji publicznej, jednostka Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, publiczna
szkoła i placówka, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), publiczny zakład opieki
zdrowotnej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), publiczna jednostka
organizacyjna pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),
oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, może być zastąpione oświadczeniem
złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, które wywiera
skutek jedynie w stosunku do nabywanych wyrobów akcyzowych w ilości wynikającej z
tej umowy, zawierającym dane określone w ust. 6, pod warunkiem:

1) przekazania kopii tej umowy właściwemu dla sprzedawcy naczelnikowi urzędu
celnego przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów;

2) potwierdzenia każdej sprzedaży fakturą.
9. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nabywająca wyroby akcyzowe

określone w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 jest obowiązana do okazania sprzedawcy dokumentu, o
którym mowa w ust. 8 pkt 1, w celu potwierdzenia jej tożsamości.

10. Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 osobom fizycznym
nieprowadzącym działalności gospodarczej jest obowiązany zastosować stawkę akcyzy
określoną w ust. 4 pkt 1 albo odmówić sprzedaży tych wyrobów w przypadku, gdy:

1) osoba nabywająca te wyroby odmawia okazania dokumentu, o którym mowa w ust.
8 pkt 1;

2) dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z
danymi wynikającymi z dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1;

3) adres, pod który sprzedawca dostarczył wyroby akcyzowe, jest inny niż wskazane w
oświadczeniu nabywcy miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze;

4) ilość i rodzaj nabywanych wyrobów akcyzowych są inne niż wskazane w
oświadczeniu.

11. Importer i podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych
określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 składa właściwemu naczelnikowi urzędu celnego
oświadczenie, że przywożone wyroby zostaną przeznaczone do celów opałowych lub
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będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania
stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15.

12. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 11, powinno zawierać dane dotyczące importera lub
podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego, określenie ilości i rodzaju
oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów, datę i miejsce złożenia tego oświadczenia
oraz czytelny podpis składającego oświadczenie; kopie złożonych oświadczeń powinny
być przechowywane przez importera i podmiot dokonujący nabycia
wewnątrzwspólnotowego przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym zostały sporządzone, i udostępniane w celu kontroli.

13. W przypadku importu wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15, gdy
naczelnik urzędu celnego przyjmujący zgłoszenie celne w procedurze dopuszczenia do
obrotu jest inny niż właściwy naczelnik urzędu celnego w zakresie akcyzy na terytorium
kraju dla podmiotu dokonującego importu, importer jest obowiązany do sporządzenia i
przekazania do właściwego dla niego naczelnika urzędu celnego w zakresie akcyzy na
terytorium kraju miesięcznego zestawienia oświadczeń, o których mowa w ust. 11, w
terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone
zgłoszenie celne.

14. Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 sporządza i
przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, miesięczne zestawienie
oświadczeń, o których mowa w ust. 5; oryginały oświadczeń powinny być
przechowywane przez sprzedawcę przez okres 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym zostały sporządzone, i udostępniane w celu kontroli.

15. Miesięczne zestawienie oświadczeń powinno zawierać:
1) w przypadku sprzedawcy, o którym mowa w ust. 14:

a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania podmiotu
przekazującego zestawienie,

b) ilość i rodzaj oraz przeznaczenie wyrobów, których dotyczy oświadczenie,
c) datę złożenia oświadczenia,
d) datę i miejsce sporządzenia zestawienia oraz czytelny podpis osoby

sporządzającej zestawienie,
e) określenie liczby urządzeń grzewczych posiadanych przez nabywców,

wynikającej ze złożonych przez nich oświadczeń,
f) miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze wskazane w

oświadczeniach,
g) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także NIP

lub numer PESEL (jeżeli został nadany), lub REGON składającego
oświadczenie;

2) w przypadku importera, o którym mowa w ust. 13, dane, o których mowa w pkt 1 lit.
a-d.

16. W przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 5-15 stosuje się stawkę akcyzy
określoną w ust. 4 pkt 1.
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USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. O KRAJOWEJ SZKOLE SĄDOWNICTWA I

PROKURATURY (Dz. U. Nr 26, poz. 157, z późn. zm.)

Art. 42.
1. Dyrektor Krajowej Szkoły przyznaje aplikantowi, na jego wniosek, stypendium na czas

aplikacji ogólnej, aplikacji sędziowskiej oraz aplikacji prokuratorskiej, z wyłączeniem
okresu stażu, o którym mowa w art. 31 ust. 2.

[2. Wysokość stypendium aplikanta aplikacji ogólnej nie może przekroczyć 70 % wysokości
najniższego wynagrodzenia zasadniczego referendarza sądowego.

3. Wysokość stypendium aplikanta aplikacji sędziowskiej i aplikanta aplikacji
prokuratorskiej odpowiada wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego
referendarza sądowego.]

<2. Wysokość stypendium aplikanta aplikacji ogólnej nie może przekroczyć 70 %
wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego referendarza sądowego
pomniejszonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.

3. Wysokość stypendium aplikanta aplikacji sędziowskiej i aplikanta aplikacji
prokuratorskiej nie może przekroczyć wysokości najniższego wynagrodzenia
zasadniczego referendarza sądowego pomniejszonego o należną składkę z tytułu
ubezpieczenia społecznego.>

4. Aplikant aplikacji ogólnej, który ubiega się o kontynuowanie szkolenia na aplikacji
sędziowskiej lub prokuratorskiej, zachowuje prawo do pobierania przysługującego mu
stypendium do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył aplikację
ogólną.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 157, poz.

1240, z późn. zm.)

Art. 11.
1. Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych

nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z
budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu
państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej
nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.

3. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków,
zwany dalej "planem finansowym jednostki budżetowej".

<Art. 11a.
1. Państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy

administracji państwowej, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 8
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września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
gromadzą na wydzielonym rachunku dochody uzyskiwane:

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

2)  z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie
bądź użytkowaniu jednostki budżetowej;

3)  z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej
w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym
szkoleniowych i informacyjnych;

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

5) z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w
bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów;

6) z dopłat bezpośrednich i innych płatności stosowanych w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymanych na podstawie odrębnych
przepisów.

2. Decyzje o utworzeniu rachunku, o którym mowa w ust. 1, podejmują kierownicy
państwowych jednostek budżetowych, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
szkołę.

3. Dochody jednostek budżetowych, o których mowa w ust. 1, są przeznaczone na:
1) sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych;
2) cele wskazane przez darczyńcę;
3) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskania dochodów z tytułu

wymienionego w ust. 1 pkt 2.
4. Dochody, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na

finansowanie wynagrodzeń osobowych.>

Art. 140.
1. W budżecie państwa tworzy się rezerwę ogólną nie wyższą niż 0,2 % wydatków budżetu.
2. W budżecie państwa mogą być tworzone rezerwy celowe:

1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie jest
możliwy do dokonania w okresie opracowywania projektu ustawy budżetowej;

2) na wydatki, których realizacja jest uwarunkowana zaciągnięciem kredytu w
międzynarodowej instytucji finansowej lub pozyskaniem środków z innych źródeł;

3) na wydatki związane z realizacją programów współfinansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;

4) gdy odrębne ustawy tak stanowią.
[3. Suma rezerw celowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, nie może przekroczyć 3 %

wydatków budżetu.]
<3. Suma rezerw celowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, nie może przekroczyć

5 % wydatków budżetu.>
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4. W częściach budżetu państwa, których dysponentami są poszczególni wojewodowie,
może być tworzona rezerwa w wysokości do 1 % planowanych wydatków, z
wyłączeniem dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. – PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O

FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)

Art. 123.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem:

1) art. 13 pkt 3-5, art. 95, art. 101 ust. 3 i art. 120, które wchodzą w życie z dniem
ogłoszenia;

2) art. 10, art. 11, art. 18 pkt 1, art. 25, art. 43, art. 49 i art. 50, które wchodzą w życie z
dniem 1 lipca 2010 r.;

3) art. 2 pkt 3, art. 3, art. 5, art. 6, art. 8, art. 13 pkt 1, 2 i 6, art. 14, art. 18 pkt 2 lit. b i
pkt 3 lit. b i c, art. 20, art. 21, art. 23, art. 28, art. 34, art. 36, art. 39 pkt 2-6, art. 40,
art. 41, art. 45 pkt 1 i 6, art. 46 pkt 1 lit. a i lit. c-e oraz pkt 2-5, art. 57 pkt 2, art. 58,
art. 59 pkt 1-3, art. 60, art. 63, art. 65 pkt 3-5, art. 66 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 67 pkt 1,
art. 78, art. 79, art. 80 pkt 3 oraz art. 81, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia
2011 r.;

[4) art. 17 pkt 6, art. 33, art. 39 pkt 1 i art. 70, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia
2012 r.;]

<4) art. 16, art. 17 pkt 6, art. 33, art. 39 pkt 1 i art. 70, które wchodzą w życie z
dniem 1 stycznia 2012 r.>

[5) art. 16, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.]

USTAWA z dnia 22 stycznia 2010 r. O ZMIANIE USTAWY O NAJWYŻSZEJ IZBIE

KONTROLI (Dz. U. Nr ..., poz. ...)

Art. 1.
W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231,
poz. 1701 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315, Nr 225, poz. 1502 i Nr 227, poz. 1505)
wprowadza się następujące zmiany:

UWAGA: pkt 1-56 pominięto
[57) w art. 78 w ust. 2 wyraz „Pracownikowi” zastępuje się wyrazem „Kontrolerowi”;]
UWAGA: pkt 58-70 pominięto
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USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. O SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ (Dz. U. Nr 79, poz. 523 i Nr

182, poz. 1228)

Art. 209.
1. W razie śmierci funkcjonariusza przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:

[1) pięciokrotności przeciętnego uposażenia funkcjonariusza, jeżeli koszty pogrzebu
ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;]

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

2) kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt
1 - jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.

2. W razie pokrycia kosztów pogrzebu funkcjonariusza ze środków Służby Więziennej
pozostałej po funkcjonariuszu rodzinie przysługuje 50 % zasiłku pogrzebowego
określonego w ust. 1 pkt 1.

[Art. 211.
1. W razie śmierci członka rodziny funkcjonariuszowi przysługuje zasiłek pogrzebowy w

wysokości 175 % przeciętnego uposażenia funkcjonariusza.
2. W razie zbiegu uprawnień do zasiłku pogrzebowego określonego w ust. 1 z

uprawnieniami do zasiłku pogrzebowego przysługującymi na podstawie odrębnych
przepisów funkcjonariusz jest obowiązany w pierwszej kolejności zrealizować
uprawnienie do zasiłku wynikające z przepisów odrębnych. Jeżeli wypłacony z tego tytułu
zasiłek jest niższy od zasiłku określonego w ust. 1, funkcjonariuszowi przysługuje
odpowiednie wyrównanie.]

<Art. 211.
1. W razie śmierci członka rodziny funkcjonariuszowi przysługuje zasiłek pogrzebowy

w wysokości 4 000 zł.
2. W razie zbiegu uprawnień do zasiłku pogrzebowego określonego w ust. 1 z

uprawnieniami do zasiłku pogrzebowego przysługującymi na podstawie odrębnych
przepisów funkcjonariusz jest obowiązany w pierwszej kolejności zrealizować
uprawnienie do zasiłku wynikające z przepisów odrębnych.>

Art. 212.
1. Zasiłek pogrzebowy z tytułu śmierci członka rodziny funkcjonariusza przysługuje w razie

śmierci:
1) małżonka;
2) dzieci własnych lub małżonka oraz dzieci przysposobionych;
3) dzieci wychowywanych w ramach rodziny zastępczej;
4) dzieci przyjętych na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli rodzice

nie żyją albo nie mogą im zapewnić utrzymania bądź zostali pozbawieni lub
ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej;
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5) rodziców funkcjonariusza lub jego małżonka, a także ich ojczyma, macochy lub osób
ich przysposabiających;

6) osób, których opiekunem prawnym został ustanowiony funkcjonariusz lub jego
małżonek.

[2. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku pogrzebowego w związku z pokryciem przez
funkcjonariusza kosztów pogrzebu członka jego rodziny będącego również
funkcjonariuszem uprawnionemu przysługuje wyższy zasiłek, a jeżeli pobrał zasiłek niższy
- odpowiednie wyrównanie.]

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

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb wypłaty zasiłku
pogrzebowego oraz rodzaje dokumentów wymagane do jego wypłaty, uwzględniając
sprawność realizacji wypłaty.


