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S P R A W O Z D A N I E 
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o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
niektórych ustaw związanych z realizacją 
wydatków budżetowych (druk nr 2413) 

 
Sejm na 52 posiedzeniu w dniu 23 października 2009 r. - zgodnie z art. 39 ust. 2 

Regulaminu Sejmu - skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów 
Publicznych w celu rozpatrzenia, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Administracji  
i Spraw Wewnętrznych, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Gospodarki, 
Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Zdrowia. 

 
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu 

w dniu 17 listopada 2009 r.  
 
wnosi: 
 
W y s o k i   S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
 

 
Warszawa, dnia 17 listopada 2009 r. 

 
 
  Przewodniczącego  
 Sprawozdawca  Komisji Finansów Publicznych 
 
 
 (-) Aleksander Marek Skorupa  (-) Paweł Arndt  
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Projekt 

 

 

 

USTAWA 

z dnia              2009 r. 

 

o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych1) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)) w art. 32a w ust. 
1 w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4.  

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.3)) wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze sta-
nowiska państwowe, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, ustawę z dnia 20 czerwca 1985 r. 
o prokuraturze, ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawę z dnia 5 grudnia 1996 
r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu 
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawę z dnia 27 lipca 
2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów 
administracyjnych, ustawę z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, ustawę z dnia 11 września 
2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawę z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy, ustawę z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”, ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawę z dnia 
27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz ustawę z dnia 9 
października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, 
poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 
2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 
206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801 
i Nr 161, poz. 1278. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, 
poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, 
poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 
350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 
883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, 
poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, 
poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz. 
1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2008 r. Nr 214, 
poz. 1345 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 254, Nr 56, poz. 459 i Nr 161, poz. 1277. 
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1) w art. 2a dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

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

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

„2e. W 2010 r. miesięczne wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze sta-
nowiska państwowe, wymienionych w art. 2 pkt 2–4, ustala się w wysoko-
ści wynagrodzenia przysługującego tym osobom w grudniu 2008 r.”. 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674, z późn. zm.4)) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, prze-
ciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych 
w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar za-
jęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnio-
nych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty ba-
zowej, o której mowa w art. 30 ust. 3, obowiązującej w dniu 1 stycznia da-
nego roku.”. 

 

Art. 4. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, 
z późn. zm.5)) w art. 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Środki na pomoc finansową, o której mowa w ust. 1, stanowią do 6% rocz-
nego funduszu wynagrodzeń osobowych prokuratorów.”. 

 

Art. 5. 

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

1) po art. 9a dodaje się art. 9b w brzmieniu: 

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

2) w art. 10w dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

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

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

poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, 
poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i 
Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, 
Nr 26 poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459. 
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Art. 6. 

W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 15 po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu: 

„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.”; 

2) w art. 16: 

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

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

b)  dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

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

 

Art. 7. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.7)) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) najniższym wynagrodzeniu – oznacza to minimalne wynagrodzenie za pracę 
obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, ustalane na podstawie odręb-
nych przepisów;”; 

2) art. 68e otrzymuje brzmienie: 

„Art. 68e. W latach 2009 i 2011 Fundusz otrzymuje dotację celową z budże-
tu państwa na realizację zadania, o którym mowa w art. 26a, w 
wysokości nie mniejszej niż 30% środków zaplanowanych na re-
alizację tego zadania na dany rok.”; 

3) po art. 68e dodaje się art. 68f i art. 68g w brzmieniu: 

„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. 

Art. 68g. W 2010 r.: 

1) pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy za-
trudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu 

                                                 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, 

Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323 i Nr 76, poz. 641. 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, 

Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 802, Nr 98, poz. 817 
i Nr 157, poz. 1241. 
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na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik za-
trudnienia 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 przysłu-
guje 100% kwot dofinansowania, o których mowa w art. 26a 
ust. 1 i 1b.”. 

 

Art. 8. 

W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej 
sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. 
zm.8)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) pracowników zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, 
kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych 
w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem pracowników, 
o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b i c,”, 

b) w pkt 3 przecinek zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4; 

2) w art. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) osoby objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń: 

a) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, członkowie kor-
pusu służby cywilnej, etatowi członkowie samorządowych kolegiów 
odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracow-
nicy Rządowego Centrum Legislacji, eksperci, asesorzy i aplikanci 
eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjona-
riusze Służby Celnej, członkowie służby zagranicznej niebędący człon-
kami korpusu służby cywilnej, członkowie Krajowej Izby Odwoławczej 
przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, 

b) sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jed-
nostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez 
niego nadzorowanej, których wynagrodzenia są finansowane ze środ-
ków pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości, prokurato-
rzy, asesorzy prokuratorscy, 

c) nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
organy administracji rządowej, 

                                                 
8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, 

poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 
1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, 
Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, 
poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, 
poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242, 
z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 254 i Nr 157, poz. 1241. 
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d) żołnierze zawodowi i funkcjonariusze, o których mowa w art. 2 pkt 2,”; 

3) art. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6. 1. Podstawę do określenia wynagrodzeń w roku budżetowym dla pra-
cowników, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a i d oraz pkt 2, sta-
nowią wynagrodzenia z roku poprzedniego, zwaloryzowane śred-
niorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń ustalonym w 
ustawie budżetowej, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wy-
płacane na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Wynagrodzenia dla pracowników, o których mowa w art. 5 pkt 1 
lit. b, określane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 
1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. 
zm.9)) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju są-
dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.10)). 

3. Wynagrodzenia dla pracowników, o których mowa w art. 5 pkt 1 
lit. c, określane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z 
późn. zm.11)).”; 

4) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. 1. Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery 
budżetowej następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy 
budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku, z 
zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szko-
łach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rzą-
dowej następuje w terminie określonym zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.”; 

5) w art. 10 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmie-
niu: 

„3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i pla-
cówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej.”; 

6) art. 29f otrzymuje brzmienie: 

                                                 
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, 

Nr 26 poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459. 
10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. 

Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, 
poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 
2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, 
Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. 
Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 
959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, 
poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, 
poz. 459. 

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, 
poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, 
poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i 
Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800. 
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„Art. 29f. Przez żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. d, 
rozumie się również żołnierzy odbywających nadterminową za-
sadniczą służbę wojskową.”; 

7) po art. 29g dodaje się art. 29h w brzmieniu: 

„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. 9. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.12)) w art. 96 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Środki na pomoc finansową, o której mowa w § 1, stanowią do 6% roczne-
go funduszu wynagrodzeń osobowych sędziów.”. 

 

Art. 10. 

W ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. 
U. Nr 153, poz. 1269 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) art. 28 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 28. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określa, w drodze rozporzą-
dzenia, stanowiska i wymagane kwalifikacje urzędników sądowych 
oraz pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych, a tak-
że szczegółowe zasady wynagradzania i tabele wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wysokość dodatku z tytułu zajmowanego stanowi-
ska lub pełnionej funkcji referendarzy sądowych, innych urzędni-
ków oraz pracowników tych sądów, uwzględniając zasadę różni-
cowania wynagrodzenia w zależności od stanowiska i wymaganych 
kwalifikacji, potrzebę zapewnienia prawidłowej organizacji dzia-
łalności administracyjnej, właściwego poziomu funkcjonowania 
sekretariatów sądowych oraz wysokiego poziomu kultury pracy, 
sprawności, racjonalności, szybkości i profesjonalizmu przy wyko-
nywaniu czynności niezbędnych do sprawnego przebiegu postępo-
wania.”. 

 

Art. 11. 

W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, 
poz. 2052, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany: 

                                                 
12) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. 

Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, 
poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 
2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, 
Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. 
Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 
959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, 
poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, 
poz. 459. 
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1) w art. 70 uchyla się § 1; 

2) uchyla się art. 96. 

 

Art. 12. 

W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.14)) wprowadza się następujące zmia-
ny: 

1) art. 67a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 67a. 1. Żołnierzom zawodowym przysługują bezpłatne świadczenia sto-
matologiczne oraz materiały stomatologiczne:  

1) w razie wypadku pozostającego w związku z pełnieniem 
czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku 
ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby woj-
skowej oraz na określonych stanowiskach służbowych; 

2) w okresie przygotowania do pełnienia służby poza granicami 
państwa; 

3) przez okres sześciu miesięcy po powrocie do kraju po zakoń-
czeniu służby poza granicami państwa. 

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, 
wykaz dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i 
materiałów stomatologicznych, sposób ich zaspokojenia, rodzaj 
dokumentów potwierdzających uprawnienia do tych świadczeń 
oraz tryb kierowania żołnierzy zawodowych do jednostek organi-
zacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych, a także wykaz 
stanowisk służbowych uprawniających do dodatkowych świad-
czeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicz-
nych, mając na względzie specyfikę służby wojskowej żołnierzy 
zawodowych oraz warunki i właściwości służby uzasadniające 
udzielanie świadczeń stomatologicznych.”; 

2) w art. 68 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Żołnierzowi zawodowemu zamieszkującemu poza miejscem pełnienia służ-
by w miejscowości, która nie jest miejscowością pobliską w rozumieniu 
ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej, przysługuje prawo do zwrotu kosztów codziennych do-
jazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem.”. 

 

Art. 13. 

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 139, poz. 992, z późn. zm.15)) wprowadza się następujące zmiany: 

                                                                                                                                          
13) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. 

Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 157, poz. 1241. 
14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 

1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157 i Nr 79, poz. 669. 
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1) w art. 17: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej przysługuje: 

1) matce albo ojcu lub 

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 
lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, 
poz. 59, z późn. zm.16)) ciąży obowiązek alimentacyjny, 

3) opiekunowi faktycznemu dziecka 

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się 
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczno-
ści stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzy-
stencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą 
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności.”, 

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

„1a. Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży 
obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w 
przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo 
gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, o której mowa 
w ust. 1.”, 

c) uchyla się ust. 2–2d, 

d) w ust. 5 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny za-
stępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimen-
tacyjny, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabi-
litacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym 
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej 
z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem 
zakładów opieki zdrowotnej;”; 

2) w art. 23: 

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

                                                                                                                                          
15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, 

poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 
200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 
1654 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 800. 

16) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36, 
poz. 180, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 
52, poz. 532, z 2000 r. Nr 122, poz. 1322, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2003 r. Nr 83, poz. 772 i Nr 
130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1691, z 2007 r. Nr 121, poz. 831, Nr 134, poz. 947 i Nr 192, poz. 
1378 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1431. 
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,,4aa. W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenie 
pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarob-
kowej wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa w 
art. 17, organ właściwy może przeprowadzić wywiad.”, 

b) ust. 4b otrzymuje brzmienie: 

„4b. W przypadkach, o których mowa w ust. 4a i 4aa, organ właściwy mo-
że wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji 
o okolicznościach, o których mowa w art. 3 pkt 17a lub art. 17, jeżeli 
okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowisko-
wym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem 
otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie in-
formacji.”; 

3) w art. 24: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, 
z wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 9 i art. 14–17.”, 

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia 
o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zo-
stanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego lub 
świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, 
w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia 
niepełnosprawności.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego u-
stala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności 
lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas 
określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo 
do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się 
do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.”. 

 

Art. 14. 

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 
r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.17)) w art. 173 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa Izby, wiceprezesa 
oraz pozostałych członków Izby stanowi wielokrotność kwoty bazowej 
ustalonej w ustawie budżetowej na dany rok na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwo-
wej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 

                                                 
17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 

1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 
91, poz. 742 i Nr 157, poz. 1241. 
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1255, z późń. zm.18)) dla pracowników państwowej sfery budżetowej, o któ-
rych mowa w art. 5 pkt 1 lit. a tej ustawy.”.  

 

Art. 15. 

W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, 
poz. 1362) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6 w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 17 w brzmieniu: 

„17) bar mleczny - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą 
w postaci samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych za-
kładów masowego żywienia, sprzedających całodziennie posiłki mlecz-
no-nabiałowo-jarskie.”; 

2) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: 

„Art. 7a. 1. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom także poprzez 
udzielenie dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w 
barach mlecznych. 

2. Dotacje przedmiotowe do posiłków sprzedawanych w barach 
mlecznych mogą być udzielane na wniosek przedsiębiorcy, w za-
kresie określonym w ustawie budżetowej na dany rok.”. 

 

Art. 16. 

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.19)) w art. 108 po ust. 1a dodaje 
się ust. 1b w brzmieniu: 

„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 któ-
rych mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.”. 

                                                 
18) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 

85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, 
poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, 
Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, 
poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, 
poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 
1242. 

19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, 
Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, 
Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052 
i Nr 161, poz. 1278. 
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Art. 17. 

W ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 oraz z 2008 r. Nr 225, 
poz. 1487) wprowadza się następujące zmiany: 

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

„2. Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, 
z późn. zm.20)) i jest realizowany w latach 2006-2013.”; 

2) w art. 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pomoc przyznawana osobom, któ-
rych dochody przekraczają 150% kryterium dochodowego, o którym mowa 
w ust. 1, jest finansowana ze środków własnych gminy przeznaczonych na re-
alizację Programu.”;  

3) w art. 6a ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z ust. 1, nie 
może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w 
szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu na podstawie 
wydanych decyzji administracyjnych.”; 

4) art. 11–13 otrzymują brzmienie: 

„Art. 11. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania upowszechnia 
informacje o Programie, mając na uwadze efektywną realizację Pro-
gramu w szkołach i placówkach oświatowych, oraz monitoruje jego 
realizację. 

Art. 12. 1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedsta-
wia Radzie Ministrów projekt harmonogramu zadań wykonywa-
nych w ramach Programu na kolejny rok budżetowy, a także 
roczne sprawozdanie z realizacji Programu za poprzedni rok bu-
dżetowy, do dnia 30 czerwca. 

2. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwały, harmonogram za-
dań wykonywanych w ramach Programu na kolejny rok budżeto-
wy oraz roczne sprawozdanie z realizacji Programu za poprzedni 
rok budżetowy. 

Art. 13. 1. Program jest finansowany z budżetu państwa oraz ze środków budżetów 
gmin, a łączne nakłady na finansowanie Programu w całym okre-
sie jego realizacji wyniosą nie mniej niż 6 000 000 tys. zł, w tym 
w latach 2010 – 2013 nie mniej niż 3 100 000 tys. zł.  

2. Planowane środki z budżetu państwa na realizację działań prze-
widzianych w ramach Programu w latach 2006 – 2009 nie mogą 
być w poszczególnych latach mniejsze niż 500 000 tys. zł. 

                                                 
20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 

391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 
177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 
oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 180, poz. 1495.  
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3. Wysokość środków z budżetu państwa na realizację działań prze-
widzianych w ramach Programu w latach 2010 – 2013 określa 
ustawa budżetowa na dany rok. 

4. Środki, o których mowa w ust. 2 i 3, są planowane w budżetach 
wojewodów oraz w rezerwie celowej budżetu państwa.”; 

5) art. 16 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 16. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedsta-
wi Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdanie z realizacji 
Programu za lata 2010 – 2013, nie później niż do dnia 30 września 
roku następującego po roku, w którym zakończono jego realiza-
cję.”. 

 

Art. 18. 

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 
oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 85 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 85. 1. Wynagrodzenie pracownika służby cywilnej składa się z wynagrodze-
nia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska 
pracy oraz dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej. 

2. Wynagrodzenie urzędnika służby cywilnej składa się z wynagro-
dzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowi-
ska pracy, dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej oraz 
dodatku służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowe-
go.”; 

2) w art. 87 uchyla się ust. 2 i 3. 

 

Art. 19. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 71 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10. 1. Środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rol-
nej w części podlegającej refundacji ze środków EFRG oraz 
EFRROW są przekazywane agencji płatniczej zgodnie z przepi-
sami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240). 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, w części dotyczącej EFRG są 
przekazywane agencji płatniczej na podstawie zapotrzebowania 
składanego przez agencję płatniczą. 

3. Środki, o których mowa w ust. 1, w części dotyczącej EFRROW 
są przekazywane agencji płatniczej na wniosek ministra właści-
wego do spraw rozwoju wsi, sporządzony na podstawie zapotrze-
bowania składanego przez agencję płatniczą. 
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4. Środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rol-
nej w części współfinansowania krajowego są przekazywane 
agencji płatniczej w formie dotacji celowej przez ministra wła-
ściwego do spraw rozwoju wsi lub ministra właściwego do spraw 
rynków rolnych na podstawie zapotrzebowania składanego przez 
agencję płatniczą. 

5. Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw rozwoju wsi i ministrem właściwym do spraw rynków rol-
nych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przekazy-
wania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 4, oraz sposób postępowania ze środkami 
odzyskanymi od beneficjentów pomocy w ramach Wspólnej Poli-
tyki Rolnej, mając na względzie dochowanie terminów dokony-
wania płatności oraz prawidłowe gospodarowanie środkami pu-
blicznymi.”;”; 

2) w art. 80 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 6 na końcu dodaje się przecinek oraz pkt 7 w brzmie-
niu: 

„7) jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, 
których dysponentami są organy administracji rządowej”;”. 

 

Art. 20. 

W ustawie z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1375) po art. 23 dodaje się art. 23a w 
brzmieniu: 

„Art. 23a. W celu realizacji ustawy Prezes Rady Ministrów dokonuje, w dro-
dze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wy-
datków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częścią 37 
„Sprawiedliwość” a częścią odpowiadającą powszechnym jed-
nostkom organizacyjnym prokuratury, z zachowaniem przezna-
czenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżeto-
wej.”. 

 

Art. 21. 

Do postępowań w sprawach ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 
za okresy zasiłkowe przypadające przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, roz-
poczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i niezakończonych osta-
teczną decyzją, stosuje się dotychczasowe przepisy. 

 

Art. 22. 

Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową określoną 
dla nauczycieli w ustawie budżetowej na rok 2010 obowiązującą od dnia 1 września 
2010 r. następuje nie później niż do dnia 30 września 2010 r., z wyrównaniem od 
dnia 1 września 2010 r.  
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Art. 23. 

1. Minister właściwy do spraw pracy na podstawie umowy zawartej z ministrem 
właściwym do spraw zdrowia przekazuje w 2010 r., na wyodrębniony rachunek 
bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, środki 
Funduszu Pracy z przeznaczeniem w 2010 r. na staże podyplomowe oraz: 

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

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

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności tryb przeka-
zywania środków oraz ich rozliczenia. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje na podstawie zawartych umów 
środki, o których mowa w ust. 1, na cele określone w ust. 1: 

1) marszałkom województw; 

2) wojewodom; 

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

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

 

Art. 24. 

Sprawozdanie z realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie do-
żywiania” za rok 2009 jest przedstawiane Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej przez 
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do dnia 30 czerwca 
2010 r. 

 

Art. 25. 

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 28 ustawy wymienionej w art. 10 
zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jed-
nak niż do dnia 31 grudnia 2010 r. 

 

Art. 26. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem art. 19, który 
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 


