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USTAWA
z dnia 19 listopada 2009 r.
o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z realizacjà wydatków bud˝etowych1)
Art. 1. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z póên. zm.2))
w art. 32a w ust. 1 w pkt 3 Êrednik zast´puje si´ kropkà i uchyla si´ pkt 4.
Art. 2. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska
paƒstwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z póên. zm.3))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2a dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. W 2010 r. miesi´czne wynagrodzenie Prezydenta ustala si´ w wysokoÊci wynagrodzenia
przys∏ugujàcego Prezydentowi w grudniu
2008 r.”;
2) w art. 3 po ust. 2d dodaje si´ ust. 2e w brzmieniu:

sokoÊci ustalanej jako iloczyn planowanej, przeci´tnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pe∏nym i niepe∏nym
wymiarze zaj´ç (po przeliczeniu na pe∏ny wymiar
zaj´ç) skorygowanej w koƒcu roku do faktycznej
przeci´tnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po
przeliczeniu na pe∏ny wymiar zaj´ç) i 110 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3, obowiàzujàcej w dniu 1 stycznia danego roku.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z póên. zm.5))
w art. 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ârodki na pomoc finansowà, o której mowa
w ust. 1, stanowià do 6 % rocznego funduszu wynagrodzeƒ osobowych prokuratorów.”.

„2e. W 2010 r. miesi´czne wynagrodzenie osób
zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe, wymienionych w art. 2 pkt 2—4,
ustala si´ w wysokoÊci wynagrodzenia przys∏ugujàcego tym osobom w grudniu 2008 r.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach
piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1217) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

Art. 3. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póên.
zm.4)) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9b. W roku 2010 Êrodki przeznaczone na
sfinansowanie sta˝u podyplomowego,
o którym mowa w art. 9 ust. 2, przekazuje marsza∏kowi województwa minister
w∏aÊciwy do spraw zdrowia ze Êrodków
Funduszu Pracy.”;

„1. Dla nauczycieli dokonuje si´ corocznie odpisu na
zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych w wy-

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

———————
1)

2)

3)

4)

5)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw´ z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe,
ustaw´ z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, ustaw´ z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, ustaw´ z dnia
5 lipca 1996 r. o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej, ustaw´ z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
ustaw´ z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, ustaw´ z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych
ustaw, ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, ustaw´ z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo
o ustroju sàdów administracyjnych, ustaw´ z dnia 23 listopada 2002 r. o Sàdzie Najwy˝szym, ustaw´ z dnia 11 wrzeÊnia
2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych, ustaw´ z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych, ustaw´ z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, ustaw´ z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej, ustaw´ z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustaw´ z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc paƒstwa w zakresie do˝ywiania”, ustaw´ z dnia 21 listopada 2008 r. o s∏u˝bie
cywilnej, ustaw´ z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o finansach publicznych oraz ustaw´ z dnia
9 paêdziernika 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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, Nr 161, poz. 1278 i Nr 190, poz. 1474.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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, Nr 97,
poz. 800 i Nr 213, poz. 1650.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157,
Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375 i Nr 190, poz. 1474.
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Art. 68g. W 2010 r.:

2) w art. 10w dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

1) pracodawcy zatrudniajàcemu w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy
mniej ni˝ 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniajàcemu co najmniej
25 pracowników w przeliczeniu na
pe∏ny wymiar czasu pracy i osiàgajàcemu wskaênik zatrudnienia osób
niepe∏nosprawnych w wysokoÊci co
najmniej 6 % przys∏uguje miesi´czne
dofinansowanie w wysokoÊci:
a) 70 % kwot, o których mowa
w art. 26a ust. 1,
b) 90 % kwot, o których mowa
w art. 26a ust. 1 i 1b;

„6. W roku 2010 specjalizacja jest finansowana
przez ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia
ze Êrodków Funduszu Pracy.”.
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 póên. zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 15 po ust. 4a dodaje si´ ust. 4b w brzmieniu:
„4b. W roku 2010 Êrodki przeznaczone na sfinansowanie sta˝u podyplomowego, o którym
mowa w ust. 4, przekazuje marsza∏kowi województwa minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia ze Êrodków Funduszu Pracy.”;

2) pracodawcy prowadzàcemu zak∏ad
pracy chronionej przys∏uguje 100 %
kwot dofinansowania, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b.”.

2) w art. 16:
a) po ust. 1c dodaje si´ ust. 1ca w brzmieniu:
„1ca. W roku 2010 rezydentury sà finansowane
przez ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia ze Êrodków Funduszu Pracy.”,
b) dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:
„7. W roku 2010 szkolenie specjalizacyjne jest
finansowane przez ministra w∏aÊciwego do
spraw zdrowia ze Êrodków Funduszu Pracy.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1255, z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pracowników zatrudnionych w urz´dach organów w∏adzy publicznej, kontroli, ochrony
prawa oraz sàdach i trybuna∏ach, wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych, z wyjàtkiem pracowników,
o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b i c,”,

Art. 7. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14,
poz. 92, z póên. zm.7)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

b) w pkt 3 przecinek zast´puje si´ kropkà i uchyla
si´ pkt 4;

1) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) najni˝szym wynagrodzeniu — oznacza to minimalne wynagrodzenie za prac´ obowiàzujàce
w grudniu roku poprzedniego, ustalane na
podstawie odr´bnych przepisów;”;
2) art. 68e otrzymuje brzmienie:
„Art. 68e. W latach 2009 i 2011 Fundusz otrzymuje dotacj´ celowà z bud˝etu paƒstwa na
realizacj´ zadania, o którym mowa
w art. 26a, w wysokoÊci nie mniejszej
ni˝ 30 % Êrodków zaplanowanych na realizacj´ tego zadania na dany rok.”;
3) po art. 68e dodaje si´ art. 68f i art. 68g w brzmieniu:
„Art. 68f. W 2010 r. Fundusz otrzymuje dotacj´ celowà z bud˝etu paƒstwa na realizacj´ zadania, o którym mowa w art. 26a, w wysokoÊci do 30 % Êrodków zaplanowanych na realizacj´ tego zadania na ten
rok.
———————
6)

7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120,
Nr 40, poz. 323 i Nr 76, poz. 641.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, Nr 227,
poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 97, poz. 802, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241.

2) w art. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) osoby obj´te mno˝nikowymi systemami wynagrodzeƒ:
a) osoby zajmujàce kierownicze stanowiska
paƒstwowe, cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywilnej, etatowi cz∏onkowie samorzàdowych
kolegiów odwo∏awczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracownicy
Rzàdowego Centrum Legislacji, eksperci,
asesorzy i aplikanci eksperccy Urz´du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariusze S∏u˝by Celnej, cz∏onkowie s∏u˝by zagranicznej nieb´dàcy cz∏onkami korpusu s∏u˝by cywilnej, cz∏onkowie Krajowej
Izby Odwo∏awczej przy Prezesie Urz´du Zamówieƒ Publicznych,
———————
8)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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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b) s´dziowie delegowani do Ministerstwa
SprawiedliwoÊci lub innej jednostki organizacyjnej podleg∏ej Ministrowi SprawiedliwoÊci albo przez niego nadzorowanej, których wynagrodzenia sà finansowane ze
Êrodków pozostajàcych w dyspozycji Ministra SprawiedliwoÊci, prokuratorzy, asesorzy prokuratorscy,

4) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. 1. Podwy˝szenie wynagrodzeƒ dla pracowników paƒstwowej sfery bud˝etowej nast´puje w ciàgu 3 miesi´cy po
og∏oszeniu ustawy bud˝etowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego
roku, z zastrze˝eniem ust. 2.

c) nauczyciele zatrudnieni w szko∏ach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rzàdowej,

2. Podwy˝szenie wynagrodzeƒ dla nauczycieli zatrudnionych w szko∏ach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rzàdowej nast´puje w terminie okreÊlonym zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.”;

d) ˝o∏nierze zawodowi i funkcjonariusze, o których mowa w art. 2 pkt 2,”;
3) art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. 1. Podstaw´ do okreÊlenia wynagrodzeƒ
w roku bud˝etowym dla pracowników,
o których mowa w art. 5 pkt 1
lit. a i d oraz pkt 2, stanowià wynagrodzenia z roku poprzedniego, zwaloryzowane Êredniorocznym wskaênikiem
wzrostu
wynagrodzeƒ
ustalonym
w ustawie bud˝etowej, oraz dodatkowe
wynagrodzenie roczne, wyp∏acane na
podstawie odr´bnych przepisów.
2. Wynagrodzenia
dla
pracowników,
o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b,
okreÊlane sà zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39,
z póên. zm.9)) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070,
z póên. zm.10)).
3. Wynagrodzenia
dla
pracowników,
o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. c,
okreÊlane sà zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z póên. zm.11)).”;
———————
9)

10)

11)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156
i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190,
poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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, Nr 56, poz. 459,
Nr 157, poz. 1241 i Nr 178, poz. 1375.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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, Nr 97, poz. 800, Nr 213,
poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706.

Poz. 1706

5) w art. 10 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) podwy˝szenie wynagrodzeƒ nauczycieli zatrudnionych w szko∏ach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rzàdowej.”;
6) art. 29f otrzymuje brzmienie:
„Art. 29f. Przez ˝o∏nierzy zawodowych, o których
mowa w art. 5 pkt 1 lit. d, rozumie si´
równie˝ ˝o∏nierzy odbywajàcych nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà.”;
7) po art. 29g dodaje si´ art. 29h w brzmieniu:
„Art. 29h. Kwot´ bazowà dla osób zajmujàcych
kierownicze stanowiska paƒstwowe
w 2010 r. ustala si´ w wysokoÊci przys∏ugujàcej tym osobom w 2008 r.
W 2010 r. kwota bazowa dla osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe nie jest waloryzowana.”.
Art. 9. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070, z póên. zm.12)) w art. 96 § 2 otrzymuje
brzmienie:
„§ 2. Ârodki na pomoc finansowà, o której mowa
w § 1, stanowià do 6 % rocznego funduszu wynagrodzeƒ osobowych s´dziów.”.
Art. 10. W ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo
o ustroju sàdów administracyjnych (Dz. U. Nr 153,
———————
12)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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, Nr 56, poz. 459,
Nr 157, poz. 1241 i Nr 178, poz. 1375.

Dziennik Ustaw Nr 219

— 17251 —

Poz. 1706

lekarza dentysty i materia∏ów stomatologicznych, sposób ich zaspokojenia, rodzaj dokumentów potwierdzajàcych uprawnienia do tych Êwiadczeƒ oraz tryb kierowania ˝o∏nierzy
zawodowych do jednostek organizacyjnych udzielajàcych Êwiadczeƒ
zdrowotnych, a tak˝e wykaz stanowisk s∏u˝bowych uprawniajàcych do
dodatkowych Êwiadczeƒ zdrowotnych lekarza dentysty i materia∏ów
stomatologicznych, majàc na wzgl´dzie specyfik´ s∏u˝by wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych oraz warunki
i w∏aÊciwoÊci s∏u˝by uzasadniajàce
udzielanie Êwiadczeƒ stomatologicznych.”;

poz. 1269 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) art. 28 otrzymuje brzmienie:
„Art. 28. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, stanowiska
i wymagane kwalifikacje urz´dników sàdowych oraz pracowników wojewódzkich sàdów administracyjnych, a tak˝e szczegó∏owe zasady wynagradzania i tabele wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokoÊç dodatku z tytu∏u zajmowanego stanowiska lub
pe∏nionej funkcji referendarzy sàdowych,
innych urz´dników oraz pracowników tych
sàdów, uwzgl´dniajàc zasad´ ró˝nicowania
wynagrodzenia w zale˝noÊci od stanowiska
i wymaganych kwalifikacji, potrzeb´ zapewnienia prawid∏owej organizacji dzia∏alnoÊci
administracyjnej, w∏aÊciwego poziomu
funkcjonowania sekretariatów sàdowych
oraz wysokiego poziomu kultury pracy,
sprawnoÊci, racjonalnoÊci, szybkoÊci i profesjonalizmu przy wykonywaniu czynnoÊci
niezb´dnych do sprawnego przebiegu post´powania.”.

2) w art. 68 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. ˚o∏nierzowi zawodowemu zamieszkujàcemu
poza miejscem pe∏nienia s∏u˝by w miejscowoÊci, która nie jest miejscowoÊcià pobliskà w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r.
o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przys∏uguje prawo do zwrotu
kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pe∏nienia s∏u˝by i z powrotem.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sàdzie Najwy˝szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052, z póên.
zm.13)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 70 uchyla si´ § 1;
2) uchyla si´ art. 96.
Art. 12. W ustawie z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r.
o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z póên. zm.14)) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

Art. 13. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992, z póên. zm.15)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 17:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1) art. 67a otrzymuje brzmienie:
„Art. 67a. 1. ˚o∏nierzom zawodowym przys∏ugujà
bezp∏atne Êwiadczenia stomatologiczne oraz materia∏y stomatologiczne:
1) w razie wypadku pozostajàcego
w zwiàzku z pe∏nieniem czynnej
s∏u˝by wojskowej albo choroby
powsta∏ej w zwiàzku ze szczególnymi w∏aÊciwoÊciami lub warunkami s∏u˝by wojskowej oraz na
okreÊlonych stanowiskach s∏u˝bowych;
2) w okresie przygotowania do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa;
3) przez okres szeÊciu miesi´cy po
powrocie do kraju po zakoƒczeniu
s∏u˝by poza granicami paƒstwa.

„1. Âwiadczenie piel´gnacyjne z tytu∏u rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
przys∏uguje:
1) matce albo ojcu,
2) innym osobom, na których zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 25 lutego
1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuƒczy
(Dz. U. Nr 9, poz. 59, z póên. zm.16)) cià˝y
obowiàzek alimentacyjny,
3) opiekunowi faktycznemu dziecka
— je˝eli nie podejmujà lub rezygnujà z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobà legitymujàcà si´ orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci
∏àcznie ze wskazaniami: koniecznoÊci sta∏ej
———————
15)

2. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wykaz dodatkowych Êwiadczeƒ zdrowotnych
———————
13)

14)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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,
Nr 157, poz. 1241 i Nr 178, poz. 1375.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208,
poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 79, poz. 669
i Nr 161, poz. 1278.

16)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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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lub d∏ugotrwa∏ej opieki lub pomocy innej
osoby w zwiàzku ze znacznie ograniczonà
mo˝liwoÊcià samodzielnej egzystencji oraz
koniecznoÊci sta∏ego wspó∏udzia∏u na co
dzieƒ opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobà legitymujàcà si´ orzeczeniem o znacznym
stopniu niepe∏nosprawnoÊci.”,

nego lub Êwiadczenia piel´gnacyjnego,
prawo to ustala si´ poczàwszy od miesiàca, w którym z∏o˝ono wniosek o ustalenie
niepe∏nosprawnoÊci lub stopnia niepe∏nosprawnoÊci.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prawo do zasi∏ku piel´gnacyjnego lub
Êwiadczenia piel´gnacyjnego ustala si´ na
czas nieokreÊlony, chyba ˝e orzeczenie
o niepe∏nosprawnoÊci lub orzeczenie
o stopniu niepe∏nosprawnoÊci zosta∏o wydane na czas okreÊlony. W przypadku wydania orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci lub
orzeczenia o stopniu niepe∏nosprawnoÊci na
czas okreÊlony prawo do zasi∏ku piel´gnacyjnego lub Êwiadczenia piel´gnacyjnego
ustala si´ do ostatniego dnia miesiàca,
w którym up∏ywa termin wa˝noÊci orzeczenia.”.

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Osobie innej ni˝ spokrewniona w pierwszym stopniu, na której cià˝y obowiàzek alimentacyjny, przys∏uguje Êwiadczenie piel´gnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby
spokrewnionej w pierwszym stopniu albo
gdy osoba ta nie jest w stanie sprawowaç
opieki, o której mowa w ust. 1.”,
c) uchyla si´ ust. 2—2d,
d) w ust. 5 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) zosta∏a umieszczona w rodzinie zast´pczej,
z wyjàtkiem rodziny zast´pczej spokrewnionej z dzieckiem, na której cià˝y obowiàzek
alimentacyjny, albo, w zwiàzku z koniecznoÊcià kszta∏cenia, rewalidacji lub rehabilitacji,
w placówce zapewniajàcej ca∏odobowà
opiek´, w tym w specjalnym oÊrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z ca∏odobowej opieki przez wi´cej ni˝ 5 dni w tygodniu, z wyjàtkiem zak∏adów opieki zdrowotnej;”;
2) w art. 23:
a) po ust. 4a dodaje si´ ust. 4aa w brzmieniu:
„4aa. W przypadku gdy w stosunku do osoby
ubiegajàcej si´ o Êwiadczenie piel´gnacyjne z tytu∏u rezygnacji z zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej wystàpià wàtpliwoÊci dotyczàce okolicznoÊci, o których
mowa w art. 17, organ w∏aÊciwy mo˝e
przeprowadziç wywiad.”,
b) ust. 4b otrzymuje brzmienie:
„4b. W przypadkach, o których mowa w ust. 4a
i 4aa, organ w∏aÊciwy mo˝e wystàpiç do
oÊrodka pomocy spo∏ecznej o udzielenie
informacji o okolicznoÊciach, o których
mowa w art. 3 pkt 17a lub art. 17, je˝eli
okolicznoÊci te zosta∏y ustalone w rodzinnym wywiadzie Êrodowiskowym przeprowadzonym nie wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce
przed dniem otrzymania przez oÊrodek pomocy spo∏ecznej wniosku o udzielenie informacji.”;

Art. 14. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, z póên. zm.17)) w art. 173 ust. 6 otrzymuje
brzmienie:
„6. Podstaw´ ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa Izby, wiceprezesa oraz pozosta∏ych
cz∏onków Izby stanowi wielokrotnoÊç kwoty bazowej ustalonej w ustawie bud˝etowej na dany
rok na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ
w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255,
z póêƒ. zm.18)) dla pracowników paƒstwowej sfery bud˝etowej, o których mowa w art. 5 pkt 1
lit. a tej ustawy.”.
Art. 15. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362
i Nr 212, poz. 1551) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 6 w pkt 16 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje pkt 17 w brzmieniu:
„17) bar mleczny — przedsi´biorc´ prowadzàcego
dzia∏alnoÊç gospodarczà w postaci samoobs∏ugowych, bezalkoholowych, ogólnodost´pnych zak∏adów masowego ˝ywienia, sprzedajàcych ca∏odziennie posi∏ki mleczno-nabia∏owo-jarskie.”;
———————
17)

3) w art. 24:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prawo do Êwiadczeƒ rodzinnych ustala si´
na okres zasi∏kowy, z wyjàtkiem Êwiadczeƒ,
o których mowa w art. 9 i art. 14—17.”,
b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Je˝eli w okresie trzech miesi´cy, liczàc od
dnia wydania orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci lub orzeczenia o stopniu niepe∏nosprawnoÊci, zostanie z∏o˝ony wniosek
o ustalenie prawa do zasi∏ku piel´gnacyj-
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18)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 206, poz. 1591.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100,
poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214,
poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609,
Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256,
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 64, poz. 433,
Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242,
z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 254,
Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706.
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2) po art. 7 dodaje si´ art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. 1. Pomocy spo∏ecznej udziela si´ osobom i rodzinom tak˝e poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej do posi∏ków
sprzedawanych w barach mlecznych.
2. Dotacje przedmiotowe do posi∏ków
sprzedawanych w barach mlecznych
mogà byç udzielane na wniosek przedsi´biorcy, w zakresie okreÊlonym
w ustawie bud˝etowej 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 póên. zm.19)) w art. 108 po
ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Ze Êrodków Funduszu Pracy w 2010 r. sà finansowane:
1) sta˝e podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których
mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2) sta˝e podyplomowe oraz specjalizacje piel´gniarek i po∏o˝nych, o których mowa w przepisach o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej.”.
Art. 17. W ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc paƒstwa
w zakresie do˝ywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 oraz
z 2008 r. Nr 225, poz. 1487) wprowadza si´ nast´pujàce 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 póên. zm.20)) i jest
realizowany w latach 2006—2013.”;
2) w art. 5 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pomoc
przyznawana osobom, których dochody przekraczajà 150 % kryterium dochodowego,
o którym mowa w ust. 1, jest finansowana ze
Êrodków w∏asnych gminy przeznaczonych na
realizacj´ Programu.”;
3) w art. 6a ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z ust. 1, nie mo˝e przekroczyç
20 % liczby uczniów i dzieci do˝ywianych ogó∏em w szko∏ach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiàcu na podstawie wydanych
decyzji administracyjnych.”;
———————
19)

20)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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, Nr 180, poz. 1495 i Nr 267, poz. 2259.
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4) art. 11—13 otrzymujà brzmienie:
„Art. 11. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty
i wychowania upowszechnia informacje
o Programie, majàc na uwadze efektywnà realizacj´ Programu w szko∏ach i placówkach oÊwiatowych, oraz monitoruje
jego realizacj´.
Art. 12. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego przedstawia Radzie Ministrów projekt harmonogramu
zadaƒ wykonywanych w ramach Programu na kolejny rok bud˝etowy,
a tak˝e roczne sprawozdanie z realizacji Programu za poprzedni rok bud˝etowy, do dnia 30 czerwca.
2. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze
uchwa∏y, harmonogram zadaƒ wykonywanych w ramach Programu na kolejny rok bud˝etowy oraz roczne sprawozdanie z realizacji Programu za poprzedni rok bud˝etowy.
Art. 13. 1. Program jest finansowany z bud˝etu
paƒ-stwa oraz ze Êrodków bud˝etów
gmin, a ∏àczne nak∏ady na finansowanie Programu w ca∏ym okresie jego
realizacji wyniosà nie mniej ni˝
6 000 000 tys. z∏, w tym w latach
2010—2013 nie mniej ni˝ 3 100 000 tys. z∏.
2. Planowane Êrodki z bud˝etu paƒstwa
na realizacj´ dzia∏aƒ przewidzianych
w ramach Programu w latach
2006—2009 nie mogà byç w poszczególnych latach mniejsze ni˝ 500 000 tys. z∏.
3. WysokoÊç Êrodków z bud˝etu paƒstwa
na realizacj´ dzia∏aƒ przewidzianych
w ramach Programu w latach
2010—2013 okreÊla ustawa bud˝etowa
na dany rok.
4. Ârodki, o których mowa w ust. 2 i 3, sà
planowane w bud˝etach wojewodów
oraz w rezerwie celowej bud˝etu paƒstwa.”;
5) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego przedstawi Sejmowi
Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdanie
z realizacji Programu za lata 2010—2013,
nie póêniej ni˝ do dnia 30 wrzeÊnia roku
nast´pujàcego po roku, w którym zakoƒczono jego realizacj´.”.
Art. 18. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r.
o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 85 otrzymuje brzmienie:
„Art. 85. 1. Wynagrodzenie pracownika s∏u˝by cywilnej sk∏ada si´ z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy oraz dodatku
za wieloletnià prac´ w s∏u˝bie cywilnej.
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2. Wynagrodzenie urz´dnika s∏u˝by cywilnej sk∏ada si´ z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy, dodatku za
wieloletnià prac´ w s∏u˝bie cywilnej
oraz dodatku s∏u˝by cywilnej z tytu∏u
posiadanego stopnia s∏u˝bowego.”;
2) w art. 87 uchyla si´ ust. 2 i 3.
Art. 19. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. —
Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 71 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. 1. Ârodki na finansowanie p∏atnoÊci
w ramach wspólnej polityki rolnej
w cz´Êci podlegajàcej refundacji ze
Êrodków EFRG oraz EFRROW sà
przekazywane agencji p∏atniczej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
2. Ârodki, o których mowa w ust. 1,
w cz´Êci dotyczàcej EFRG sà przekazywane agencji p∏atniczej na
podstawie zapotrzebowania sk∏adanego przez agencj´ p∏atniczà.
3. Ârodki, o których mowa w ust. 1,
w cz´Êci dotyczàcej EFRROW sà
przekazywane agencji p∏atniczej na
wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju wsi, sporzàdzony
na podstawie zapotrzebowania
sk∏adanego przez agencj´ p∏atniczà.
4. Ârodki na finansowanie p∏atnoÊci
w ramach wspólnej polityki rolnej
w cz´Êci wspó∏finansowania krajowego sà przekazywane agencji
p∏atniczej w formie dotacji celowej
przez ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju wsi lub ministra
w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych na podstawie zapotrzebowania sk∏adanego przez agencj´ p∏atniczà.
5. Minister Finansów w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rozwoju wsi i ministrem
w∏aÊciwym do spraw rynków rolnych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb przekazywania na rachunek bankowy agencji
p∏atniczej Êrodków, o których mowa w ust. 1 i 4, oraz sposób post´powania ze Êrodkami odzyskanymi
od beneficjentów pomocy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
majàc na wzgl´dzie dochowanie
terminów dokonywania p∏atnoÊci
oraz prawid∏owe gospodarowanie
Êrodkami publicznymi.”;”;
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2) w art. 80 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 6 na koƒcu dodaje si´
przecinek oraz pkt 7 w brzmieniu:
„7) jednostkach bud˝etowych obs∏ugujàcych
paƒstwowe fundusze celowe, których dysponentami sà organy administracji rzàdowej”;”.
Art. 20. W ustawie z dnia 9 paêdziernika 2009 r.
o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1375) po art. 23 dodaje si´ art. 23a w brzmieniu:
„Art. 23a. W celu realizacji ustawy Prezes Rady Ministrów dokonuje, w drodze rozporzàdzenia,
przeniesienia planowanych dochodów
i wydatków bud˝etowych, w tym wynagrodzeƒ, mi´dzy cz´Êcià 37 „SprawiedliwoÊç” a cz´Êcià odpowiadajàcà powszechnym jednostkom organizacyjnym
prokuratury, z zachowaniem przeznaczenia Êrodków publicznych wynikajàcego
z ustawy bud˝etowej.”.
Art. 21. Do post´powaƒ w sprawach ustalania prawa do Êwiadczenia piel´gnacyjnego za okresy zasi∏kowe przypadajàce przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, rozpocz´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy i niezakoƒczonych ostatecznà
decyzjà, stosuje si´ dotychczasowe przepisy.
Art. 22. Podwy˝szenie wynagrodzeƒ dla nauczycieli w zwiàzku z kwotà bazowà okreÊlonà dla nauczycieli w ustawie bud˝etowej na rok 2010 obowiàzujàcà
od dnia 1 wrzeÊnia 2010 r. nast´puje nie póêniej ni˝ do
dnia 30 wrzeÊnia 2010 r., z wyrównaniem od dnia
1 wrzeÊnia 2010 r.
Art. 23. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy na
podstawie umowy zawartej z ministrem w∏aÊciwym
do spraw zdrowia przekazuje w 2010 r., na wyodr´bniony rachunek bankowy urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia, Êrodki Funduszu
Pracy z przeznaczeniem w 2010 r. na sta˝e podyplomowe oraz:
1) szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach
lekarza i lekarza dentysty;
2) specjalizacje piel´gniarek i po∏o˝nych, o których
mowa w przepisach o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna okreÊlaç w szczególnoÊci tryb przekazywania Êrodków oraz
ich rozliczenia.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia przekazuje
na podstawie zawartych umów Êrodki, o których mowa w ust. 1, na cele okreÊlone w ust. 1:
1) marsza∏kom województw;
2) wojewodom;
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3) jednostkom organizacyjnym prowadzàcym specjalizacje, o których mowa w art. 16 ust. 1a ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, oraz podmiotom uprawnionym do
szkolenia specjalizacyjnego, o których mowa
w art. 16 ust. 4a tej ustawy;
4) organizatorom kszta∏cenia, o których mowa
w art. 10w ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej.
Art. 24. Sprawozdanie z realizacji programu wieloletniego „Pomoc paƒstwa w zakresie do˝ywiania” za
rok 2009 jest przedstawiane Sejmowi Rzeczypospoli-
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tej Polskiej przez ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego do dnia 30 czerwca 2010 r.
Art. 25. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 28 ustawy wymienionej w art. 10 zachowujà
moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2010 r.
Art. 26. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjàtkiem art. 19, który wchodzi w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

