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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.

o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych

(druk nr 718)

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)

Art. 32a.
1. Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) na potrzeby przeprowadzenia

kwalifikacji wojskowej:
1) zapewnia lokal dla wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), powiatowej komisji

lekarskiej i wojskowego komendanta uzupełnień wraz z wyposażeniem oraz
przedmioty niezbędne do pracy tych organów, a także pomieszczenia wraz z
wyposażeniem, niezbędne przy wprowadzaniu danych do ewidencji wojskowej osób
stawiających się do kwalifikacji wojskowej;

2) może zatrudnić, na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowę zlecenia,
nie więcej niż cztery osoby do prac związanych z wprowadzaniem danych do
ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i
wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych oraz osobę do prowadzenia zajęć
z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej w lokalu, w którym jest
prowadzona kwalifikacja wojskowa;

3) zapewnia porządek w lokalu, w którym jest prowadzona kwalifikacja wojskowa oraz
bezpieczeństwo pracy organów, o których mowa w pkt 1, a także odpowiada za
zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania tych
organów[;]<.>

[4) przekazuje wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) dotacje celowe, otrzymane
z budżetu państwa, na zadania określone w art. 32 ust. 9.]

2. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż
wynagrodzenie referentów z wykształceniem średnim, określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

3. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wykonującym prace związane z wprowadzaniem
danych do ewidencji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych
osobom zgłaszającym się do kwalifikacji wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień
wydaje pisemne upoważnienie do wykonywania tych prac na zasadach określonych w
przepisach o ochronie danych osobowych. Czynności te są wykonywane pod nadzorem
wojskowego komendanta uzupełnień.
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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.>

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.

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

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. – KARTA NAUCZYCIELA (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,

poz. 674, z późn. zm.)

Art. 53.
[1. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku
kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć
(po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej
przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i
110 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3.]

<1. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym
roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym
wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu
roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na
pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3,
obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.>

1a. Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w ust. 1,
wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w
wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu
zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

2. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur, rent oraz
nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

2a. (uchylony).
3. Odpisy, o których mowa w ust. 1 i 2, łącznie z naliczonymi odpisami podstawowymi na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów,
rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne -
byłych pracowników, stanowią jeden fundusz w szkole.

3a. W przypadku likwidacji szkoły organ prowadzący szkołę jest obowiązany wskazać inną
szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na
każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły oraz
nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego szkoła
była ostatnim miejscem pracy. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w
regulaminie obowiązującym we wskazanej szkole.
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4. Organ prowadzący szkołę może tworzyć służbę socjalną powołaną do gospodarowania
funduszem, o którym mowa w ust. 3.

5. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1-4 stosuje się przepisy o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. O PROKURATURZE (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39,

z późn. zm.)

Art. 58.
1. Prokuratorowi, a także prokuratorowi w stanie spoczynku, może być przyznana, jako

pożyczka, pomoc finansowa na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych.
[2. Środki na pomoc finansową, o której mowa w ust. 1, nie mogą być niższe niż 5 %

rocznego funduszu płac przeznaczonego dla prokuratorów.]
<2. Środki na pomoc finansową, o której mowa w ust. 1, stanowią do 6% rocznego

funduszu wynagrodzeń osobowych prokuratorów.>
3. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów

publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób planowania i wykorzystywania
środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunki
przyznawania pomocy, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem zaangażowania
środków własnych prokuratora, udziału kolegiów prokuratur w przyznawaniu pomocy
oraz zasady racjonalności gospodarowania środkami, przy przyjęciu zasady, że w razie
wygaśnięcia stosunku służbowego prokuratora w sposób, o którym mowa w art. 16,
pożyczka podlega zwrotowi wraz z oprocentowaniem w wysokości obowiązującej przy
powszechnie dostępnych kredytach bankowych.

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do prokuratorów wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury, niebędących oficerami.

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

2009 r. Nr 151, poz. 1217)

Art. 9a.
W roku 2009 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.
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<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. 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.

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.>

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
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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;
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
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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.>

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
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;
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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).

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
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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.>

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
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



- 10 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

uzyskania stopnia naukowego, posiadający wizę pobytową 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;
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,
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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
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.>
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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. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

[1) najniższym wynagrodzeniu - oznacza minimalne wynagrodzenie za pracę
obowiązujące w styczniu danego roku, ustalone na podstawie odrębnych przepisów;]

<1) najniższym wynagrodzeniu – oznacza to minimalne wynagrodzenie za pracę
obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, ustalane na podstawie odrębnych
przepisów;>

2) osobie niepełnosprawnej bezrobotnej lub niepełnosprawnej poszukującej pracy -
oznacza to osobę niepełnosprawną bezrobotną lub niepełnosprawną poszukującą
pracy w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu;

3) organizacjach pozarządowych - oznacza to stowarzyszenia, związki, izby oraz
organizacje pracodawców i pracobiorców w szczególności działające na rzecz osób
niepełnosprawnych, tworzone na podstawie odrębnych przepisów;

4) przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego
miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie
komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",
na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.);

4a) kosztach płacy - oznacza to wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez
pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i
wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

5) uczestnictwie w życiu społecznym - oznacza to możliwość pełnienia ról społecznych
oraz pokonywania barier, w szczególności psychologicznych, architektonicznych,
urbanistycznych, transportowych i w komunikowaniu się;

6) wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych - oznacza to przeciętny miesięczny
udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu
na pełny wymiar czasu pracy;

7) warunkach pracy chronionej - oznacza to warunki, o których mowa w art. 28 albo
art. 29, i uzyskanie statusu zakładu pracy chronionej albo zakładu aktywności
zawodowej;

8) przystosowanym stanowisku pracy osoby niepełnosprawnej - oznacza to stanowisko
pracy, które jest oprzyrządowane i dostosowane odpowiednio do potrzeb
wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

9) staroście - oznacza to także prezydenta miasta na prawach powiatu;
10) niepełnosprawności - oznacza to trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról

społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu,
w szczególności powodującą niezdolność do pracy;
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11) psie asystującym - oznacza to odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego
psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa
asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej
aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

[Art. 68e.
W latach 2009-2011 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 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. 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 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 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. 3.
Przepisów ustawy nie stosuje się do:

[1) pracowników zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli,
ochrony prawa, sądach i trybunałach, wymienionych w art. 121 ust. 2 ustawy o
finansach publicznych;]
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<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,>

2) pracowników zatrudnionych w placówkach zagranicznych,
3) osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych[,]<.>
[4) nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy

administracji rządowej.]

Art. 5.
Pracownikami państwowej sfery budżetowej są:

[1) osoby objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń:
a) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, członkowie korpusu służby

cywilnej, etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych i
kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracownicy Rządowego Centrum
Legislacji, eksperci Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorzy
prokuratorscy, funkcjonariusze Służby Celnej,

aa) osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi
stanowiskami państwowymi,

b) sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki
organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego
nadzorowanej, których wynagrodzenia są finansowane ze środków
pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości, prokuratorzy oraz
członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień
Publicznych,

c) żołnierze zawodowi i funkcjonariusze, o których mowa w art. 2 pkt 2;
d) (uchylona),]

<1) osoby objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń:
a) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, członkowie korpusu

służby cywilnej, etatowi członkowie samorządowych kolegiów
odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracownicy
Rządowego Centrum Legislacji, eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariusze Służby
Celnej, członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu
służby cywilnej, członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie
Urzędu Zamówień Publicznych,

b) sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki
organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego
nadzorowanej, których wynagrodzenia są finansowane ze środków
pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości, prokuratorzy,
asesorzy prokuratorscy,

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

d) żołnierze zawodowi i funkcjonariusze, o których mowa w art. 2 pkt 2,>
2) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.
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[Art. 6.
1. Podstawę do określenia wynagrodzeń w roku budżetowym dla osób, o których mowa w

art. 5 pkt 1, stanowią:
1) limity zatrudnienia określane w ustawie budżetowej dla poszczególnych grup osób, w

częściach i działach klasyfikacji dochodów i wydatków,
2) kwoty bazowe,
3) ustalone w odrębnych przepisach wielokrotności kwot bazowych,
4) pozostałe składniki wynagrodzenia z roku poprzedniego zwaloryzowane
średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie
roczne, wypłacane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Podstawę do określenia wynagrodzeń w roku budżetowym dla pracowników, o których
mowa w art. 5 pkt 2, stanowią wynagrodzenia z roku poprzedniego, łącznie z
dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, bez zwiększeń, które mogą wynikać z przepisów
wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1-4, waloryzowane średniorocznym wskaźnikiem
wzrostu wynagrodzeń, ustalonym w ustawie budżetowej.]

<Art. 6.
1. Podstawę do określenia wynagrodzeń w roku budżetowym dla pracowników,

o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a i d oraz pkt 2, stanowią wynagrodzenia z roku
poprzedniego, zwaloryzowane średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń
ustalonym w ustawie budżetowej, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,
wypłacane 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.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o
ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.).

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.).>

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

<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 szkołach i placówkach
prowadzonych przez organy administracji rządowej następuje w terminie
określonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela.>
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Art. 10.
W budżecie państwa mogą być tworzone rezerwy celowe przeznaczone dla państwowych
jednostek budżetowych na:

1) zwiększenie wynagrodzeń i limitów zatrudnienia wynikających ze zmian
organizacyjnych i nowych zadań,

2) zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób
odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród
jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z
tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za nie wykorzystany urlop
wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla
pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część
budżetową, w których limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób[.]<,>

<3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej.>

[Art. 29f.
Przez żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. c, rozumie się również
żołnierzy odbywających nadterminową zasadniczą służbę wojskową.]

<Art. 29f.
Przez żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. d, rozumie się również
żołnierzy odbywających nadterminową zasadniczą służbę wojskową.>

Art. 29g.
Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe za okres od dnia 1
marca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. ustala się w wysokości przysługującej tym osobom
w 2008 r. Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w tym
okresie nie jest waloryzowana.

<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.>

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH

(Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)

Art. 96.
§ 1. Sędziemu może być przyznana, jako pożyczka, pomoc finansowa na zaspokojenie jego

potrzeb mieszkaniowych.
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[§ 2. Środki na pomoc finansową, o której mowa w § 1, nie mogą być niższe niż 5%
rocznego funduszu płac przeznaczonego dla sędziów.]

<§ 2. Środki na pomoc finansową, o której mowa w § 1, stanowią do 6% rocznego
funduszu wynagrodzeń osobowych sędziów.>

§ 3. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób planowania i wykorzystywania
środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunki przyznawania
pomocy, o której mowa w § 1, z uwzględnieniem zaangażowania środków własnych
sędziego, udziału kolegiów sądów w przyznawaniu pomocy oraz zasady racjonalności
gospodarowania środkami oraz przy przyjęciu zasady, że w razie rozwiązania albo
wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego w sposób, o którym mowa w art. 68,
pożyczka podlega zwrotowi wraz z oprocentowaniem w wysokości obowiązującej przy
powszechnie dostępnych kredytach bankowych.

USTAWA 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.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określa, w drodze rozporządzenia, stanowiska i
wymagane kwalifikacje urzędników sądowych oraz pracowników sądowych, a także
szczegółowe zasady wynagradzania i tabele wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość
dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji referendarzy sądowych,
innych urzędników oraz pracowników sądowych w wojewódzkich sądach administracyjnych.
Środki na wynagrodzenia zasadnicze ustala się przeciętnie w wysokości pięćdziesięciu
procent wynagrodzenia zasadniczego sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego, z tym
że środki te podwyższa się o wartość składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.]

<Art. 28.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określa, w drodze rozporządzenia, stanowiska i
wymagane kwalifikacje urzędników sądowych oraz pracowników wojewódzkich sądów
administracyjnych, a także szczegółowe zasady wynagradzania i tabele wynagrodzenia
zasadniczego oraz wysokość dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej
funkcji referendarzy sądowych, innych urzędników oraz pracowników tych sądów,
uwzględniając zasadę różnicowania wynagrodzenia w zależności od stanowiska i
wymaganych kwalifikacji, potrzebę zapewnienia prawidłowej organizacji działalności
administracyjnej, właściwego poziomu funkcjonowania sekretariatów sądowych oraz
wysokiego poziomu kultury pracy, sprawności, racjonalności, szybkości i
profesjonalizmu przy wykonywaniu czynności niezbędnych do sprawnego przebiegu
postępowania.>
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USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. O SĄDZIE NAJWYŻSZYM (Dz. U. Nr 240,

poz. 2052, z późn. zm.)

Art. 70.
[§ 1. Środki na wynagrodzenia zasadnicze pracowników administracyjnych Sądu

Najwyższego ustala się przeciętnie w wysokości 33% wynagrodzenia zasadniczego
sędziego Sądu Najwyższego w stawce podstawowej, z tym że środki te podwyższa się o
wartość składki obciążającej pracownika z tytułu podlegania obowiązkowi
ubezpieczenia społecznego.]

§ 2. Wynagrodzenie Szefa Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest ustalane
na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe w zakresie dotyczącym sekretarza stanu.

§ 3. Wynagrodzenie członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego niebędących
sędziami jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu sędziego sądu apelacyjnego w
stawce podstawowej, z tym że wynagrodzenie to podwyższa się o wartość składki
obciążającej pracownika z tytułu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

§ 4. W związku z pełnioną funkcją członkowi Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
przysługuje dodatek funkcyjny.

§ 5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia, stawki dodatku
funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

[Art. 96.
Środki na wynagrodzenia, o których mowa w art. 70 § 1, ustala się w odniesieniu do
wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego według zasad obowiązujących przed dniem
wejścia w życie ustawy.]

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

ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.)

[Art. 67a.
1. Żołnierzom zawodowym przysługują bezpłatne świadczenia stomatologiczne 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 wojskowej oraz na określonych stanowiskach służbowych, które wymagają
zapewnienia świadczeń stomatologicznych, także z użyciem implantów zębowych;

2) w okresie przygotowywania do pełnienia służby poza granicami państwa;
3) przez okres sześciu miesięcy po powrocie do kraju po zakończeniu służby poza

granicami państwa;
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4) w przypadku pełnienia służby w warunkach zwiększających ryzyko powstawania
schorzeń stomatologicznych, także z użyciem implantów zębowych.

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz dodatkowych
świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych, o których
mowa w ust. 1, rodzaj dokumentów potwierdzających uprawnienia do tych świadczeń
oraz jednostki organizacyjne, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony
Narodowej udzielające świadczeń zdrowotnych i tryb kierowania do nich żołnierzy
zawodowych, mając na względzie specyfikę służby wojskowej żołnierzy zawodowych, a
także warunki i właściwości służby uzasadniające udzielanie świadczeń
stomatologicznych.]

<Art. 67a.
1. Żołnierzom zawodowym przysługują bezpłatne świadczenia stomatologiczne 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 wojskowej 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 zakończeniu 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
organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych, a także wykaz stanowisk
służbowych uprawniających do dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza
dentysty i materiałów stomatologicznych, mając na względzie specyfikę służby
wojskowej żołnierzy zawodowych oraz warunki i właściwości służby uzasadniające
udzielanie świadczeń stomatologicznych.>

Art. 68.
1. Żołnierzowi zawodowemu oraz jego małżonkowi i dzieciom pozostającym na jego

utrzymaniu przysługuje prawo do bezpłatnego przejazdu raz w roku do wybranej
miejscowości w kraju i z powrotem. Koszty przejazdu pokrywa się z części budżetu
państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

[2. W razie niewykorzystania przysługującego przejazdu żołnierz zawodowy oraz inne osoby
uprawnione, o których mowa w ust. 1, otrzymują zryczałtowany ekwiwalent pieniężny w
kwocie odpowiadającej cenie biletu pociągu pospiesznego na odległość jednego tysiąca
kilometrów, z uwzględnieniem przysługującej klasy pociągu i posiadanych uprawnień do
przejazdów ulgowych.]

<2. Żołnierzowi zawodowemu zamieszkującemu poza miejscem pełnienia służby
w miejscowości, która nie jest miejscowością pobliską w rozumieniu ustawy z dnia
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
przysługuje prawo do zwrotu kosztów codziennych dojazdów z miejsca
zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem.>
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3. Żołnierzowi zawodowemu korzystającemu z zakwaterowania tymczasowego i
posiadającemu małżonka lub dzieci pozostające na jego utrzymaniu przysługuje raz w
miesiącu prawo do bezpłatnego przejazdu do miejsca zamieszkania tych osób i z
powrotem. Koszty przejazdu pokrywa się z części budżetu państwa, której dysponentem
jest Minister Obrony Narodowej.

4. Osobom, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane także inne świadczenia socjalno-
bytowe w postaci pomocy finansowej i rzeczowej.

5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki i tryb korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1-3;
2) rodzaj i zakres świadczeń, o których mowa w ust. 4.

6. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, powinno w szczególności określić formę
realizacji prawa do przejazdu, którego koszt pokrywa się z części budżetu państwa, której
dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, z uwzględnieniem przejazdu środkiem
transportu wybranym przez żołnierza zawodowego, i sposób wyznaczania trasy przejazdu
oraz obliczania kosztów tego przejazdu, a także termin wypłaty ekwiwalentu w
przypadku niewykorzystania przysługującego przejazdu. W przypadku świadczeń
socjalno-bytowych rozporządzenie powinno w szczególności określać rodzaj i zakres
podmiotowy świadczenia, warunki korzystania z tego świadczenia, sposób jego
realizacji, a w przypadku świadczeń finansowych ich wysokość, sposób obliczania,
terminy rozliczeń oraz terminy ich wypłaty.

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (Dz. U.

z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)

Art. 17.
[1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

przysługuje 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.) ciąży obowiązek
alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub
rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad
dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i
edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności.]

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

1) matce albo ojcu,



- 21 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

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.) 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: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności.>

<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.>

[2. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2. Przepisy art. 5 ust. 3-10 stosuje się
odpowiednio.

2a. W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiega się matka lub ojciec albo opiekun
faktyczny dziecka, ustalając prawo do świadczenia uwzględnia się dochód rodziny osoby
sprawującej opiekę.

2b. W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiega się krewny w linii prostej inny niż
matka lub ojciec, albo rodzeństwo, ustalając prawo do świadczenia uwzględnia się
łącznie dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód rodziny osoby
wymagającej opieki.

2c. W przypadku, gdy o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ubiega się rodzina zastępcza
spokrewniona z dzieckiem, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, ustalając prawo do
świadczenia uwzględnia się dochód rodziny zastępczej oraz dochód tego dziecka.

2d. Przy ustalaniu dochodu, o którym mowa w ust. 2-2c, w składzie rodziny uwzględnia się
również dziecko, którego niepełnosprawność uprawnia do pobierania świadczenia
pielęgnacyjnego, nawet jeżeli posiada ono własne dziecko.]

3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420,00 zł miesięcznie.
4. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się

w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę
świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

5. Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej,

zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku
przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
[b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej

spokrewnionej z dzieckiem, o której mowa w ust. 2c, albo, w związku z
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koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji 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;]

<b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej
spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo,
w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, 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;>

3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym

mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w
rodzinie;

5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do
świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o
zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Art. 23.
1. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na

wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna
faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby
niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub
pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania osoby, o której mowa w ust. 1.

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:
1) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę

urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub
jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie
potrzeby nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer
emerytury lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego;

2) dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię,
nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.

4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez
właściwy urząd skarbowy, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,
b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
d) wysokości należnego podatku;
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2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
3) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:

a) wysokości dochodu,
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

4) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do
świadczeń rodzinnych, w tym:

a) dokument stwierdzający wiek dziecka,
b) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub

zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o
prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
f) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
g) zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy

zarobkowej dla osoby ubiegającej się o dodatek, o którym mowa w art. 11,
h) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki

został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.
4a. W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią

wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 17a, organ właściwy
może przeprowadzić wywiad.

<4aa. W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenie
pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 17, organ
właściwy może przeprowadzić wywiad.>

[4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, organ właściwy może wystąpić do ośrodka
pomocy społecznej o udzielenie informacji o okolicznościach, o których mowa w art. 3
pkt 17a, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym
przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek
pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.]

<4b. W przypadkach, o których mowa w ust. 4a i 4aa, organ właściwy może 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 środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3
miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o
udzielenie informacji.>
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4c. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy organ właściwy upoważnił do
prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych kierownika ośrodka pomocy
społecznej lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń
rodzinnych, wstrzymywania lub zawieszenia wypłaty tych świadczeń, a także sposób
ustalania dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i wzory:

1) wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
2) zaświadczenia z urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
3) oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz innych oświadczeń i dowodów
niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,

4) wywiadu, o którym mowa w ust. 4a,
5) oświadczenia o dochodach członków rodziny uzyskanych w poprzednim roku

kalendarzowym,
kierując się koniecznością zapewnienia stosownej dokumentacji niezbędnej do sprawnej
realizacji świadczeń rodzinnych.

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:

1) opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji
publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, zawierający
strukturę systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres
komunikacji między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur
dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i
szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501),

2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju
systemu,

3) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem
systemu

- mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych stosowanych w
urzędach administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych,
w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i rodzaju danych, która umożliwi ich
scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z minimalnymi wymogami i
sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.

7. Urzędy administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych
używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami określonymi przez ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w przepisach wydanych na podstawie
ust. 6, i z jego zastosowaniem sporządzają sprawozdawczość, którą przekazują
wojewodzie.
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8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może utworzyć rejestr centralny
obejmujący dane dotyczące osób pobierających świadczenia rodzinne oraz wartości
udzielonych świadczeń, gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez organy
właściwe podczas realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, oraz może
przetwarzać te dane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych
osobowych. Organy właściwe przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując
oprogramowanie, o którym w mowa w ust. 7.

Art. 24.
[1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem świadczeń, o

których mowa w art. 9, 14-16 i 15b.]
<1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem

świadczeń, o których mowa w art. 9 i art. 14–17.>
2. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął

wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
[2a. Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub

stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął
wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.]

<2a. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia
o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie 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.>

3. W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od
niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres
zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do
świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin
ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

3a. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do
świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności
poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych
świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie:

1) niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia
utraty ważności poprzedniego orzeczenia i

2) prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie
trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

3b. (uchylony).
[4. W przypadku ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego prawo ustala się na czas

nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do
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zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin
ważności orzeczenia.]

<4. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala 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.>

5. Zasiłek rodzinny przysługuje za wrzesień, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się
legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności po ukończeniu nauki w szkole zostały przyjęte, w tym samym roku
kalendarzowym, do szkoły wyższej.

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z

2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

Art. 173.
1. W skład Izby wchodzi nie więcej niż 100 członków powoływanych i odwoływanych

przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób spełniających wymagania, o których mowa
w ust. 2, i które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.

2. Członkiem Izby może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada wyższe wykształcenie prawnicze;
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
4) korzysta z pełni praw publicznych;
5) ma nieposzlakowaną opinię;
6) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo

skarbowe;
7) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) w administracji

publicznej lub na stanowiskach związanych z udzielaniem porad prawnych,
sporządzaniem opinii prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz
występowaniem przed sądami i urzędami;

8) ukończyła 29 lat.
3. Prezesa Izby i wiceprezesa powołuje na 3-letnią kadencję Prezes Rady Ministrów na

wniosek Prezesa Urzędu spośród zgłoszonych członków Izby. Do odwołania Prezesa
Izby i wiceprezesa przed upływem kadencji przepis art. 174 ust. 5 stosuje się
odpowiednio.

4. Nawiązanie stosunku pracy z członkami Izby następuje na podstawie powołania w
terminie określonym w akcie powołania. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
dotyczących członków Izby wykonuje Prezes Urzędu. W sprawach nieuregulowanych w
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ustawie, dotyczących stosunku pracy członków Izby, mają odpowiednie zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94, z późn. zm.).

5. Przed podjęciem obowiązków członek Izby jest obowiązany złożyć przed Prezesem Rady
Ministrów ślubowanie według następującej roty: "Ślubuję uroczyście wypełniać
obowiązki członka Izby, orzekać bezstronnie, zgodnie z przepisami prawa, a w
postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości"; składający ślubowanie
może na końcu dodać: "Tak mi dopomóż Bóg". Złożenie ślubowania członek Izby
potwierdza podpisem pod jego treścią.

[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 państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) dla pracowników państwowej sfery
budżetowej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b tej ustawy.]

<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 państwowej sferze budżetowej oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późń. zm.) dla pracowników
państwowej sfery budżetowej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a tej ustawy.>

7. Członkom Izby przysługuje dodatek za wieloletnią pracę wynoszący, począwszy od
szóstego roku pracy, 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrastający po
każdym roku pracy o 1 %, aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego.

8. Członkom Izby przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
1) 75 % wynagrodzenia miesięcznego - po 20 latach pracy;
2) 100 % wynagrodzenia miesięcznego - po 25 latach pracy;
3) 150 % wynagrodzenia miesięcznego - po 30 latach pracy;
4) 200 % wynagrodzenia miesięcznego - po 35 latach pracy;
5) 300 % wynagrodzenia miesięcznego - po 40 latach pracy;
6) 350 % wynagrodzenia miesięcznego - po 45 latach pracy.

9. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie
poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych
przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia
pracownicze. Do obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące nagród jubileuszowych, o których mowa w przepisach o
pracownikach urzędów państwowych.

10. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wielokrotność kwoty bazowej,
o której mowa w ust. 6, mając na względzie funkcję pełnioną przez członka Izby oraz to,
że wielokrotność nie może być mniejsza niż 4,5.

11. Obsługę organizacyjno-techniczną oraz księgową Izby zapewnia Urząd.
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USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. O POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.

1362)

Art. 6.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) całkowita niezdolność do pracy - całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo
zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

2) dochód dziecka - dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz z
dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny,
otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z
majątku dziecka;

3) dochód na osobę w rodzinie - dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w
rodzinie;

4) dochód rodziny - sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie;
5) jednostka organizacyjna pomocy społecznej - regionalny ośrodek polityki społecznej,

powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy
społecznej, placówkę specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, placówkę
opiekuńczo-wychowawczą, ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, ośrodek wsparcia i
ośrodek interwencji kryzysowej;

6) kontrakt socjalny - pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc,
określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie
podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej
osoby lub rodziny;

7) niezdolność do pracy z tytułu wieku - ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez
mężczyznę;

8) osoba bezdomna - osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu
przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i
niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i
dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i
zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania;

9) osoba samotna - osobę samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku
małżeńskim i nieposiadającą wstępnych ani zstępnych;

10) osoba samotnie gospodarująca - osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo
domowe;

11) osoba zatrudniona - osobę pozostającą w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu lub prowadzącą działalność gospodarczą
w rozumieniu przepisów dotyczących działalności gospodarczej;

11a) pierwsza forma opieki zastępczej nad dzieckiem - całodobową placówkę
opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą, w której dziecko zostało
umieszczone po raz pierwszy;
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12) praca socjalna - działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków
sprzyjających temu celowi;

13) renta - rentę z polskiego lub zagranicznego systemu ubezpieczeń społecznych, rentę
strukturalną lub rentę socjalną;

14) rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

15) średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej lub całodobowej
placówce opiekuńczo-wychowawczej - kwotę rocznych kosztów działalności domu
lub całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej wynikającą z utrzymania
mieszkańców lub dzieci, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych,
wydatków bieżących na remonty i zakupy związane z realizacją programu
naprawczego, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i
usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok
kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej
liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu lub
placówce;

16) świadczenie nienależnie pobrane - świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie
przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie
sytuacji materialnej lub osobistej[.]<;>

<17) bar mleczny - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w postaci
samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych zakładów masowego
żywienia, sprzedających całodziennie posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie.>

Art. 7.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe

placówki opiekuńczo-wychowawcze;
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
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13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

<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 zakresie określonym w ustawie budżetowej
na dany rok.>

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;
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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;
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;
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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;

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;
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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;

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:
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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.

USTAWA 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)

Art. 1.
1. Ustanawia się program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zwany dalej

"Programem".
[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.) i jest
realizowany w latach 2006-2009.]

<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.) i jest realizowany w latach 2006-2013.>

Art. 5.
1. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o

których mowa w art. 3 pkt 1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa
odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Rada gminy może podjąć uchwałę o podwyższeniu kryterium dochodowego, o którym
mowa w ust. 1.

<3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pomoc przyznawana osobom, których
dochody przekraczają 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 1, jest
finansowana ze środków własnych gminy przeznaczonych na realizację Programu.>

Art. 6a.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć

w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu wyraża
chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w
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formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o udzieleniu pomocy.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie wymaga ustalania sytuacji rodziny w drodze
rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek pomocy społecznej
decyzji administracyjnej.

3. Środki na zakup posiłku, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane przez ośrodek
pomocy społecznej na podstawie sporządzonej przez odpowiednio dyrektora szkoły lub
przedszkola listy uczniów lub dzieci oraz liczby spożytych posiłków w przyjętym okresie
rozliczeniowym.

[4. Liczba dzieci lub uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z ust. 1, nie może
przekroczyć 10 % liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach
na terenie gminy w danym miesiącu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.]

<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.>

[Art. 11.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania upowszechnia informacje o Programie,
mając na uwadze efektywną realizację Programu w szkołach i placówkach oświatowych, oraz
monitoruje jego realizację i przekazuje roczną informację w tej sprawie do ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do końca lutego następnego roku.

Art. 12.
1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedstawia Radzie Ministrów

projekt harmonogramu zadań wykonywanych w ramach Programu na kolejny rok
budżetowy oraz kierunki realizacji Programu na następne dwa lata, a także roczne
sprawozdanie z realizacji Programu za poprzedni rok budżetowy, do dnia 31 maja.

2. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwały, harmonogram zadań wykonywanych w
ramach Programu na kolejny rok budżetowy oraz kierunki realizacji Programu na
następne dwa lata.

Art. 13.
1. Program jest finansowany z budżetu państwa oraz ze środków budżetów gmin, a łączne

nakłady na finansowanie Programu w całym okresie jego realizacji wyniosą nie mniej niż
2.900.000 tys. zł.

2. Planowane środki z budżetu państwa na realizację działań przewidzianych w ramach
Programu nie mogą być w poszczególnych latach mniejsze niż 500.000 tys. zł.

3. Środki, o których mowa w ust. 2, są planowane w budżetach wojewodów oraz w rezerwie
celowej budżetu państwa.]

<Art. 11.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania upowszechnia informacje
o Programie, mając na uwadze efektywną realizację Programu w szkołach i placówkach
oświatowych, oraz monitoruje jego realizację.
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Art. 12.
1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedstawia Radzie

Ministrów projekt harmonogramu zadań wykonywanych w ramach Programu na
kolejny rok budżetowy, a także roczne sprawozdanie z realizacji Programu za
poprzedni rok budżetowy, do dnia 30 czerwca.

2. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwały, harmonogram zadań
wykonywanych w ramach Programu na kolejny rok budżetowy 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 okresie 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 przewidzianych
w ramach Programu w latach 2006 – 2009 nie mogą być w poszczególnych latach
mniejsze niż 500 000 tys. zł.

3. Wysokość środków z budżetu państwa na realizację działań przewidzianych
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.>

[Art. 16.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedstawi Sejmowi Rzeczypospolitej
Polskiej, nie później niż do dnia 30 czerwca, roczne sprawozdanie z realizacji Programu za
poprzedni rok budżetowy, harmonogram zadań wykonywanych w ramach Programu na
kolejny rok budżetowy oraz kierunki realizacji Programu na następne dwa lata.]

<Art. 16.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedstawi 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
realizację.>

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. O SŁUŻBIE CYWILNEJ (Dz. U. Nr 227, poz. 1505

oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)

[Art. 85.
1. Wynagrodzenie pracownika służby cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego

przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy, dodatku specjalnego wynikającego
ze specyfiki i charakteru wykonywanych zadań oraz dodatku za wieloletnią pracę w
służbie cywilnej.
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2. Wynagrodzenie urzędnika służby cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego
przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy, dodatku specjalnego wynikającego
ze specyfiki i charakteru wykonywanych zadań, dodatku za wieloletnią pracę w służbie
cywilnej oraz dodatku służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego.]

<Art. 85.
1. Wynagrodzenie pracownika służby cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego

przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy oraz dodatku za wieloletnią
pracę w służbie cywilnej.

2. Wynagrodzenie urzędnika służby cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego
przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy, dodatku za wieloletnią pracę w
służbie cywilnej oraz dodatku służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia
służbowego.>

Art. 87.
1. Wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla zajmowanego stanowiska pracy oraz

dodatek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego ustala się z
zastosowaniem mnożników kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych
zasad określa ustawa budżetowa.

[2. Dodatek specjalny wynikający ze specyfiki i charakteru wykonywanych zadań przyznaje
się kwotowo ze środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne.

3. Rada Ministrów, w drodze uchwały, dokonuje podziału procentowego środków, o których
mowa w ust. 2, na poszczególne urzędy, kierując się charakterem i specyfiką zadań
wykonywanych przez urzędy w danym roku budżetowym.]

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. - PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O

FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Art. 71.
W ustawie z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz.
1381 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 304 i Nr 214, poz. 1349) wprowadza się następujące zmiany:

[1) art. 10 otrzymuje brzmienie:
"Art. 10. 1. Środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w

części podlegającej refundacji ze środków EFRG oraz EFRROW są
przekazywane agencji płatniczej zgodnie z przepisami 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 właściwego do
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spraw rozwoju wsi, sporządzony na podstawie zapotrzebowania
składanego przez agencję płatniczą.

4. Środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w
części współfinansowania krajowego są przekazywane agencji płatniczej
w formie dotacji celowej przez ministra właściwego 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 rolnych określi, w
drodze rozporządzenia, warunki i tryb przekazywania na rachunek
bankowy agencji płatniczej środków, o których mowa w ust. 2, oraz
sposób postępowania ze środkami odzyskanymi od beneficjentów pomocy
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, mając na względzie dochowanie
terminów dokonywania płatności oraz prawidłowe gospodarowanie
środkami publicznymi.";]

<1) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. 1. Środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki

rolnej w części podlegającej refundacji ze środków EFRG oraz
EFRROW są przekazywane agencji płatniczej zgodnie z przepisami
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 właściwego
do spraw rozwoju wsi, sporządzony na podstawie zapotrzebowania
składanego przez agencję płatniczą.

4. Środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej
w części współfinansowania krajowego są przekazywane agencji
płatniczej w formie dotacji celowej przez ministra właściwego 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
rolnych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb
przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków, o
których mowa w ust. 1 i 4, oraz sposób postępowania ze środkami
odzyskanymi od beneficjentów pomocy w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej, mając na względzie dochowanie terminów
dokonywania płatności oraz prawidłowe gospodarowanie środkami
publicznymi.”;>

2) w art. 10a w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"Środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów
kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 i 2,
mogą być przekazywane przez właściwego dysponenta w formie dotacji celowej, o
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której mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), do wysokości:".

Art. 80.
W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505)
wprowadza się następujące zmiany:

[1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w
brzmieniu:

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

<1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 6 na końcu dodaje się przecinek oraz pkt 7 w brzmieniu:
„7) jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe,

których dysponentami są organy administracji rządowej”;>
2) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W ramach realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie
cywilnej oraz w celu wdrożenia standardów, wytycznych i zasad, o których
mowa w art. 15 ust. 9 i 10, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na
wniosek Szefa Służby Cywilnej, dysponuje, w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), środkami
z rezerwy budżetowej na modernizację służby cywilnej, utworzonej w ustawie
budżetowej.";

3) w art. 25 w ust. 4 w pkt 1 uchyla się lit. i;
4) w art. 160 uchyla się pkt 4.

USTAWA z dnia 9 października 2009 r. O ZMIANIE USTAWY O PROKURATURZE

ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 178, poz. 1375)

Art. 23.
Minister Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego artykułu
określi i przekaże w drodze zarządzenia środki budżetowe i składniki majątkowe niezbędne
do funkcjonowania prokuratury.

<Art. 23a.
W celu realizacji ustawy Prezes Rady Ministrów dokonuje, w drodze rozporządzenia,
przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń,
między częścią 37 „Sprawiedliwość” a częścią odpowiadającą powszechnym jednostkom
organizacyjnym prokuratury, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych
wynikającego z ustawy budżetowej.>


