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VII  kadencja 
 

 
 

S P R A W O Z D A N I E 

KOMISJI   EDUKACJI,  NAUKI  I  MŁODZIEŻY 
 
 

o pilnym rządowym projekcie ustawy                    
o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk               
nr 2075). 

 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie  z art. 73 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierowała w dniu                    
23 stycznia 2014 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży - do 
pierwszego czytania.  

 
 
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po przeprowadzeniu pierwszego czytania                      

oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 5 i 18 lutego 2014 r.  
 

w n o s i : 
 
W y s o k i   S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
Komisja – zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu – przedstawia, na żądanie 

wnioskodawcy, następujący wniosek mniejszości: 
 

W art. 1 skreślić pkt 1.  
– poseł K. Łybacka 
 
 
Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. 
 
 
 
 

Sprawozdawca 
 
 

/-/Katarzyna Hall 

 Przewodniczący Komisji 
 

 
   /-/Piotr Paweł Bauć 
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Projekt  
 
 
 

USTAWA 
z dnia             2014 r. 

 
o zmianie ustawy o systemie oświaty 

 
Art. 1.  

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 22a ust. 2e otrzymuje brzmienie: 
„2e. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, 

który obowiązuje w roku szkolnym.”; 
2) po art. 22b dodaje się art. 22c w brzmieniu: 

„Art. 22c. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przy-
padku podręczników do szkół artystycznych minister właściwy 
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może zlecić 
opracowanie i wydanie podręcznika lub jego części.  

2. Podręcznik lub jego część opracowane w wyniku zlecenia, o któ-
rym mowa w ust. 1, oraz zaakceptowane odpowiednio przez mi-
nistra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo ministra 
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 
są dopuszczone do użytku szkolnego z mocy prawa.”. 

 
Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 

                                                 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 

2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i 
Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, 
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 
1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 
1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, 
poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 
205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 
2014 r. poz. 7.  
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