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    VII  kadencja 
 
 
 
 
 

D O D A T K O W E  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 oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 2315). 

 
Sejm na 68. posiedzeniu w dniu 28 maja 2014 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1                          

w związku z art. 76 ust. 2 regulaminu Sejmu -  skierował  ponownie projekt ustawy zawarty              
w druku nr 2391 do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w celu rozpatrzenia                          
poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.  

 
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu  

28 maja 2014  r. 
 

wnosi : 
 
W y s o k i   S e j m  raczy następujące poprawki : 
 

1) w art. 1 w pkt 2, w art. 20a ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola oraz dzieci, młodzieży i osób 

pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów, w tym do klas pierwszych, oraz 
do publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a i 7, w trakcie roku 
szkolnego, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży 
zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, 
które są przyjmowane z urzędu.”; 

– KP PSL 
– przyjąć 

2) w art. 1 w pkt 5 art. 22ab ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I–III szkoły podstawowej oraz 

zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach 
IV–VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej przedstawiają 
dyrektorowi szkoły propozycję: 

1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 
przyrodniczej, społecznej i podręcznika do nauki religii lub etyki oraz jednego  
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     podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub 

materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas I–III szkoły 
podstawowej; 

2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego 
do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV–
VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej; 

3) materiałów ćwiczeniowych.”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
3) w art. 1 w pkt 5 w art. 22ab ust. 5 nadać brzmienie: 

„5. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, o których mowa w ust. 1, może: 
1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz 

zmiany materiałów ćwiczeniowych; 
2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały 

ćwiczeniowe.”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
4) w art. 1 w pkt 5 w art. 22ac ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mają prawo 

do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 
kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla 
tych szkół oraz do nauki religii lub etyki.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

5) w art. 1 w pkt 5 w art. 22ad ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej i podręcznik do zajęć z 
religii lub etyki w klasach I–III zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i 
wychowania. Podręczniki te stają się własnością organu prowadzącego szkołę 
podstawową z dniem ich przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

6) w art. 1 w  pkt 5 w 22ae w ust. 1 dodać pkt 4 w brzmieniu: 
„4) szkół ponadgimnazjalnych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w 

zakresie szkoły ponadgimnazjalnej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

7) w art. 1 w pkt 5 w art. 22ae ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. W przypadku szkół podstawowych, gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub 
osoby fizyczne, zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1, jest zadaniem  



 

 
 
       zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązane do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju.”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
8) w art. 1 w pkt 5 w art. 22ae ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1, szkoła podstawowa, gimnazjum 
i szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka 
samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną otrzymują, na wniosek, dotację celową z 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół 
odpowiedniego typu i rodzaju.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

9) w art. 1 w pkt 5 w art. 22ae w ust. 5 dodać pkt 7 i 8 w brzmieniu: 
„7) szkól ponadgimnazjalnych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w 

zakresie ponadgimnazjalnym w podręczniki lub materiały edukacyjne – do wysokości 
250 zł na ucznia; 

8) szkół ponadgimnazjalnych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w 
zakresie ponadgimnazjalnym w materiały ćwiczeniowe – do wysokości 25 zł na 
ucznia.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

10) w art. 1 w pkt 5 w art. 22af ust. 1 i 2 nadać brzmienie: 
„ 1. Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły 

artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub 
gimnazjum, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przekazuje 
organowi prowadzącemu informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji 
celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3. 

2. Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej 
prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub 
osobę fizyczną przekazuje jednostce samorządu terytorialnego, właściwej do 
udzielenia dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4, wniosek o udzielenie tej 
dotacji wraz z informacjami niezbędnymi dla ustalenia wysokości dotacji.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

11) w art. 1 w pkt 5 w art. 22af ust. 7 nadać brzmienie: 
„7. Jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku i informacji, o której mowa w ust. 5, złożonej 

przez szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną prowadzone przez 
osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, 
wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa 
przekazana przez jednostkę samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w 
aktualizacji, szkoła, w terminie do dnia 31 sierpnia, zwraca jednostce samorządu 
terytorialnego część dotacji, równą różnicy między kwotą, którą szkoła otrzymała do 
dnia 25 sierpnia, a kwotą wynikającą z aktualizacji.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 



 

12) w art. 1 w pkt. 5 w art. 22ag pkt. 1 i 2 nadać brzmienie: 
„1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły 

ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie 
szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych 
przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, 
jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości 
dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i 4, oraz wzór formularza 
zawierającego te informacje, 

2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4, szkole 
podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej prowadzonych przez osobę 
prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

13) w art. 1 w pkt 5 w art. 22ah ust. 1 nadać brzmienie: 
„1.Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 1, szkoły 
artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej gimnazjum 
lub szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki 
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne otrzymują, na wniosek, dotację celową z 
budżetu państwa. Przepisy art. 22ae ust. 5–14 stosuje się odpowiednio.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

14) w art. 1 w pkt 5 w art. 22 ah ust. 8 nadać brzmienie: 
„8. W przypadku podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

do szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły 
podstawowe, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych przez osoby 
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, minister 
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze 
rozporządzenia: 

1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły informacji niezbędnych dla 
ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, wzór formularza 
zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji,  

2) tryb udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której 
mowa w ust. 1, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji  

– biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej 
i informatycznych nośników danych, a także mając na względzie zapewnienie 
jawności i przejrzystości gospodarowania środkami budżetu państwa.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

15) w art. 1 w pkt 5 art. 22ai nadać brzmienie: 
„Art. 22ai. 1. Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej za 

zgodą organu prowadzącego, może ustalić: 
1) w zestawie, o którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1, podręczniki lub 

materiały edukacyjne, których koszt zakupu dla ucznia przekracza 
odpowiednio kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 
pkt 1, 3, 5 i 7;  



 

2) materiały ćwiczeniowe, których koszt zakupu dla ucznia przekracza 
odpowiednio kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 
pkt 2, 4, 6 i 8. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, różnicę między kosztem zakupu dla 
ucznia kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zakupu 
materiałów ćwiczeniowych a wysokością kwot dotacji celowej, o których 
mowa w art. 22ae ust. 5, pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową, 
gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

16) w art. 1 w pkt 5 w art. 22ak ust. 1–3 nadać brzmienie: 
„Art. 22ak. 1. Szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna nieodpłatnie: 

1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające 
postać papierową, lub 

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 
edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub 

3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub 
je udostępnia. 

2. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub 
materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając 
konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych 
podręczników lub materiałów. 

3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub 
materiału edukacyjnego szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła 
ponadgimnazjalna może żądać od rodziców ucznia zwrotu: 

1) kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub 
2) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej, społecznej i do nauki religii lub etyki w 
klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1, 
określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego 
ministra.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

17) w art. 1 w pkt 5 art. 22al  nadać brzmienie: 
„Art. 22al. Przepisy art. 22ac, art. 22ad, art. 22ai i art. 22ak stosuje się odpowiednio do 

szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły 
podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

18) w art. 1 w pkt 5 w art. 22am ust. 1 i 2 nadać brzmienie: 
„1. W przypadku likwidacji szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły 

ponadgimnazjalnej, o której mowa w art. 22ae ust. 2: 
1) podręczniki, materiały edukacyjne lub urządzenia, o których mowa w art. 22ae 

ust. 11, zakupione z dotacji celowej podlegają zwrotowi jednostce samorządu 
terytorialnego, która udzieliła dotacji; 

2) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 
przyrodniczej, społecznej i do nauki religii lub etyki w klasach I –III szkoły 



 

podstawowej, o których mowa w art. 22ad ust. 1, podlegają zwrotowi jednostce 
samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typu 
i rodzaju. 

2. W przypadku likwidacji szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie 
szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej o której mowa w art. 
22ah ust. 1, podręczniki, materiały edukacyjne lub urządzenia, o których mowa w art. 
22ae ust. 11, zakupione z dotacji celowej oraz podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: 
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej i do nauki religii lub etyki w 
klasach I–III szkoły podstawowej, o których mowa w art. 22ad ust. 1, podlegają 
zwrotowi ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

19) w art. 1 w pkt 5 w art. 22ao w ust. 3 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) w przypadku podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej, społecznej i do nauki religii lub etyki oraz podręcznika do zajęć z 
zakresu danego języka obcego nowożytnego, w klasach I–III szkoły podstawowej – 
zawiera usystematyzowaną prezentację treści nauczania z zakresu odpowiednio 
edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej i do nauki religii 
lub etyki albo danego języka obcego nowożytnego, ustalonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

20) w art. 1 w pkt 12 w art. 85b ust. 1 i 2 nadać brzmienie: 
„1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek dyrektora 

niepublicznej szkoły podstawowej lub niepublicznej szkoły artystycznej realizującej 
kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia wyposażenie tych szkół 
w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 
przyrodniczej, społecznej i do nauki religii lub etyki w klasach I–III, o których mowa 
w art. 22ad ust. 1. Szkoły te zapewniają uczniom bezpłatny dostęp do podręczników 
zapewnionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Informację 
o terminie i sposobie złożenia wniosku zamieszcza się na stronie internetowej urzędu 
obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2. Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 1, 
przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla publicznych 
szkół podstawowych, gimnazjów, szkól ponadgimnazjalnych niepubliczne szkoły 
podstawowe i gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne otrzymują, na wniosek, dotację 
celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia 
szkół odpowiedniego typu i rodzaju.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

21) w art. 1 w pkt 12 w art. 85b ust. 5 nadać brzmienie: 
„5. Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 1, 
przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla publicznych 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych, niepubliczne szkoły 
artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum 



 

i szkoły ponadgimnazjalnej otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu państwa. 
Przepisy art. 22ae ust. 5–14 i art. 22ah ust. 2–8 stosuje się odpowiednio.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

22) w art. 1 w pkt 12 w art. 85b ust. 7 nadać brzmienie: 
„7. W przypadku likwidacji szkół, o których mowa w ust. 1, podręczniki do zajęć 

z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej i do 
nauki religii lub etyki w klasach I–III szkoły podstawowej zapewnione przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania podlegają zwrotowi odpowiednio 
jednostce samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół 
odpowiedniego typu i rodzaju albo ministrowi właściwemu do spraw kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

23) art. 6 nadać brzmienie: 
„Art. 6. Przepis art. 20a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego, o 
którym mowa w art. 13 i art. 14 ustawy zmienianej w art. 5.”; 

– KP PSL 
– przyjąć 

24) art. 9 nadać brzmienie: 
„Art. 9. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 22ac ust. 1 ustawy zmienianej w 
art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uczniowie szkół podstawowych i 
gimnazjów uzyskują, począwszy od roku szkolnego: 

1) 2014/2015 – uczniowie klasy I szkoły podstawowej; 
2) 2015/2016 – uczniowie klas II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I 

gimnazjum i klas I szkoły ponadgimnazjalnej; 
3) 2016/2017 – uczniowie klas III i V szkoły podstawowej oraz klasy II 

gimnazjum i klas II szkoły ponadgimnazjalnej 
4) 2017/2018 – uczniowie klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy III 

gimnazjum i klas III szkoły ponadgimnazjalnej.’; 
– KP PiS 

– odrzucić 
25) art. 10 nadać brzmienie: 

„Art. 10. Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: 
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej i do nauki religii lub 
etyki w klasach I–III zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i 
wychowania, począwszy od roku szkolnego: 

1) 2014/2015 – dla uczniów klasy I; 
2) 2015/2016 – dla uczniów klasy II; 
3) 2016/2017 – dla uczniów klasy III.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

26) art. 11 nadać brzmienie: 
„Art. 11. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art. 22ae 

ust. 1 i 2 oraz art. 85b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 



 

niniejszą ustawą, jest wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, 
począwszy od roku:  

1) 2014 – w zakresie wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki do 
zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne 
do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały 
ćwiczeniowe, dla klasy I;  

2) 2015 – w zakresie wyposażenia: 
a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka 

obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego 
języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klasy II,  

b) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe dla klasy IV, 

c) gimnazjów  oraz szkół ponadgimnazjalnych w podręczniki, materiały 
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy I; 

3) 2016 – w zakresie wyposażenia: 
a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka 

obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego 
języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klasy III,  

b) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe dla klasy V, 

c) gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w podręczniki, materiały 
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klasy II; 

4) 2017 – w zakresie wyposażenia: 
a) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe dla klasy VI, 
b) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe dla klasy III. 
c) szkól ponadgimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe dla klasy III i IV.”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
27) w art. 13 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i art. 85b ust. 3 ustawy zmienianej w 
art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest udzielana, począwszy od roku: 

1) 2015 – na wyposażenie: 
a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka 

obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego 
języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klas I i II, z 
zastrzeżeniem ust. 2 i 3,  

b) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe dla klasy IV, 

c) gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w podręczniki, materiały 
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy I; 

2) 2016 – na wyposażenie: 
a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka 

obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego 
języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klasy III, 



 

b) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe dla klasy V, 

c) gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w podręczniki, materiały 
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy II; 

3) 2017 – na wyposażenie: 
a) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe dla klasy VI, 
b) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

dla klasy III, 
c) szkól ponadgimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe dla klasy III i IV.”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
28) art. 14 nadać brzmienie: 

„Art. 14. Przepisy art. 9–11 i art. 13 stosuje się odpowiednio do szkół artystycznych 
realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej , gimnazjum i 
szkoły ponadgimnazjalnej.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

29) w art. 20 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych 

na realizację zadania, o którym mowa w art. 22ac i art. 85b ust. 1, 3 i 5 ustawy 
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą: 

1) w 2014 r. – 66 mln zł; 
2) w 2015 r. – 435 mln zł; 
3) w 2016 r. – 476 mln zł; 
4) w 2017 r. – 536 mln zł; 
5) w 2018 r. – 642 mln zł; 
6) w 2019 r. – 650 mln zł; 
7) w 2020 r. – 683 mln zł; 
8) w 2021 r. – 794 mln zł; 
9) w 2022 r. – 789 mln zł; 
10) w 2023 r. – 705 mln zł.”. 

– KP PiS 
– odrzucić 

Uwaga: łącznie należy głosować poprawki zawarte w: 
- pkt 1 i 23 
- pkt 2-22 i 24-29 

 
 

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r.  
 
 

Sprawozdawca 
 

/-/Katarzyna Hall 

  Przewodniczący Komisji 
 

/-/Piotr Paweł Bauć 



 

  
 

 




	Druk nr 2391-A
	VII  kadencja
	1) w art. 1 w pkt 2, w art. 20a ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów, w tym do klas pierwszych, oraz do publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a i 7, w trakcie roku szkolneg...

	– KP PSL
	2) w art. 1 w pkt 5 art. 22ab ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I–III szkoły podstawowej oraz zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV–VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej przedstawiają dyrektor...
	1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej i podręcznika do nauki religii lub etyki oraz jednego
	podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas I–III szkoły podstawowej;
	2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej;
	3) materiałów ćwiczeniowych.”;


	– KP PiS
	3) w art. 1 w pkt 5 w art. 22ab ust. 5 nadać brzmienie:
	„5. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, o których mowa w ust. 1, może:
	1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych;
	2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe.”;


	– KP PiS
	4) w art. 1 w pkt 5 w art. 22ac ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia og...

	– KP PiS
	– odrzucić

	5) w art. 1 w pkt 5 w art. 22ad ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej i podręcznik do zajęć z religii lub etyki w klasach I–III zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. ...

	– KP PiS
	– odrzucić

	6) w art. 1 w  pkt 5 w 22ae w ust. 1 dodać pkt 4 w brzmieniu:
	„4) szkół ponadgimnazjalnych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe”;

	– KP PiS
	– odrzucić

	7) w art. 1 w pkt 5 w art. 22ae ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. W przypadku szkół podstawowych, gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ...
	zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego obowiązane do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju.”;

	– KP PiS
	– odrzucić

	8) w art. 1 w pkt 5 w art. 22ae ust. 4 nadać brzmienie:
	„4. Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1, szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytoria...

	– KP PiS
	– odrzucić

	9) w art. 1 w pkt 5 w art. 22ae w ust. 5 dodać pkt 7 i 8 w brzmieniu:
	„7) szkól ponadgimnazjalnych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie ponadgimnazjalnym w podręczniki lub materiały edukacyjne – do wysokości 250 zł na ucznia;
	8) szkół ponadgimnazjalnych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie ponadgimnazjalnym w materiały ćwiczeniowe – do wysokości 25 zł na ucznia.”;

	– KP PiS
	– odrzucić

	10) w art. 1 w pkt 5 w art. 22af ust. 1 i 2 nadać brzmienie:
	„ 1. Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przekazuje organowi p...
	2. Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną przekazuje jednostce samorządu terytorialnego, właściwej do udzielenia dotacji celowe...

	– KP PiS
	– odrzucić

	11) w art. 1 w pkt 5 w art. 22af ust. 7 nadać brzmienie:
	„7. Jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku i informacji, o której mowa w ust. 5, złożonej przez szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, wniosk...

	– KP PiS
	– odrzucić

	12) w art. 1 w pkt. 5 w art. 22ag pkt. 1 i 2 nadać brzmienie:
	„1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego...
	2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4, szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,”;

	– KP PiS
	– odrzucić

	13) w art. 1 w pkt 5 w art. 22ah ust. 1 nadać brzmienie:
	„1.Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 1, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej gimnazjum lub szkoły pon...

	– KP PiS
	– odrzucić

	14) w art. 1 w pkt 5 w art. 22 ah ust. 8 nadać brzmienie:
	„8. W przypadku podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowe, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych przez osoby prawne inne niż je...
	1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji,
	2) tryb udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji

	– biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych, a także mając na względzie zapewnienie jawności i przejrzystości gospodarowania środkami budżetu państwa.”;

	– KP PiS
	– odrzucić

	15) w art. 1 w pkt 5 art. 22ai nadać brzmienie:
	„Art. 22ai. 1. Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej za zgodą organu prowadzącego, może ustalić:
	1) w zestawie, o którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1, podręczniki lub materiały edukacyjne, których koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednio kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1, 3, 5 i 7;
	2) materiały ćwiczeniowe, których koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednio kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2, 4, 6 i 8.
	2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, różnicę między kosztem zakupu dla ucznia kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zakupu materiałów ćwiczeniowych a wysokością kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5, pokrywa organ...


	– KP PiS
	– odrzucić

	16) w art. 1 w pkt 5 w art. 22ak ust. 1–3 nadać brzmienie:
	„Art. 22ak. 1. Szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna nieodpłatnie:
	1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub
	2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub
	3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
	2. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.
	3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
	1) kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub
	2) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej i do nauki religii lub etyki w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spr...



	– KP PiS
	– odrzucić

	17) w art. 1 w pkt 5 art. 22al  nadać brzmienie:
	„Art. 22al. Przepisy art. 22ac, art. 22ad, art. 22ai i art. 22ak stosuje się odpowiednio do szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.”;

	– KP PiS
	– odrzucić

	18) w art. 1 w pkt 5 w art. 22am ust. 1 i 2 nadać brzmienie:
	„1. W przypadku likwidacji szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w art. 22ae ust. 2:
	1) podręczniki, materiały edukacyjne lub urządzenia, o których mowa w art. 22ae ust. 11, zakupione z dotacji celowej podlegają zwrotowi jednostce samorządu terytorialnego, która udzieliła dotacji;
	2) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej i do nauki religii lub etyki w klasach I –III szkoły podstawowej, o których mowa w art. 22ad ust. 1, podlegają zwrotowi jednostce samorządu terytorial...

	2. W przypadku likwidacji szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej o której mowa w art. 22ah ust. 1, podręczniki, materiały edukacyjne lub urządzenia, o których mowa w ar...

	– KP PiS
	– odrzucić

	19) w art. 1 w pkt 5 w art. 22ao w ust. 3 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) w przypadku podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej i do nauki religii lub etyki oraz podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, w klasach I–III szkoły podstawowej – z...

	– KP PiS
	– odrzucić

	20) w art. 1 w pkt 12 w art. 85b ust. 1 i 2 nadać brzmienie:
	„1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek dyrektora niepublicznej szkoły podstawowej lub niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia wyposażenie tych szkół w podręczni...
	2. Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 1, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowyc...

	– KP PiS
	– odrzucić

	21) w art. 1 w pkt 12 w art. 85b ust. 5 nadać brzmienie:
	„5. Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 1, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowy...

	– KP PiS
	– odrzucić

	22) w art. 1 w pkt 12 w art. 85b ust. 7 nadać brzmienie:
	„7. W przypadku likwidacji szkół, o których mowa w ust. 1, podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej i do nauki religii lub etyki w klasach I–III szkoły podstawowej zapewnione przez ministra właś...

	– KP PiS
	– odrzucić

	23) art. 6 nadać brzmienie:
	„Art. 6. Przepis art. 20a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 13 i art. 14 ustawy zmienianej w art. 5.”;

	– KP PSL
	24) art. 9 nadać brzmienie:
	„Art. 9. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 22ac ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uz...
	1) 2014/2015 – uczniowie klasy I szkoły podstawowej;
	2) 2015/2016 – uczniowie klas II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum i klas I szkoły ponadgimnazjalnej;
	3) 2016/2017 – uczniowie klas III i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum i klas II szkoły ponadgimnazjalnej
	4) 2017/2018 – uczniowie klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum i klas III szkoły ponadgimnazjalnej.’;


	– KP PiS
	– odrzucić

	25) art. 10 nadać brzmienie:
	„Art. 10. Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej i do nauki religii lub etyki w klasach I–III zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, począws...
	1) 2014/2015 – dla uczniów klasy I;
	2) 2015/2016 – dla uczniów klasy II;
	3) 2016/2017 – dla uczniów klasy III.”;


	– KP PiS
	– odrzucić

	26) art. 11 nadać brzmienie:
	„Art. 11. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art. 22ae ust. 1 i 2 oraz art. 85b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, począwszy...
	1) 2014 – w zakresie wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klasy I;
	2) 2015 – w zakresie wyposażenia:
	a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klasy II,
	b) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy IV,
	c) gimnazjów  oraz szkół ponadgimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy I;

	3) 2016 – w zakresie wyposażenia:
	a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klasy III,
	b) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy V,
	c) gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klasy II;

	4) 2017 – w zakresie wyposażenia:
	a) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy VI,
	b) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy III.
	c) szkól ponadgimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy III i IV.”;



	– KP PiS
	– odrzucić

	27) w art. 13 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i art. 85b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest udzielana, począwszy od roku:
	1) 2015 – na wyposażenie:
	a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klas I i II, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,
	b) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy IV,
	c) gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy I;

	2) 2016 – na wyposażenie:
	a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klasy III,
	b) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy V,
	c) gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy II;

	3) 2017 – na wyposażenie:
	a) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy VI,
	b) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy III,
	c) szkól ponadgimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy III i IV.”;



	– KP PiS
	– odrzucić

	28) art. 14 nadać brzmienie:
	„Art. 14. Przepisy art. 9–11 i art. 13 stosuje się odpowiednio do szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej , gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.”;

	– KP PiS
	– odrzucić

	29) w art. 20 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadania, o którym mowa w art. 22ac i art. 85b ust. 1, 3 i 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą:
	1) w 2014 r. – 66 mln zł;
	2) w 2015 r. – 435 mln zł;
	3) w 2016 r. – 476 mln zł;
	4) w 2017 r. – 536 mln zł;
	5) w 2018 r. – 642 mln zł;
	6) w 2019 r. – 650 mln zł;
	7) w 2020 r. – 683 mln zł;
	8) w 2021 r. – 794 mln zł;
	9) w 2022 r. – 789 mln zł;
	10) w 2023 r. – 705 mln zł.”.


	– KP PiS
	– odrzucić
	Uwaga: łącznie należy głosować poprawki zawarte w:
	- pkt 1 i 23
	- pkt 2-22 i 24-29



