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Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności 

terminologicznej systemu prawnego 

(druk nr 651) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności 

terminologicznej systemu prawnego ma na celu dokonanie zmian w trzech ustawach, 

polegających na dostosowaniu występującej w nich terminologii do aktualnego stanu 

prawnego.  

Zmiany zawarte w art. 1 mają na celu wyeliminowanie z art. 262 § 1 ustawy – Kodeks 

pracy określenia „sąd wojewódzki” z uwagi na to, że nie funkcjonuje ono w systemie prawa 

od 1998 r., kiedy to na postawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy – Prawo 

o ustroju sadów powszechnych sądy wojewódzkie stały się sądami okręgowymi. 

W ustawie z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez 

obywateli wprowadza się prawidłowe odesłanie do ustawy – Kodeks wyborczy (art. 2). 

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy zastępuje się wyeliminowane 

z systemu pojęcie „zakład opieki zdrowotnej” pojęciem „zakład leczniczy” oraz wprowadza 

się definicję tego określenia w ustawie. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 9 listopada 2017 r. Projekt ustawy 

stanowił przedłożenie sejmowej Komisji do Spraw Petycji (druk sejmowy nr 1891).  
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Prace nad projektem ustawy prowadziła Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji, 

która przedstawiła sprawozdanie po pierwszym czytaniu projektu ustawy (druku sejmowym 

nr 1941).  

W wyniku prac Komisji projekt został zmodyfikowany. Skreślono zmiany w ustawie 

z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym z uwagi na to, że zmiany w tym 

zakresie zawarte zostały w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo 

o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 631). 

W drugim czytaniu zostały zgłoszone trzy poprawki. Poprawka pierwsza prowadziła do 

zmiany treści przepisu w celu jego uproszczenia. W poprawce drugiej zaproponowano 

skreślenie zmiany zawartej w art. 2 z uwagi na jej bezprzedmiotowość. Poprawka trzecia 

miała charakter redakcyjny. Sejm uchwalił ustawę z tymi poprawkami. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

Aldona Figura 

Starszy legislator 

 


