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Warszawa, dnia 31 stycznia 2014 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze,  

ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym 

(druk nr 544) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa ma na celu zrównanie sytuacji prawnej osób pełniących 

służbę prokuratorską albo sprawujących urząd na stanowisku sędziego z sytuacją, w jakiej 

znajdują się pracownicy objęci powszechnym systemem ubezpieczenia społecznego w razie 

nieobecności w pracy z powodu choroby. 

Kluczową regulację z tego punktu widzenia zawierają przepisy, które przewidują 

zmniejszenie wynagrodzenia przysługującego prokuratorowi, sędziemu sądu powszechnego, 

jak również sędziemu Sądu Najwyższego w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku nieobecności w pracy wywołanej 

chorobą wymienione podmioty otrzymują wynagrodzenie w pełnej wysokości, natomiast 

według postanowień ustawy ma im przysługiwać 80% wynagrodzenia, przy czym nadal 

maksymalnym okresem korzystania ze zwolnienia lekarskiego pozostanie okres roku (art. 1 

pkt 1, art. 2 pkt 1 i art. 3 pkt 1). 

Taka sama zasada odnosić się będzie także do sędziów sądów administracyjnych, w tym 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, oraz sędziów sądów wojskowych, ze względu na to, że 

dotyczące ich pragmatyki służbowe nakazują odpowiednie stosowanie przepisów normujących 

prawa i obowiązki sędziów sądów powszechnych oraz sędziów Sądu Najwyższego. Ponadto 

omawianymi zmianami objęci zostaną asesorzy powszechnych i wojskowych jednostek 

organizacyjnych prokuratury, do których to stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

prokuratorów tych prokuratur. 
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Rozwiązania przyjęte w tym zakresie stanowią element szerszej reformy polegającej na 

zmniejszaniu nierówności między powszechnym systemem ubezpieczenia społecznego a 

systemem zaopatrzenia przewidzianym dla służb mundurowych, prokuratorów oraz sędziów. 

Równolegle bowiem uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży 

Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy 

o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie 

funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, 

ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 543), która 

w odniesieniu do funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych również przewiduje obniżenie 

uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim o 20%. 

Opiniowana ustawa zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia w niektórych sytuacjach. 

Część z nich odpowiada wyjątkom sformułowanym w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. 

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 

oraz ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych (zob. np. art. 1 pkt 2, ust. 1a pkt 1–3 i 5). Z kolei 

okoliczność nawiązująca do choroby spowodowanej przez inną osobę w wyniku popełnienia 

przez nią umyślnego czynu zabronionego została uwzględniona z uwagi na specyfikę zawodu 

prokuratora oraz sędziego (por. art. 1 pkt 2, ust. 1a pkt 4). 

Ponieważ jedną z przesłanek decydujących o zachowaniu prawa do wynagrodzenia 

w  pełnej wysokości będzie przesłanka „choroby powstałej w związku ze szczególnymi 

właściwościami lub warunkami wykonywania czynności prokuratora/sędziego”, nowe przepisy 

określają, w jakim trybie i jaki podmiot powinien taki fakt stwierdzić. W myśl jednostek 

redakcyjnych, które zostaną dodane w nowelizowanych ustawach, obowiązek skierowania 

prokuratora tudzież sędziego na stosowne badania (z urzędu bądź też na wniosek samego 

zainteresowanego) ciążyć będzie na organach kierujących daną jednostką prokuratury albo 

sądem, podczas gdy wydawanie orzeczeń lekarskich w tym zakresie powierzone zostanie 

lekarzom orzecznikom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 1 pkt 2, ust. 1b; art. 2 pkt 2, 

§ 1b; art. 3 pkt 2, § 5b). Zdefiniowana została także choroba, o której mowa powyżej. Otóż, 

za sui generis chorobę zawodową prokuratora czy sędziego będzie mogła zostać uznana 

choroba spowodowana „działaniem czynników szkodliwych występujących w miejscu 
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wykonywania czynności prokuratora/sędziego” (art. 1 pkt 2, ust. 1c; art. 2 pkt 2, § 1c; art. 3 

pkt 2, § 5c). 

Ustawa doprecyzuje również kwestię dokumentów, jakie prokurator lub sędzia powinien 

przedłożyć dla usprawiedliwienia nieobecności w pracy, a także termin (7 dni), w którym 

winien uczynić zadość temu obowiązkowi (art. 1 pkt 3, art. 2 pkt 3 i art. 3 pkt 3). 

Zgodnie z art. 4 ustawy, prokuratorzy i sędziowie, którzy w dniu wejścia w życie ustawy 

będą nieobecni w pracy z powodu choroby, zachowają prawo do 100% wynagrodzenia do dnia 

oznaczonego w zaświadczeniu lekarskim, jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia 

wejścia w życie ustawy. 

Okres vacatio legis określony został w art. 5 i stosownie do brzmienia tego przepisu 

wyniesie 30 dni. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona na skutek inicjatywy Rady Ministrów (druk sejmowy 

nr 1502). Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości 

i Praw Człowieka w dniu 28 sierpnia 2013 r., po czym został on skierowany do podkomisji 

nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia przedmiotowego przedłożenia. 

W swoim sprawozdaniu podkomisja zarekomendowała uzupełnienie tekstu projektu 

o postanowienia dotyczące procedury oraz wskazujące podmiot upoważniony do stwierdzenia, 

że dana choroba postała „w związku z szczególnymi właściwościami lub warunkami 

wykonywania czynności prokuratora/sędziego”. Podkomisja zdefiniowała również choroby 

zawodowe prokuratorów i sędziów. 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła sprawozdanie w dniu 8 stycznia 

2014 r. (druk nr 2032), uwzględniając w nim poprawki zaproponowane przez podkomisję. 

W toku drugiego czytania nie zgłoszono żadnych dodatkowych poprawek. 

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. W ust. 1b, który na mocy art. 1 ustawy ma zostać dodany w art. 51 ustawy z dnia 

20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, przewidziano, że w razie ujawnienia u prokuratora choroby, 



– 4 – 

 

co do której zachodzi podejrzenie, że powstała w związku z szczególnymi właściwościami 

lub warunkami wykonywania czynności prokuratora, prokurator bezpośrednio przełożony 

kieruje prokuratora do lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z urzędu lub na 

wniosek prokuratora. Podobne postanowienia zawierają przepisy dodawane w ustawie z dnia 

27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (dalej u.s.p.) oraz ustawie z dnia 

23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (art. 2 pkt 2, § 1b oraz art. 3 pkt 2, § 5b). 

Powierzenie lekarzom orzecznikom ZUS przeprowadzania badań lekarskich i stwierdzania 

chorób zawodowych u prokuratorów i sędziów ma przy tym uzasadnienie w tym, że wedle 

obowiązującego art. 70 § 1 u.s.p., to właśnie lekarz orzecznik ZUS może uznać sędziego za 

trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków z powodu choroby lub utraty sił, co z kolei 

stanowi podstawę do przeniesienia sędziego w stan spoczynku. Analogiczne rozwiązanie 

zawarte jest w art. 31 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym, zaś w odniesieniu do prokuratorów – 

wobec odesłania zawartego w art. 62a ust. 1 ustawy o prokuraturze – odpowiednio stosuje się 

powołany już art. 70 § 1 u.s.p. 

Powstaje jednak wątpliwość, czy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS wydane w sprawie 

choroby zawodowej nie powinno podlegać zaskarżeniu, tak jak to jest w przypadku trwałej 

niezdolności do pełnienia obowiązków prokuratora lub sędziego (art. 62a ust. 1 ustawy 

o prokuraturze, art. 70 § 3a u.s.p.). Pytanie to nabiera szczególnego znaczenia, jeżeli weźmie 

się pod uwagę fakt, że na gruncie nowych regulacji choroby zawodowe prokuratorów 

i sędziów nie zostały określone przez wskazanie konkretnych jednostek chorobowych. 

Dodawane przepisy mają bowiem jedynie ogólnie stanowić, że chorobą powstałą „w związku 

ze szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywania czynności prokuratora/ 

sędziego” jest choroba spowodowana „działaniem czynników szkodliwych występujących 

w miejscu wykonywania czynności prokuratora/sędziego”. Na tym tle może zatem dojść do 

sporów, zwłaszcza że od tego, jak ostatecznie zakwalifikowanie zostanie dane schorzenie 

(tzn. czy zostanie uznane za mające związek z wykonywaniem zawodu, czy też raczej za 

niepowiązane z nim), uzależnione będą prawa majątkowe prokuratorów oraz sędziów (100% 

bądź 80% wynagrodzenia). 

Należy także podnieść, że w powszechnym systemie ubezpieczenia społecznego istnieje 

możliwość weryfikacji orzeczenia lekarskiego wydanego przez jednostkę orzeczniczą I 

stopnia (lekarz spełniający wymagania kwalifikacyjne według przepisów o służbie medycyny 

pracy), i to mimo że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie 
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chorób zawodowych obejmuje wykaz tego typu chorób (zob. § 7 tego rozporządzenia). Skoro 

więc sytuacja prawna prokuratorów i sędziów ma być uregulowana podobnie jak sytuacja 

pracowników, w stosunku do których zastosowanie znajduje m.in. wyżej wymieniony akt 

normatywny, to wydaje się, iż we wprowadzanych zmianach powinno zostać uwzględnione 

nie tylko prawo do 100% wynagrodzenia z racji wystąpienia choroby zawodowej, lecz 

również możliwość odwołania się od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, przesądzającego tę 

kwestię. 

Wyraźne przyznanie uprawnienia w tym zakresie jest niezbędne, ponieważ nie ma 

jednej ustawy, która ustanawiałaby regułę, że orzeczenia lekarza orzecznika ZUS podlegają 

weryfikacji w trybie zaskarżenia do komisji lekarskiej ZUS. Z art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy 

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wynika jedynie, że do 

zakresu działania Zakładu należy między innymi realizacja przepisów o ubezpieczeniach 

społecznych, a w szczególności orzekanie przez lekarzy orzeczników Zakładu oraz komisje 

lekarskie Zakładu dla  p o t r z e b  u s t a l a n i a  u p r a w n i e ń  d o  ś w i a d c z e ń  

z  u b e z p i e c z e ń  s p o ł e c z n y c h, zaś rola art. 68 ust. 2 tej ustawy sprowadza się do 

wyłączenia przepisów o zamówieniach publicznych przy realizacji zadania, o którym mowa 

w art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. f, oraz zadań związanych z orzekaniem przez lekarzy orzeczników 

i  komisji lekarskiej Zakładu dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń innych niż 

z ubezpieczeń społecznych. Nie ma też podstaw dla przyjęcia, że w stosunku do prokuratorów 

oraz sędziów zastosowanie (choćby odpowiednie) znajdzie rozporządzenie Rady Ministrów 

z  dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych czy nawet ustawa z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa, która regulując kwestię ustalenia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego 

odsyła do przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń (art. 18 ust. 3). 

Postanowienia aktów normatywnych odnoszących się do powszechnego systemu ubezpieczenia 

społecznego mogą być wprawdzie stosowane posiłkowo do prokuratorów i sędziów, niemniej 

z racji odrębności dotyczącego ich systemu zaopatrzenia musi to wynikać z wprost z ustawy 

(najlepszym przykładem jest tutaj art. 94 ust. 2 u.s.p., który dopuszcza stosowanie przepisów 

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w zakresie, w jakim określają one 

wysokość wynagrodzenia oraz usprawiedliwiony okres niemożności do wykonywania pracy 

z przyczyn innych niż choroba). 
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Propozycja poprawek: 

– w art. 1 w pkt 2, w ust. 1b dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Od orzeczenia lekarza orzecznika prokuratorowi przysługuje sprzeciw do komisji 

lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego 

orzeczenia.”; 

– w art. 2 w pkt 2, w § 1b dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Od orzeczenia lekarza orzecznika sędziemu przysługuje sprzeciw do komisji 

lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego 

orzeczenia.”; 

– w art. 3 w pkt 2, w § 5b dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Od orzeczenia lekarza orzecznika sędziemu przysługuje sprzeciw do komisji 

lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego 

orzeczenia.”; 

2. Zarówno w art. 1 pkt 2, jak i w art. 2 pkt 2 i art. 3 pkt 2 można doszukać się pewnej 

niekonsekwencji stylistycznej polegającej na tym, że w jednej z dodawanych jednostek 

(w art. 1 i art. 2 są to ustęp i paragraf oznaczone jako 1b, a w art. 3 – § 5b) posłużono się 

wyrażeniem „w związku z szczególnymi właściwościami lub warunkami”, natomiast 

w następującym po nim paragrafie, który pełni funkcję definicyjną, mamy do czynienia 

ze zwrotem „w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami”. Dla zachowania 

jednolitości w zakresie stosowanych zasad gramatycznych wskazana jest wobec tego korekta 

przyimka występującego w powołanych jednostkach redakcyjnych. 

Propozycja poprawek: 

– w art. 1 w pkt 2, w ust. 1b wyrazy „w związku z” zastępuje się wyrazami „w związku ze”; 

– w art. 2 w pkt 2, w § 1b wyrazy „w związku z” zastępuje się wyrazami „w związku ze”; 

– w art. 3 w pkt 2, w § 5b wyrazy „w związku z” zastępuje się wyrazami „w związku ze”; 

3. Zgodnie z intencją wyrażoną w uzasadnieniu projektu ustawy, znowelizowane 

przepisy mają normować także sytuację sędziów sądów wojskowych (patrz też art. 4). 

Tymczasem w świetle odesłania zawartego w art. 70 § 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – 

Prawo o ustroju sądów wojskowych, do sędziów sądów wojskowych stosowane odpowiednio 

mogą być wyłącznie trzy paragrafy art. 94, a mianowicie: § 1, 3 i 4. Zatem, po wejściu 

ustawy w życie odesłaniem tym nie będą objęte: § 1a, czyli przepis, który utrzymuje w 

pewnych wypadkach zasadę pełnego wynagrodzenia, § 1b i 1c odnoszące się do problematyki 
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chorób zawodowych, a także § 2a–2d, regulujące kwestię dokumentów poświadczających 

przyczynę nieobecności w pracy oraz obowiązku ich dostarczenia właściwemu organowi. 

Wobec tego sędziowie sądów wojskowych będą jedyną grupą zawodową, która nie będzie 

miała uprawnień do wynagrodzenia w wysokości 100% za czas nieobecności w pracy 

z powodu np. wypadku przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy czy też poddania się 

niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, 

tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów. 

Niewątpliwie taki stan rzeczy będzie miał cechy dyskryminacyjnego traktowania, które – 

co jeszcze raz warto podkreślić – nie było na pewno zamierzone przez autorów projektu 

przedłożonej Senatowi ustawy. Co więcej: brak będzie regulacji determinującej to, czy 

i ewentualnie za pomocą jakiego dokumentu oraz w jakim terminie sędzia sądu wojskowego 

winien usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy. 

Aby więc nie doszło do powstania sygnalizowanej luki prawnej, konieczna jest również 

nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych. 

Propozycja poprawki: 

– po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: 

„Art. 1a. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 952 z późn. zm.) w art. 70 w § 1 wprowadzenie do wyliczenia 

otrzymuje brzmienie: 

„Do sądów wojskowych, sądów dyscyplinarnych, sędziów sądów wojskowych, 

asystentów sędziów oraz ławników stosuje się odpowiednio przepisy art. 4, art. 5, art. 8, 

art. 22b § 2, art. 37 § 8, art. 37e § 1 i 3, art. 40, art. 41a–41d, art. 42, art. 44–52, art. 53 § 1–3, 

art. 54, art. 56, art. 57 § 1, art. 58 § 1 i 3–6, art. 60, art. 65, art. 66, art. 69 § 1–2a, art. 70, 

art. 71, art. 73–75, art. 77 § 2–2b, 3a, 4 i 6–7, art. 78 § 1–4, art. 78a § 1–3 i 6, art. 79, art. 80 

§ 2d–2h i 4, art. 82a, art. 83, art. 84 § 3, art. 85, art. 86, art. 89, art. 90, art. 91 § 1, 1c–2, 6, 7 

i 9–12, art. 91a, art. 92, art. 93, art. 94 § 1–1c, 2a–4, art. 95, art. 98 § 1 i 2, art. 99, art. 100 

§ 1–4, art. 101 § 2–4, art. 102, art. 104–106d, art. 106f, art. 106g, art. 108, art. 111, art. 114 

§ 5–7, art. 115–118, art. 120–122, art. 125–128, art. 130, art. 131, art. 133, art. 147 § 3, 

art. 156, art. 159 § 1 pkt 5 i 6, art. 167, art. 169, art. 170 § 3 i art. 171–174 ustawy, o której 

mowa w art. 32a § 1, oraz przepisy wydane na podstawie art. 41 § 2, art. 41e, art. 57 § 5, 

art. 58 § 7, art. 78 § 5, art. 78a § 7, art. 91 § 8, art. 106e i art. 148 § 3 tejże ustawy, z tym że:”; 
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4. Wprowadzenie powyższej poprawki powinno pociągnąć za sobą zmianę tytułu 

ustawy. 

Propozycja poprawki: 

– tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych, 

ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym”; 

5. W myśl art. 4 ustawy, sędziowie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, 

wojskowych i administracyjnych oraz prokuratorzy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy są 

nieobecni w pracy z powodu choroby, zachowują prawo do wynagrodzenia na dotychczasowych 

zasadach, do dnia oznaczonego w zaświadczeniu o niezdolności do pracy z powodu choroby, 

jednak nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. 

Przytoczona regulacja budzi zastrzeżenia ze względu na wyznaczoną cezurę czasową 

obowiązywania dotychczasowych zasad. Zaakcentowania wymaga przy tym fakt, że termin 

30 dni, liczony od dnia wejścia ustawy w życie, ma odnosić się do sytuacji, gdy niezdolność 

do pracy powstała jeszcze przed zmianą stanu prawnego. 

Konieczność wprowadzenia przedmiotowego ograniczenia nie została przekonująco 

umotywowana w uzasadnieniu projektu ustawy, co bez wątpienia może mieć znaczenie dla 

ustalenia, czy omawiany przepis art. 4 czyni zadość standardom konstytucyjnym, w tym 

zasadzie lojalności państwa w stosunku do obywateli oraz zasadzie „ochrony praw nabytych”, 

na którą to zresztą powołał się sam projektodawca. W szczególności brak jakiejkolwiek 

argumentacji odnoszącej się do wyboru takiego, a nie innego okresu, może przemawiać 

za uznaniem przyjętej granicy za arbitralną. Istotne w tym kontekście jest również to, że 

stwierdzenie, iż tożsame rozwiązanie zamieszczono w rządowym projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy 

o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych 

ustaw straciło na aktualności, gdyż w toku prac parlamentarnych stosownemu przepisowi 

nadano inne brzmienie i zgodnie z uchwałą Sejmu stanowi on, że „funkcjonariusz lub 

żołnierz przebywający w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy na zwolnieniu lekarskim 
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otrzymuje uposażenie za czas przebywania na tym zwolnieniu na dotychczasowych zasadach 

do czasu upływu terminu określonego w zaświadczeniu lekarskim” (art. 13 – por. druk 

senacki nr 543). Projektodawca nie wykazał także, by zwolnienia lekarskie były nadużywane 

przez prokuratorów czy sędziów. Wedle danych przedstawionych w uzasadnieniu, żadne 

z zaświadczeń lekarskich wystawionych sędziom w roku 2011, które poddano weryfikacji 

w trybie art. 94c § 2 u.s.p. nie zostało zakwestionowane, natomiast w przypadku zwolnień 

wystawionych w tym samym okresie prokuratorom zakwestionowane zostały dwa na 25 

kontrolowanych – jedno z powodu nieprawidłowego wykorzystania, drugie zaś z racji 

niezasadności wystawienia. 

W związku z tym należy rozważyć usunięcie końcowego fragmentu art. 4. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 4 skreśla się wyrazy „,jednak nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie 

ustawy”. 

 

 

Ekspert ds. legislacji 

Katarzyna Konieczko 


