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Warszawa, 5 czerwca 2014 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 645) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zawiera kompleksowe 

zmiany, których celem jest zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym, to jest 

uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, bezpłatnych podręczników, materiałów 

edukacyjnych, jak również materiałów ćwiczeniowych. 

W związku z powyższym przedmiotowa ustawa nakłada na ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania obowiązek wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki 

do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej 

w klasach I–III. Podręczniki te staną się własnością organu prowadzącego szkołę z dniem ich 

przekazania przez wymienionego ministra. Regulacja ta będzie wdrażana stopniowo, 

począwszy od roku szkolnego: 

– 2014/2015 – w stosunku do uczniów klasy I szkoły podstawowej, 

– 2015/2016 – w stosunku do uczniów klasy II szkoły podstawowej, 

– 2016/2017 – w stosunku do uczniów klasy III szkoły podstawowej. 

Ponadto ustawa przyznaje dotację celową z budżetu państwa dla organów prowadzących  

szkoły podstawowe i gimnazja z przeznaczeniem na zakup: 

– podręczników do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiałów edukacyjnych 

do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiałów ćwiczeniowych 

dla klas I–III szkoły podstawowej, 

– podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla klas IV–VI 

szkoły podstawowej, 
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– podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich 

klas gimnazjum. 

Ustawa określa maksymalną wysokość dotacji przypadającej na ucznia, która jest 

zróżnicowana w zależności od etapu edukacyjnego. Maksymalne kwoty dotacji celowej będą 

podlegać dokonywanej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

weryfikacji, w przeprowadzaniu której będzie brał pod uwagę liczbę obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na danym etapie edukacyjnym, warunki, jakie 

muszą spełniać podręczniki oraz wyniki analiz dotyczących kształtowania się cen 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ostatnich dwóch 

latach poprzedzających rok, w którym jest dokonywana weryfikacja. 

Również i ta zmiana będzie wprowadzana stopniowo, poczynając od roku 2014, 

w którym dotacja celowa będzie udzielana na wyposażenie szkół podstawowych 

w podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne 

do zajęć z tego języka oraz materiały ćwiczeniowe dla klas I. W kolejnych latach dotacją 

zostanie objęte wyposażenie w podręczniki lub materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 

następnych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 

Należy dodać, że omawiana dotacja celowa może być także wykorzystana na pokrycie 

kosztu drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych w celach dydaktycznych lub na zakup urządzeń umożliwionych drukowanie 

lub powielanie tych podręczników i materiałów. 

W świetle przyjętych rozwiązań szkoła podstawowa oraz gimnazjum będą obowiązane 

do nieodpłatnego wypożyczania uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych, które 

mają postać papierową, a także zapewnienia uczniom dostępu do podręczników 

lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną. Ponadto szkoła podstawowa 

oraz gimnazjum będą przekazywały uczniom nieopłatnie materiały ćwiczeniowe bez 

obowiązku ich zwrotu lub je udostępniały. 

Ustawa wprowadza także nowe zasady wyboru podręczników. W myśl obowiązujących 

przepisów nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych 

do użytku szkolnego. Natomiast w wyniku wprowadzonych zmian nauczyciel będzie mógł 

decydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem podręcznika, ale także 

materiału edukacyjnego zastępującego lub uzupełniającego podręcznik oraz materiałów 

ćwiczeniowych. Ponadto jednoznacznie sprecyzowano, że nauczyciel może w realizacji 
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programu nauczania zrezygnować ze wskazywania podręcznika lub wymienionych 

materiałów. 

Wprowadzona została także zasada kolegialnego wyboru podręcznika lub materiału 

edukacyjnego przez zespól nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne, 

a na wyższych etapach edukacji – zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia 

z poszczególnych przedmiotów oraz przepisy, które określają procedurę ustalania zestawu 

podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiałów ćwiczeniowych stosowanych 

w danej szkole. Jednocześnie wskazano, że wymienione zespoły nauczycieli przy wyborze 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 

niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, są obowiązane uwzględniać potrzeby 

edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów. 

Ponadto zmodyfikowane zostały warunki dopuszczenia do użytku szkolnego 

podręczników poprzez wprowadzenie zakazu zamieszczania w podręczniku ćwiczeń, zadań 

i poleceń wymagających wypełniania w egzemplarzu podręcznika, tak aby mógł on być 

przeznaczony do wieloletniego użytku oraz zakazu zamieszczania w podręczniku odesłań 

i poleceń do dodatkowych, opracowanych przez określonego wydawcę, materiałów 

dydaktycznych dla ucznia.  

Opiniowana ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z dnia: 

– 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. 

zm.), 

– 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, 

z późn. zm.), 

– 13 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 827 oraz z 2014 r. poz. 7), 

– 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 7). 

Przedmiotowa ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkiem między innymi przepisu dotyczącego zasięgania przez określonych ministrów 

opinii rzeczoznawców przed zaakceptowaniem podręcznika opracowanego na ich zlecenie. 

Przepis ten wejdzie w życie z dniem 1 września 2015 r. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona na 68. posiedzeniu Sejmu w dniu 30 maja 2014 r. w efekcie 

rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2315), który został wniesiony w trybie pilnym. 

Rada Ministrów uznała wymieniony projekt ustawy za pilny w rozumieniu art. 123 

ust. 1 Konstytucji RP w związku z koniecznością zapewnienia uczniom klas I bezpłatnych 

podręczników szkolnych począwszy od roku szkolnego 2014/2015. 

Na posiedzeniu Sejmu w dniu 24 kwietnia 2014 r. przeprowadzone zostało pierwsze 

czytanie, a następnie projekt ustawy został skierowany do dalszych prac do sejmowej Komisji 

Edukacji, Nauki i Młodzieży. 

Ponadto projekt ustawy był także rozpatrywany przez Podkomisję stałą do spraw jakości 

kształcenia i wychowania. 

Efekt pracy wymienionej komisji oraz podkomisji stałej został zawarty w sprawozdaniu 

(druk nr 2391), w którym w odniesieniu do przedłożenia rządowego między innymi 

doprecyzowana i uproszczona została procedura wyboru podręczników lub materiałów 

edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w szkole. Dodany został obowiązek 

opiniowania podręczników przygotowywanych określonych ministrów przez rzeczoznawców 

wyznaczonych z list prowadzonych przez tych ministrów. Ponadto w wyniku 

wprowadzonych zmian szkoła będzie miała obowiązek zapewnienia podręczników 

i materiałów dostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. W wyniku prac 

nad projektem ustawy zostało także wprowadzonych szereg szczegółowych zmian (zgodnych 

z jego założeniami), które wynikały z uwzględnionych uwag zawartych między innymi 

w opinii Biura Analiz Sejmowych.  

Wymienione sprawozdanie zawierało także dwa wnioski mniejszości. Jeden z nich 

dotyczył propozycji, aby na zakup podręcznika innego niż podręcznik zapewniony przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jednostka samorządu terytorialnego 

otrzymywała dotację celową z budżetu państwa udzielną przez wojewodę. Z wnioskiem tym 

łączył się drugi wniosek mniejszości. 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 28 maja 2014 r. zostało 

zgłoszonych 29 poprawek. W większości poprawki te miały na celu zapewnienie prawa 
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do bezpłatnych podręczników także uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz wyposażenia 

szkół w podręczniki do nauki religii lub etyki. 

W związku z tym projekt ustawy został ponownie skierowany do Komisji Edukacji, 

Nauki i Młodzieży w celu przedstawienia dodatkowego sprawozdania. 

W trakcie trzeciego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 30 maja 2014 r. wyżej 

wskazane poprawki oraz wnioski mniejszości nie uzyskały poparcia. Natomiast została 

przyjęta poprawka, której celem było to, aby o przyjęciu do placówek kształcenia 

ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego w trakcie roku 

szkolnego decydował dyrektor. Druga z przyjętych poprawek była z nią powiązana. 

W głosowaniu za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw opowiedziało się 409 posłów, 3 było przeciw, a 1 poseł 

wstrzymał się od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) W art. 1 w pkt 3, w ust. 4 ustawa nakłada na rodziców dzieci lub pełnoletnich 

uczestników kontynuujących udział w zajęciach organizowanych przez publiczną placówkę 

oświatowo-wychowawczą określony w tym przepisie obowiązek. Ustawa z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty posługuje się pojęciami: osoba pełnoletnia, kandydat pełnoletni, 

uczeń pełnoletni, natomiast w ustawie tej nie występuje pojęcie „pełnoletni uczestnik”. 

W związku z tym wydaje się zasadnym ujednolicenie terminologii w tym zakresie. 

Propozycja poprawki: 

– art. 1 w pkt 3, w ust. 4 wyrazy „pełnoletni uczestnicy” zastępuje się wyrazami „osoby 

pełnoletnie”; 

 

2) W art. 1 w pkt 3, w ust. 4 wskazano, że rodzice dzieci lub pełnoletni uczestnicy 

kontynuujący udział w zajęciach organizowanych przez publiczną placówkę oświatowo–

wychowawczą oraz rodzice dzieci lub osoby pełnoletnie przyjęte do publicznej placówki 

zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem 

stałego zamieszkania, składają odpowiednio deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa 

w zajęciach, na które dziecko zostało przyjęte, lub kontynuowaniu pobytu w publicznej 

placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 

miejscem stałego zamieszkania. Z treści przytoczonego przepisu wynika, że rodzice dzieci 
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oraz osoby pełnoletnie mają obowiązek składania deklaracji dotyczącej kontynuowania 

uczestnictwa w zajęciach, na które dziecko lub, jak należy się domyślać, osoba pełnoletnia 

zostały przyjęte. W powyższym przepisie zabrakło wskazania, że określona deklaracja 

dotyczy kontynuowania uczestnictwa w zajęciach, nie tylko przez dziecko, ale także osobę 

pełnoletnią, na które osoba ta została przyjęta. W związku z powyższym wydaje się 

zasadnym przyjęcie poprawki mającej na celu doprecyzowanie przepisu w tym zakresie. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 3, w ust. 4 wyrazy „zostało przyjęte” zastępuje się wyrazami „lub osoba 

pełnoletnia zostały przyjęte”; 

 

3) W art. 1 w pkt 5, w art. 22af w ust. 9 wskazano, że rozliczenie wykorzystania dotacji 

celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4, przez dyrektora szkoły oraz zwrot 

niewykorzystanej dotacji następują w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku. 

Przytoczony przepis mówi jedynie o terminie, do upływu którego ma nastąpić rozliczenie 

oraz zwrot niewykorzystanej dotacji. Natomiast brakuje w nim wskazania, za który rok 

następuje rozliczenie oraz zwrot niewykorzystanej dotacji. 

Analogiczna uwaga dotyczy art. 22af ust. 10. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 5, w art. 22af: 

a) w ust. 9 po wyrazach „niewykorzystanej dotacji” dodaje się wyrazy „w danym roku 

budżetowym”, 

b) w ust. 10 po wyrazach „niewykorzystanej dotacji” dodaje się wyrazy „w danym roku 

budżetowym”; 

 

4) W art. 1 w pkt 5, w art. 22an w ust. 6 sprecyzowano, że podręczniki dopuszczone 

do użytku szkolnego przeznaczone do kształcenia w zawodach powinny być aktualizowane 

w kolejnych wydaniach, jeżeli aktualizacja jest konieczna ze względu na postęp techniczno – 

technologiczny. 

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Legislacyjnymi przy formułowaniu przepisów o charakterze 

obligatoryjnym należy unikać posługiwania się czasownikiem modalnym „powinien”. 

Propozycja poprawki: 

– w art. w pkt 5, w art. 22an w ust. 6 wyrazy „powinny być” zastępuje się wyrazem „są”; 
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5) W art. 1 w pkt 5, w art. 22as w ust. 1 w pkt 4 należy usunąć zbędne wyrazy. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 5, w art. 22as w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyrazy „osoby ubiegającej się 

o wpis na listę rzeczoznawców”; 

 

6) W art. 1 w pkt 5, w art. 22ay w ust. 1. ustawodawca przyznaje uczniom szkolnych 

punktów konsultacyjnych, których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. a, prawo do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 

umożliwiających nauczanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w planie 

nauczania uzupełniającego.  

Z uwagi na to, że w przepisie tym znajduje się odesłanie do art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. a, to należy 

usunąć zbędnie powtórzone informacje dotyczące podmiotu prowadzącego szkolne punkty 

konsultacyjne oraz tego czym one się zajmują. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 5, w art. 22ay w ust. 1 skreśla się wyrazy „, które umożliwiają tym uczniom 

uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, zakładanych 

i prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”; 

 

7) Art. 1 pkt 5, art. 22 az i art. 2. Przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany w ustawie 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych poprzez rozszerzenie katalogu 

zamówień, do których nie stosuje się przepisów tej ustawy, o zamówienia, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności oświatowej związane 

z gromadzeniem w bibliotekach szkolnych podręczników, materiałów edukacyjnych 

i materiałów ćwiczeniowych. 

Jednocześnie ustawa przewiduje stosowanie uproszczonej procedury w przypadku zakupu 

przez dyrektora szkoły podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 

kwoty 30 000 euro. 

Rozwiązania zawarte w ustawie są analogiczne jak te, które zostały przyjęte w ustawie 

z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 423) w zakresie włączeń z reżimu tej ustawy zamówień, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi  służące wyłącznie do celów prac badawczych, 
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eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych oraz dostawy lub usługi z zakresu 

działalności kulturalnej. 

W związku z powyższym konsekwentnie, jak już podnoszono przez Biuro Legislacyjne 

w opinii do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych 

ustaw (druk nr 558) z dnia 12 lutego 2014 r., należy wskazać, że wprowadzenie do ustawy 

o systemie oświaty regulacji dotyczącej udzielania zamówień, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi z zakresu działalności oświatowej związane z gromadzeniem 

w bibliotekach szkolnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych nasuwa pytanie o konsekwencje (skutki prawne) dokonania tego rodzaju 

zamówień z naruszeniem zasad określonych w dodawanych przepisach (w szczególności 

czy możliwe będzie kwestionowanie umowy zawartej z naruszeniem zasad w oparciu 

o art. 58 Kodeksu cywilnego w trybie powództwa o ustalenie istnienia lub nieistnienia 

stosunku prawnego lub prawa, o którym mowa w art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego). 

Ustawa o systemie oświaty nie zawiera przepisów określających środki ochrony prawnej 

oraz zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o udzielaniu tego rodzaju zamówień, 

które byłyby odpowiednikiem przepisów sformułowanych w ustawie – Prawo zamówień 

publicznych. Ponadto brak jest odpowiedzi na pytanie, kto miałby stać na straży 

przestrzegania dodawanych regulacji (nie będzie tego robił Prezes Urzędu Zamówień 

Publicznych). W związku z powyższym należy rozważyć czy nieuregulowanie tego rodzaju 

spraw nie będzie skutkowało niefunkcjonalnością i nieskutecznością ustawy oraz 

w następstwie, czy celowe jest w ogóle dodawanie do systemu prawnego tego rodzaju 

regulacji skoro mogą być problemy z ich egzekwowaniem. 

 

8) W art. 1 pkt 5, art. 22 azb 37c – mając na uwadze § 156 Zasad techniki prawodawczej, 

który określa zasady posługiwania się odesłaniami w tekście normatywnym, proponuje się 

aby w dodawanym przepisie odesłać wprost do art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Nie budzi bowiem żadnych wątpliwości, iż w tym przepisie sformułowana 

została przez ustawodawcę definicja instytucji „tajemnica przedsiębiorstwa”. Zgodnie z § 156 

ust. 4 Zasad techniki prawodawczej, przedmiotowe określenie przepisów, do których się 

odsyła dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy wyczerpujące wymienienie takich 

przepisów nie jest możliwe.  
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Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 5, w art. 22 azb wyrazy „przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” 

zastępuje się wyrazami „art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.)”; 

 

9) W myśl art. 7 ust. 1 programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania 

dopuszczone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do użytku w danym przedszkolu, 

innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole, w tym szkole artystycznej, mogą być 

stosowane w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole. 

Przywołany przepis jest przepisem przejściowym, którego rolą jest określenie wpływu nowej 

ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy albo ustaw dotychczasowych. 

W związku z powyższym nasuwa się pytanie czy w art. 7 ust. 1 nie powinien zostać 

wskazany termin, do upływu którego będą stosowane programy wychowania przedszkolnego 

i programy nauczania dopuszczone do użytku przed dniem wejścia w życie opiniowanej 

ustawy. 

 

10) W art. 13 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a należy usunąć zbędne zastrzeżenia. 

Zastrzeżenia określające wzajemną relację przepisów formułuje się tylko wówczas, jeżeli 

relacja ta nie jest oczywista i istnieje prawdopodobieństwo, iż właściwa interpretacja normy 

byłaby utrudniona. Nie należy co do zasady, formułować zastrzeżeń w obrębie jednej 

podstawowej jednostki redakcyjnej albo następujących po sobie podstawowych jednostkach 

redakcyjnych (w szczególności jeżeli jednostki te znajdują się w obrębie tej samej jednostki 

systematyzacyjnej). Wzajemna relacja przepisów powinna, co do zasady, wynikać z ich 

właściwego zamieszczenia w strukturze aktu normatywnego – § 23 ust. 3 Zasad techniki 

prawodawczej. 

Analogiczna uwaga odnosi się do art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 8 i art. 20 ust. 3 pkt 2. 

Propozycja poprawek: 

– w art. 13 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,”; 

– w art. 15 w ust. 1 skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 3–5,”, 

– w art. 16 w ust. 8 skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 6 i 7”, 

– w art. 20 w ust. 3 w pkt 2 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem pkt 1,”; 

 

11) W myśl art. 16 ust. 1 wydawcy podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego 
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przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz wydawcy podręczników dopuszczonych 

do użytku szkolnego po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zgodnie z art. 17 ust. 1 

dostosują te podręczniki, z zastrzeżeniem art. 18 i art. 19, do warunków określonych 

we wskazanych przepisach. 

Uwaga zawarta w pkt 10 odnosi się również do wymienionego przepisu. Jeżeli jednak istnieje 

konieczność sformułowania zastrzeżenia wyłącznie w celu poinformowania adresata normy, 

iż w innym przepisie sformułowano wyjątek od tej normy, używa się wyrażenia z wyjątkiem 

…. Regulacja zawarta w art. 18 i art. 19 stanowi wyjątek od reguły przyjętej w art. 16, 

a zatem wydaje się zasadnym przyjęcie poprawki mającej na celu uwzględnienie zasady 

wynikającej z Dobrych Praktyk Legislacyjnych.  

Propozycja poprawki: 

– w art. 16 w ust. 1 wyrazy „z zastrzeżeniem” zastępuje się wyrazami „z wyjątkiem”; 

 

12) Poprawki językowe: 

– w art. 1 w pkt 5, w art. 22af w ust. 4 wyraz „wniosków” zastępuje się wyrazem „wniosku”; 

– w art. 1 w pkt 5, w art. 22am w ust. 1 oraz w ust. 2 wyraz „której” zastępuje się wyrazem 

„których”. 

 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


