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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
  

 
 
 Panie i Panowie Posłowie 
 na Sejm 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
  
 
 
 

Uprzejmie przekazuję wniesiony, na podstawie art. 118 ust. 2 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca  
1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, a także na 
podstawie art. 32 ust. 1 regulaminu Sejmu, obywatelski projekt ustawy 
 

 - o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego. 

 
Projekt ustawy został wniesiony zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 2, 

art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 2 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej 
przez obywateli. 

Do reprezentowania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na podstawie 
art. 14 ust. 1 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli 
zostali wskazani: pełnomocnik Komitetu Pan Wincenty Sławomir Broniarz oraz 
zastępca pełnomocnika Komitetu Pan Krzysztof Andrzej Baszczyński.  

 
 

MARSZAŁEK SEJMU 
 

/-/ Bronisław Komorowski 





















Warszawa, 30 maja 2008 r.
BAS-WAEM-1400/08

Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej obywatelskiego projektu

ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (przedstawiciel wnioskodawców:

pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Sławomir Broniarz)

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992
roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2002 r., Nr 23, poz. 398
ze zmianami) sporządza się następującą opinię:

1. Przedmiot projektu ustawy
Projekt ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o

systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz do
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 ze zmianami). W pierwszej
zmienianej ustawie wprowadzane zmiany dotyczą przede wszystkim wieku w
jakim dzieci są objęte wychowaniem przedszkolnym oraz prawa dziecka do
objęcia go wychowaniem przedszkolnym. Zmiany w drugiej z przywołanych
ustaw dotyczą subwencji oświatowej oraz zasad dzielenia tej subwencji między
poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 3 projektu ustawy, ustawa wchodzi w życie z dniem 1
września 2009 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 14 i art. 2 projektu ustawy, które
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem
Materia, której dotyczy projekt pozostaje poza zakresem regulacji prawa

Unii Europejskiej.

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa
Unii Europejskiej
Projekt nie reguluje kwestii objętych zakresem prawa Unii Europejskiej.



4. Konkluzje
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o

dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie jest objęty zakresem prawa
Unii Europejskiej.

Opracował: Zespół Prawa Europejskiego
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Michał Królikowski

Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, system oświaty, samorząd terytorialny



Warszawa, 30 maja 2008 r.
BAS-WAEM-1401/08

Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia
w sprawie stwierdzenia, czy obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o

systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (przedstawiciel wnioskodawców: pełnomocnik Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej Sławomir Broniarz) jest projektem ustawy

wykonującej prawo Unii Europejskiej

Projekt ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz do
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 ze zmianami). W pierwszej
zmienianej ustawie wprowadzane zmiany dotyczą przede wszystkim wieku w
jakim dzieci są objęte wychowaniem przedszkolnym oraz prawa dziecka do
objęcia go wychowaniem przedszkolnym. Zmiany w drugiej z przywołanych
ustaw dotyczą subwencji oświatowej oraz zasad dzielenia tej subwencji między
poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej.

Opracował: Zespół Prawa Europejskiego
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Michał Królikowski

Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, system oświaty, samorząd terytorialny










	605 obywatelski.pdf
	Druk nr 605
	Warszawa, 22 kwietnia 2008 r.
	S
	R
	V
	Panie i Panowie Posłowie
	na Sejm
	Rzeczypospolitej Polskiej


	cos-605.pdf

