
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
IX KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 16 czerwca 2016 r. Druk nr 200 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI ŚRODOWISKA 

oraz 

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ I INNOWACYJNOŚCI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2016 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 16 czerwca 2016 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 

innych ustaw 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 4, 9, 11-14, 17, 19, 21, 

22, 24, 25, 27-29, 33 i 34. 

 

 

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu dokonały 

zmiany treści swojego wniosku (pkt II ppkt 25 zestawienia wniosków). 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 

 Gospodarki Narodowej i Innowacyjności  Środowiska 

 (-) Andrzej Stanisławek  (-) Zdzisław Pupa 

 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii  

oraz niektórych innych ustaw 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek 

sen. R. Dowhana 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

1)  w art. 1: 

a) w pkt 2 przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) biomasa – stałe lub ciekłe substancje pochodzenia 

roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, 

pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości 

z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego 

ich produkty, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań 

jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym 

określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 

1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego 

wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu 

i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji 

publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1, z późn. 

zm.) i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi 

interwencyjnemu, paliwa z odpadów komunalnych, 

pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego powstałego 

w instalacji do przetwarzania odpadów, a także ulegająca 

biodegradacji część odpadów przemysłowych 

i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, 

w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów 

oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, 

Poprawka sen. 

M. Augustyna 
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w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami 

o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii 

odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów;”,”, 

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. Paliwo z odpadów komunalnych, pochodzenia 

roślinnego lub zwierzęcego powstałego w instalacji do 

przetwarzania odpadów, wykorzystywane w instalacji 

odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 2 pkt 13, traci 

status odpadu w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach.”;”; 

2)  w art. 1 w pkt 2 skreśla się lit. b; Poprawka sen. 

M. Augustyna 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 3, 15 i 26 należy głosować łącznie.  

 

3)  w art. 1 w pkt 2 skreśla się lit. c i d; Poprawka sen. 

M. Augustyna 

4)  w art. 1 w pkt 2 w lit. g, w pkt 15a wyrazy „członków klastra” zastępuje 

się wyrazem „klaster”; 

Poprawka 

KGNI, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 5 i 30 należy głosować łącznie.  

 

5)  w art. 1: 

a) w pkt 2 po lit. g dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu: 

„16a) łączna moc zainstalowana elektryczna – maksymalna 

moc, jaką instalacja odnawialnego źródła energii jest 

w stanie wprowadzić do sieci. W szczególności oznacza 

niższą z sumarycznych mocy: źródeł wytwórczych (np. 

Poprawka 

senatorów: 

G. Sztark, 

M. Augustyna 
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zainstalowanych modułów PV) lub przetworników energii 

(np. falowników) dopasowujących parametry elektryczne 

energii do wymogów sieci elektroenergetycznej;”,”, 

b) w pkt 3, w art. 4: 

– ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Nadwyżkę ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez 

prosumenta do sieci wobec ilości energii pobranej przez niego z sieci 

w ramach systemu opustów, kupuje sprzedawca, o którym mowa 

w art. 40 ust 1a, po cenie równej średniej cenie energii na rynku 

konkurencyjnym ogłaszanej przez Prezesa URE za okres, którego 

dotyczył bilans.”, 

– skreśla się ust. 12; 

6)  w art. 1: 

a) w pkt 2 w lit. i, w pkt 27a skreśla się wyrazy „, niezwiązane 

z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 584, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o swobodzie działalności 

gospodarczej””, 

b) w pkt 3, w art. 4 w ust. 8 wyrazy „o swobodzie działalności 

gospodarczej” zastępuje się wyrazami „z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 

z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o swobodzie działalności 

gospodarczej”; 

Poprawka sen. 

M. Augustyna 

7)  w art. 1 w pkt 3, w art. 4 w ust. 1 wyrazy „do 0,7 z wyjątkiem 

mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej 

niż 10kW, dla których ten stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8” zastępuje 

się wyrazami „do 1”; 

Poprawka sen. 

M. Augustyna 

8)  w art. 1 w pkt 3, w art. 4 w ust. 3 skreśla się wyrazy „dla trójfazowych 

mikroinstalacji”; 

Poprawka 

senatorów: 

G. Sztark, 

M. Augustyna 



– 4 – 

9)  w art. 1 w pkt 3, w art. 4 w ust. 4 w pkt 1 skreśla się wyraz „żadnych”; Poprawka 

KGNI, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

10)  w art. 1 w pkt 3, w art. 4 w ust. 10 na końcu dodaje się wyrazy „i nie 

podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym”; 

Poprawka 

senatorów: 

G. Sztark, 

M. Augustyna 

11)  w art. 1: 

a) skreśla się pkt 4, 

b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) po art. 18 w rozdziale 3 dodaje się art. 18a w brzmieniu: 

„Art. 18a. Przepisy art. 4 i art. 5 stosuje się do prosumentów 

wytwarzających energię elektryczną z biogazu rolniczego.”;”; 

Poprawka 

KGNI, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

12)  w art. 1 w pkt 17 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „art. 38” 

dodaje się wyrazy „w rozdziale 4”; 

Poprawka 

KGNI, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

13)  w art. 1 w pkt 17, w art. 38a w ust. 2 oraz w art. 38b w ust. 3 wyrazy 

„przepisów ustawy – Prawo energetyczne” zastępuje się wyrazami 

„przepisów prawa energetycznego”; 

Poprawka 

KGNI, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

14)  w art. 1 w pkt 19 w lit. b, w ust. 1b wyrazy „w mikroinstalacji” zastępuje 

się wyrazami „z odnawialnego źródła energii”; 

Poprawka 

KGNI, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

15)  użyte w ustawie w różnych przypadkach wyrazy „drewno inne niż drewno 

energetyczne” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach 

wyrazami „drewno pełnowartościowe”; 

Poprawka sen. 

M. Augustyna 

16)  w art. 1 w pkt 23 skreśla się lit. d; Poprawka sen. 

M. Augustyna 
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17)  w art. 1 w pkt 31, w art. 61 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz 

„gospodarki” zastępuje się wyrazem „energii”; 

Poprawka 

KGNI, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

18)  w art. 1:  

a) w pkt 33, w art. 72 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 

określona w przepisach wydanych na podstawie ust. 1, oddzielnie dla 

poszczególnych kategorii instalacji odnawialnego źródła energii, o 

których mowa w art. 73 ust. 3a , nie może być niższa niż 14% 

maksymalnej łącznej ilości energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła 

energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym 

roku kalendarzowym.”, 

b) w pkt 34: 

– w lit. c,  ust. 6 i 7 otrzymuje brzmienie: 

„6. Prezes URE przeprowadza aukcje w turach, oddzielnie 

dla grup instalacji, o których mowa w ust. 3a. Najpierw 

przeprowadzane są aukcje dla instalacji o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, a następnie 

dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 

większej niż 1 MW. 

7. Prezes URE przeprowadza w jednej turze odrębne 

aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej we 

wszystkich kategoriach instalacji odnawialnego źródła energii, 

o których mowa w ust. 3a, w kolejności wskazanej w ust. 3a, tak 

aby aukcja dla ostatniej z kategorii instalacji odnawialnego 

źródła energii została przeprowadzona najpóźniej w terminie 21 

dni od dnia rozstrzygnięcia pierwszej aukcji.”, 

– w lit. d: 

–– w poleceniu nowelizacyjnym  wyrazy „ust. 8–12” zastępuje się 

wyrazami „ust. 7a–12”, 

Poprawka sen.  

W. Komarnickiego 
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–– przed ust. 8 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu: 

„7a. W przypadku gdy ilość i wartość energii elektrycznej 

z odnawialnych źródeł energii elektrycznej, określona 

w przepisach wydanych na podstawie art. 72, nie zostanie 

sprzedana w wyniku aukcji przeprowadzonej dla danej kategorii 

instalacji odnawialnego źródła energii, o których mowa 

w ust. 3a, ta ilość i wartość energii elektrycznej zostanie 

sprzedana w aukcji przeprowadzonej w tej samej turze dla 

instalacji, o których mowa w ust. 3a pkt 7. 

7b. W przypadku gdy ilość i wartość energii elektrycznej 

z odnawialnych źródeł energii, która ma zostać sprzedana 

w drodze aukcji, o których mowa w ust. 3a, jest większa niż 

ilość i wartość energii elektrycznej wynikających z ofert, które 

wygrały aukcje, z uwzględnieniem ust. 7a, energia ta może 

zostać sprzedana w kolejnej turze aukcji przeprowadzanej przez 

Prezesa URE, z zastrzeżeniem art. 80 ust. 4. Do kolejnych tur 

aukcji ust. 7a stosuje się odpowiednio.”; 

19)  w art. 1 w pkt 35 w lit. b, w ust. 8 wyrazy „ust. 11” zastępuje się wyrazami 

„ust. 10”; 

Poprawka 

KGNI, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

20)  w art. 1 w pkt 36 w lit. c, w ust. 4 skreśla się pkt 7; Poprawka sen. 

M. Augustyna 

21)  w art. 1 w pkt 38 w lit. a, w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy 

„ust. 5” zastępuje się wyrazami „ust. 4”; 

Poprawka 

KGNI, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

22)  w art. 1 w pkt 40 po wyrazach „art. 83” dodaje się dwukropek, pozostałą 

treść oznacza się jako lit. b i dodaje się lit. a w brzmieniu: 

„a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rozliczenie obowiązku wytworzenia przez wytwórcę, 

Poprawka 

KGNI, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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który wygrał aukcję, energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii, o której mowa w art. 72, w ilości określonej przez niego 

w ofercie, następuje po zakończeniu okresu każdych pełnych 

trzech lat kalendarzowych, w którym przysługiwało wsparcie, 

oraz po zakończeniu okresu wsparcia.”,”; 

23)  w art. 1 w pkt 47 w lit. c, w ust. 5 wyrazy „w ust. 1–3” zastępuje się 

wyrazami „w ust. 1 i 2”; 

Poprawka sen. 

M. Augustyna 

24)  w art. 1 w pkt 52, w art. 105a wyraz „niewykonanie” zastępuje się 

wyrazem „niewykonania”; 

Poprawka 

KGNI, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 25, 28 i 33 należy głosować łącznie.  

 

25)  w art. 1: 

a)  po pkt 57 dodaje się pkt 57a w brzmieniu: 

„57a) art. 116 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 116. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

w obszarze danej sieci ciepłowniczej obrotem ciepłem lub 

wytwarzaniem ciepła i jego sprzedażą odbiorcom końcowym 

dokonuje zakupu oferowanego mu ciepła wytworzonego 

w przyłączonych do tej sieci instalacjach: 

1) termicznego przekształcania odpadów, 

2) odnawialnego źródła energii, innych niż instalacja termicznego 

przekształcania odpadów, wytworzonego z odnawialnych źródeł 

energii z wyłączeniem ciepła wytworzonego w instalacjach 

spalania wielopaliwowego innego niż ciepło użytkowe 

wytworzone w wysokosprawnej kogeneracji 

– w ilości nie większej niż zapotrzebowanie odbiorców końcowych 

tego przedsiębiorstwa, przyłączonych do tej sieci. 

Poprawka 

KGNI, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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2. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, jest 

obowiązane do wyrażenia zgody na przyłączenie instalacji, o  której 

mowa w ust. 1, do sieci ciepłowniczej. Przyłączenie jest realizowane 

zgodnie z przepisami prawa energetycznego, z uwzględnieniem 

przepisów wydanych na podstawie ust. 3. 

3. Minister właściwy do spraw energii określi w drodze 

rozporządzenia: 

1) szczegółowy zakres obowiązku i warunki techniczne zakupu 

ciepła, o którym mowa w ust. 1, 

2) warunki przyłączenia do sieci instalacji, o których mowa 

w ust. 1, w tym wymagania techniczne w zakresie przyłączania 

tych instalacji, 

3) sposób ustalania rzeczywistej ilości ciepła objętego 

obowiązkiem zakupu ciepła, o którym mowa w ust. 1, 

4) zasady i sposób prowadzenia przez Prezesa URE kontroli 

warunków technicznych określonych w pkt 1, 

5) sposób uwzględniania w kalkulacji cen ciepła ustalanych 

w taryfach przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa 

w ust. 1, kosztów realizacji obowiązku zakupu ciepła, o którym 

mowa w ust. 1, 

6) sposób załatwiania reklamacji w zakresie przyłączania, 

o którym mowa w pkt 2 

–  biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa, bezpieczeństwo 

funkcjonowania pracy sieci ciepłowniczych, potrzebę ochrony 

środowiska naturalnego, cele gospodarcze i społeczne, w tym 

ochronę interesów odbiorców ciepła, a także udział 

wykorzystywanych technologii do wytwarzania ciepła 

z odnawialnych źródeł energii w tworzeniu nowych miejsc pracy, jak 

również potrzebę efektywnego wykorzystania energii pierwotnej 

uzyskanej w wyniku jednoczesnego wytwarzania energii 

elektrycznej, ciepła, chłodu, lub paliw pochodzących ze źródeł 

odnawialnych.”;”, 

b) w pkt 61 dodaje się lit. d w brzmieniu: 
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„d) uchyla się pkt 19,”;  

26)  w art. 1 skreśla się pkt 59; Poprawka sen. 

M. Augustyna 

 

27)  w art. 1 w pkt 61 w lit. b, pkt 6a otrzymuje brzmienie: 

„6a) będąc sprzedawcą, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, nie 

dokonuje rozliczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1;”; 

Poprawka 

KGNI, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

28)  w art. 1 po pkt 62 dodaje się pkt 62a w brzmieniu:  

„62a) po art. 188a dodaje się art. 188b w brzmieniu: 

„Art. 188b. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

obrotem ciepłem i sprzedające to ciepło do dnia 31 sierpnia 2016 r. 

jest obowiązane do zakupu oferowanego ciepła wytwarzanego 

w przyłączonych do sieci instalacjach odnawialnych źródeł energii 

znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ilości 

nie większej niż zapotrzebowanie odbiorców tego przedsiębiorstwa, 

przyłączonych do sieci, do której są przyłączone odnawialne źródła 

energii. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za spełniony, 

jeżeli oferowane do sprzedaży ciepło, wytworzone w instalacjach 

odnawialnych źródeł energii, zakupiono w ilości: 

1) w jakiej je oferowano lub 

2) równej zapotrzebowaniu odbiorców przedsiębiorstwa 

energetycznego realizującego ten obowiązek i przyłączonych do 

sieci ciepłowniczej, do której jest przyłączona instalacja 

odnawialnego źródła energii, proporcjonalnie do udziału mocy 

zainstalowanej tej instalacji w całkowitej mocy zamówionej 

przez odbiorców, z uwzględnieniem charakterystyki odbioru 

oraz możliwości przesyłania ciepła wytwarzanego w tym źródle 

– pod warunkiem, że koszty zakupu tego ciepła nie spowodują 

wzrostu cen ciepła lub stawek opłat za ciepło dostarczone odbiorcom 

Poprawka 

KGNI, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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w danym roku o więcej niż wartość średniorocznego wskaźnika 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim 

roku kalendarzowym, określonego w komunikacie Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

3. W przypadku gdy więcej niż jedno przedsiębiorstwo 

energetyczne, o którym mowa w ust. 1, zajmuje się obrotem ciepłem 

i sprzedaje to ciepło odbiorcom przyłączonym do połączonych 

i współpracujących ze sobą sieci ciepłowniczych, obowiązek zakupu 

dotyczy ciepła wytworzonego w przyłączonych do tych sieci 

instalacjach odnawialnych źródeł energii, proporcjonalnie do udziału 

mocy zainstalowanej każdej instalacji odnawialnego źródła energii 

tych przedsiębiorstw w łącznej mocy zamówionej przez odbiorców 

z uwzględnieniem charakterystyki odbioru oraz możliwości 

przesyłania ciepła wytwarzanego w tych instalacjach przez wszystkie 

przedsiębiorstwa energetyczne dostarczające ciepło do odbiorców 

przyłączonych do tych sieci.”;”; 

29)  w art. 2 w pkt 1: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym skreśla się wyrazy „ i 56”, 

b) skreśla się pkt 56; 

Poprawka 

KGNI, 

KŚ, 

sen. M. Augustyna 

poparta przez 

połączone komisje 

30)  w art. 2 w pkt 3 w lit. d: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 8d
10

” zastępuje się wyrazami 

„ust. 8d
10

–8d
12

”, 

b) dodaje się ust. 8d
11

 i 8d
12 

w brzmieniu: 

„8d
11

. Każdorazowe zmniejszenie obciążenia lub 

odłączenie od sieci mikroinstalacji musi zostać zarejestrowane 

przez urządzenie pomiarowo–rozliczeniowe z uwzględnieniem 

czasu trwania i poziomu zmniejszenia obciążenia lub odłączenia 

od sieci  mikroinstalacji.” 

„8d
12

. Za czas, w którym występowało ograniczenie 

Poprawka 

senatorów: 

G. Sztark, 

M. Augustyna 
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obciążenia mikroinstalacji lub jej odłączenie od sieci, jej 

właścicielowi przysługuje rekompensata. W ramach 

rekompensaty przyjmuje się, że przez czas ograniczenia 

obciążenia mikroinstalacji lub jej odłączenia od sieci mogła ona 

pracować z pełną łączną zainstalowaną mocą elektryczną, 

a niewprowadzona z tego powodu do sieci energia elektryczna 

zostaje uwzględniona w systemie „opustów”, o którym mowa 

w art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii, jako wprowadzona do sieci.”; 

31)  w art. 3 skreśla się pkt 3–7; Poprawka sen. 

M. Augustyna 

32)  w art. 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister właściwy do spraw energii, w drodze rozporządzenia, 

zmieni wielkość udziału, o którym mowa w art. 59 ustawy zmienianej 

w art. 1, na 2017 r., lecz nie niżej niż do poziomu 17%, biorąc pod uwagę 

rodzaj podmiotu zobowiązanego, ilość wytworzonej energii elektrycznej 

w mikroinstalacjach i w małych instalacjach, zobowiązania wynikające 

z umów międzynarodowych, dotychczasową wielkość udziału energii 

elektrycznej i paliw pozyskiwanych z odnawialnych źródeł energii 

w ogólnej ilości energii i paliw zużywanych w energetyce oraz 

w transporcie, ilość wytworzonego biogazu rolniczego, a także wysokość 

ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, w terminie do dnia 

30 listopada 2016 r. Minister właściwy do spraw energii może po raz 

kolejny obniżyć wielkość udziału, o którym mowa w art. 59 ustawy 

zmienianej w art. 1, na rok 2021. W latach 2018–2020 wielkość udziału, 

o którym mowa w art. 59 ustawy zmienianej w art. 1, wynosi 20%.”; 

Poprawka sen. 

W. Bonkowskiego 

33)  w art. 20 w pkt 1 po wyrazach „art. 80 ust. 5” dodaje się wyrazy „, pkt 57a 

oraz pkt 61 lit. d”; 

Poprawka 

KGNI, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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34)  w art. 20 w pkt 2 wyrazy „i trzecie” zastępuje się wyrazami „, trzecie 

i piąte” oraz wyrazy „oraz pkt 37 lit. a” zastępuje się wyrazami „, pkt 37 

lit. a oraz art. 18”. 

Poprawka 

KGNI, 

KŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


