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Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty 

emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych 

(druk nr 514) 

I. Cel i przedmiot ustawy 







II. Przebieg prac legislacyjnych 



                                                 

1)
 Opinie prawne dotyczące projektowanych regulacji dostępne są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej:  

  http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ubezpieczenia-spoleczne/art,6478,opinie-prawne-nt-zmian-

w-ofe.html 



III Uwagi



 

Uwagi szczegółowe 

Należy jednak dążyć do eliminacji takich 

przepisów z systemu prawa

Propozycja poprawki

                                                 

2)
 Zob. Dobre praktyki legislacyjne, s. 75;  

http://rcl.gov.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=130 



Propozycja poprawki

a) skreśla się ust. 1, 

b) w ust. 2 wyrazy „ust. 1” zastępuje się wyrazami „w art. 22a ust. 1 ustawy 

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”; 

co 

jak 



Propozycja poprawki

oraz 

jednocześnie utrzymania i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej lub 

transportowej

ratio legis

Propozycja poprawki

w art. 4 w pkt 25, w art. 141 w ust. 1 w pkt 25 i 28 wyraz „notowane” zastępuje się wyrazami 

„, których akcje są przedmiotem obrotu”; 

 



de facto

Propozycja poprawki



Propozycja poprawek

a) w pkt 30, w art. 153a ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

b) w pkt 41, w art. 197 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

c) w pkt 42, w art. 197a ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

– w art. 36 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

                                                 

3) por. S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004, s.48. 



Taka sama uwaga

Propozycja poprawek: 

a) lit. a otrzymuje brzmienie: 

b) w lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 

albo 

 



Propozycja poprawki

Propozycja poprawki

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „ust. 1e–1g” zastępuje się wyrazami „ust. 1e”, 



b) w ust. 1e skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 1f”, 

c) skreśla się ust. 1f i 1g; 

 

art. 6 art. 25b ust. 1 pkt 1 i art. 26c art. 15 ust. 3

Propozycja poprawki

w art. 6 w pkt 3, w art. 25b w ust. 2 wyraz „współmałżonka” zastępuje się wyrazem 

„małżonka”; 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 8 w pkt 1 wyraz „1,2-krotności” zastępuje się wyrazami „120%”; 

 



Propozycja poprawki

Vacatio legis

vacatio legis

vacatio legis



vacatio legis
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