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Warszawa, 11 grudnia 2014 r. 

Opinia do ustawy o Karcie Dużej Rodziny 

(druk nr 791) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty 

Dużej Rodziny, zwanej dalej „Kartą”, oraz uprawnienia wynikające z jej posiadania. Ponadto 

precyzuje sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z przepisów tej ustawy. 

Obecnie uprawnienia dla rodzin wielodzietnych uregulowane są w rządowym programie 

dla rodzin wielodzietnych, który został przyjęty uchwałą nr 85 Rady Ministrów z dnia 

27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 

(M. P. poz. 430) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. 

poz. 755 i 836). 

Przedmiotowa ustawa przenosi rozwiązania funkcjonujące na poziomie wymienionej 

uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów na poziom ustawy. Z załączonego do projektu 

ustawy uzasadnienia wynika, że „wprowadzenie uregulowań w randze ustawy zagwarantuje 

stabilność i spójność przewidzianych rozwiązań oraz zwiększy przejrzystość przepisów 

prawnych. Ponadto proponowane rozwiązania przewidują doprecyzowanie obowiązujących 

obecnie regulacji prawnych”. 

W świetle przepisów ustawy Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny 

wielodzietnej oraz poświadcza prawo do korzystania z uprawnień przyznawanych tego typu 

rodzinom. 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, czyli takiej, 

w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:  
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1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;  

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia − w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole 

lub w szkole wyższej; 

3) bez ograniczeń wiekowych − w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem 

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Karta będzie wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez 

wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

członka rodziny wielodzietnej. 

W przypadku zgubienia, kradzieży Karty lub jej utracenia w inny sposób, na wniosek 

członka rodziny wielodzietnej, wójt (burmistrz lub prezydent miasta) będzie wydawał 

duplikat Karty. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.  

Ustawa przewiduje, że w uzasadnionych okolicznościach, w szczególności dotyczących 

sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, wójt może, na umotywowany 

wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia tej opłaty. 

W myśl ustawy rodzicom oraz małżonkowi rodzica karta będzie wydawana na czas 

nieokreślony. Natomiast dzieciom karta będzie wydawana do ukończenia 18. roku życia, 

a jeśli kontynuują naukę, na czas nauki nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia. 

W przypadku dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 18. roku życia karta będzie 

wydawana na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności. 

Przyznając Kartę wójt informuje członka rodziny wielodzietnej o przysługujących mu 

uprawnieniach przez wskazanie strony internetowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw rodziny, na której jest zamieszczony wykaz uprawnień przysługujących 

członkom rodzin wielodzietnych posiadającym Karty. Ponadto informuje o obowiązku 

niezwłocznego powiadomienia, w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo 

do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania. 

Uprawnienia przysługujące członkom rodziny wielodzietnej na podstawie Karty mogą 

być przyznawane przez instytucje podległe właściwym ministrom oraz, na podstawie umowy 

zawartej z ministrem właściwym do spraw rodziny, także przez inne podmioty na podstawie 

umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw rodziny. 

Przepisy ustawy umożliwiają wojewodom zawieranie tego rodzaju umów na podstawie 

porozumienia zawartego z ministrem właściwemu do spraw rodziny. Ponadto minister 
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właściwy do spraw rodziny będzie mógł zlecić, w drodze w drodze konkursu ofert, o którym 

mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146), zawieranie tego rodzaju umów 

organizacjom pozarządowym spełniającym wymogi określone w przedmiotowej ustawie. 

Każdy podmiot, który przyzna członkom rodzin wielodzietnych uprawnienia będzie 

miał prawo posługiwać się, w szczególności w materiałach reklamowych oraz 

informacyjnych, znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. 

Przedmiotowa ustawa wprowadza także zmiany, które mają na celu przyznanie 

określonych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych w ustawie: 

1) z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – zwolnienie od podatku dochodowego zwolnienia 

z opłaty za wydanie duplikatu Karty; 

2) z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn.zm.) –

 uprawnienie rodziców i małżonków rodziców do: 

a) ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego 

kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych na podstawie 

biletów jednorazowych, 

b) ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego 

kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych 

biletów miesięcznych; 

3) z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) 

– nie będzie pobierana opłata za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego 

obszary ; 

4) z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268 i 1038) 

– uprawnienie do ulgi w opłacie paszportowej w wysokości: 

a) w przypadku dzieci 75%, 

2) w przypadku rodziców i małżonków rodziców 50%; 

5) z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628) – 

zwolnienie z opłaty skarbowej skróconych odpisów wydawanych w sprawach 

dokumentów stwierdzających tożsamość oraz wydawanych w sprawach Karty, a także 

innych zaświadczeń wydawanych również w sprawach Karty.  
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Realizacja przepisów ustawy przez gminę jest zadaniem zleconym z zakresu 

administracji rządowej. 

Ustawa określa maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na lata 2015–2024 

na realizację ustawy przez gminy, wojewodów, ministra właściwego do spraw rodziny 

i ministra właściwego do spraw transportu, który wynosi 585,38 mln zł. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem przepisów 

dotyczących nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o płacie skarbowej. Przepisy 

te mają wejść w życie z dniem 2 stycznia 2015 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2014 r. w efekcie 

rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Karcie Dużej Rodziny (druk nr 2923). 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 28 listopada 2014 r. 

Następnie projekt ten został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Efekt tej pracy został zawarty 

w sprawozdaniu wymienionych komisji (druk nr 2958). W odniesieniu do przedłożenia 

rządowego usunięto przepis, w myśl którego umowy mające na celu przyznanie członkom 

rodzin wielodzietnych określonych uprawnień mogły być zawierane na czas określony, 

ale nie dłuższy niż 5 lat. Ponadto zmieniony został termin wejścia w życie nowelizacji ustawy 

o opłacie skarbowej. 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 4 grudnia 2014 r. nie zostały 

zgłoszone poprawki i w związku z tym niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. 

Projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny został przyjęty jednogłośnie. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Zgodnie z art. 10 ust. 6 oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, 

o których mowa w ust. 4 pkt 1, 4 i 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia 

w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
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fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Należy jednak zauważyć, że odpowiedzialność, o której mowa w przytoczonym 

przepisie jest, zgodnie z art. 233 § 1 i 6 Kodeksu karnego, odpowiedzialnością za składanie 

fałszywych oświadczeń a nie fałszywych zeznań. To ostatnie zostało potwierdzone 

brzmieniem zdania drugiego w kwestionowanym przepisie, które w prawidłowy sposób 

odwołuje się do odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 10 w ust. 6 w zdaniu pierwszym i zdaniu trzecim wyraz „zeznań” zastępuje się 

wyrazem „oświadczeń”; 

2. W myśl art. 10 ust. 4 pkt 4 składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się 

oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty. 

W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia jest to dokument potwierdzający 

tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce. 

Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 3 karta jest przyznawana dziecku powyżej 18. 

roku życia − odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, 

w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku 

akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie 

z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 25. roku życia.  

Z uwagi na to, że art. 10 ust. 4 pkt 4 mówi jedynie o konieczności składania 

oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce należy 

wprowadzić odpowiednią poprawkę.  

Propozycja poprawki: 

– w art. 11 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których” 

zastępuje się wyrazami „oświadczeniem, o którym”; 

3. W myśl art. 11 Karta jest przyznawana dziecku do ukończenia 18. roku życia, 

ewentualnie nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. W związku z tym brak jest 

uzasadnienia dla wskazywania, że Karta przyznawana m.in. dziecku umieszczonemu 

w rodzinnej pieczy zastępczej − na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej 

lub rodzinnym domu dziecka. 
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Propozycja poprawki: 

– w art. 11: 

a) w ust. 1 skreśla się pkt 5 i 6, 

b) w ust. 3 wyrazy „ust. 1 pkt 3 i 6” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 3”; 

4. W myśl art. 19 minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje za pomocą systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2, dane o realizacji ustawy za okres 

od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca − w terminie do dnia 15 sierpnia danego roku oraz 

za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia − w terminie do dnia 15 lutego roku następnego, 

w określonym zakresie.  

Redakcja powyższego przepisu mogłaby sugerować, że skoro minister pozyskuje 

określone dane we wskazanym terminie, to jakiś podmiot jest obowiązany do ich 

dostarczania. Przedmiotowa ustawa nakłada jedynie na wojewodę oraz określoną w ustawie 

organizację pozarządową obowiązek przekazywania informacji na temat negocjacji 

przeprowadzonych z podmiotami innymi niż instytucje zgłoszone przez właściwych 

ministrów, umów zawartych z tymi podmiotami oraz realizacji przez te podmioty 

obowiązków wynikających z umów. W związku z powyższym wydaje się zasadnym 

wyjaśnienie celowości wprowadzania powyższego przepisu. 

5. Art. 21 – propozycja poprawki w celu ujednolicenia terminologii, jaką posługuje się 

ustawa: 

– w art. 21 w ust. 4 wyrazy „przetwarza się” zastępuje się wyrazami „mogą być 

przetwarzane”; 

6. Na podstawie art. 22 minister właściwy do spraw rodziny określa, w drodze 

rozporządzenia, sposób unieważnienia Karty oraz wzory: 

1) Karty, 

2) wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, 

3) znaku „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, 

4) logo rodziny wielodzietnej 

− uwzględniając konieczność odpowiedniego zabezpieczenia Karty oraz ujednolicenia 

procedur w sprawach o przyznanie Karty, a także mając na uwadze konieczność zapewnienia 

szerokiej rozpoznawalności logo rodziny wielodzietnej i znaku „Tu honorujemy Kartę Dużej 

Rodziny.  
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Należy zauważyć, że przepis ten, wśród ogólnikowo sformułowanych wytycznych, 

nie zawiera wytycznych, jakimi wskazany minister powinien kierować się przy określaniu 

sposobu unieważnienia Karty. W związku z powyższym należy rozważyć przyjęcie poprawki 

mającej na celu uzupełnienie przepisu w tym zakresie oraz doprecyzowanie jego brzmienia. 

7. W związku z nakładanym w art. 25 obowiązkiem zamieszczania, na stronie 

internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rodziny, wykazu 

uprawnień oraz instytucji lub podmiotów, które te uprawniania przyznają wydaje się 

zasadnym zastosowanie właściwej alternatywy. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 25: 

a)  w ust. 1 wyraz „albo” zastępuje się wyrazem „i”, 

b) w ust. 2 wyrazy „lub instytucji albo podmiotów” zastępuje się wyrazami „, instytucji lub 

podmiotów”; 

8. W art. 31 ustawodawca wprowadza zmianę w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), która 

ma na celu zwolnienie od podatku dochodowego zwolnienia z opłaty za wydanie duplikatu 

Karty. W myśl art. 13 przedmiotowej ustawy wydanie duplikatu Karty podlega opłacie 

w wysokości 9,21 zł. Ponadto, jeśli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, 

w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, wójt 

może, na umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia tej 

opłaty. Opłata za wydanie duplikatu Karty ma charakter opłaty za dokonanie czynności 

administracyjnej. Zwolnienie z ponoszenia opłaty za wydanie duplikatu karty nie jest 

nieodpłatnym świadczeniem i wydaje się, że nie powinno podlegać opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z zaistniałymi wątpliwościami 

dotyczącymi konieczności wprowadzania zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, wydaje się zasadnym jednoznaczne wyjaśnienie tej kwestii. 

Propozycja poprawki: 

– skreśla się art. 31; 

9. W art. 32 w ust. 1 oraz w art. 34 w pkt 3, w ust. 4 w pkt 2 należy zastosować 

terminologię, jaką posługuje się ustawa o Karcie Dużej Rodziny. 

Propozycja poprawek: 
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– w art. 32 w pkt 1 wyrazy „rodzice lub małżonkowie rodziców w rozumieniu” 

zastępuje się wyrazami „rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica, o których mowa w art. 4 

ust. 1”; 

– w art. 34 w pkt 3, w ust. 4 w pkt 2 wyrazy „rodziców i małżonkowie rodziców” 

zastępuje się wyrazami „rodzica (rodziców) lub małżonka rodzica, o których mowa w art. 4 

ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny”; 

10. Art. 35 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej, których celem jest, aby odpisy skrócone wydawane w sprawach dokumentów 

stwierdzających tożsamość oraz wydawane w sprawach Karty Dużej, a także inne 

zaświadczenia wydawane w sprawach tej Karty, zostały objęte zwolnieniem z opłaty 

skarbowej. 

Należy zauważyć, że przedmiotowa ustawa nakłada na osoby ubiegające się 

o przyznanie Karty Dużej Rodziny obowiązek przedstawiania określonych oświadczeń. 

Natomiast nie wymaga przedkładania jakichkolwiek zaświadczeń, których uzyskanie 

pociągałoby za sobą określone koszty. Z uwagi na powyższe pojawia się pytanie o zasadność 

wprowadzania zwolnienia z opłaty skarbowej szeroko pojętych „innych zaświadczeń 

wydawanych w sprawach Karty Dużej Rodziny”. 

11. W art. 36 ustawodawca określa, będący skutkiem finansowym ustawy, maksymalny 

limit wydatków z budżetu państwa na lata 2015–2024, a tym samym ma na celu realizację 

obowiązków wynikających z art. 50 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). 

W myśl art. 50 ust. 1a przywołanej ustawy w przyjmowanych przez Radę Ministrów 

projektach ustaw, których skutkiem finansowym może być zmiana poziomu wydatków 

jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających 

z obowiązujących przepisów, określa się w treści projektu maksymalny limit tych wydatków 

wyrażony kwotowo, na okres 10 lat budżetowych wykonywania ustawy, oddzielnie 

dla każdego roku, poczynając od pierwszego roku planowanego wejścia w życie ustawy, 

w podziale na: 

1) budżet państwa; 

2) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

3) pozostałe jednostki sektora finansów publicznych. 
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Ustawodawca określając w art. 36 limit tych wydatków dokonał podziału na gminy, 

wojewodów, ministra właściwego do spraw rodziny, a w przypadku wydatków 

przeznaczonych na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw transportu, określił 

je przedmiotowo tj. na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego 

transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę 

Dużej Rodziny, co nie jest zgodne z przytoczonymi zasadami określania maksymalnego 

limitu wydatków. 

Propozycja poprawek: 

– w art. 36: 

a) w ust. 1: 

– skreśla się wyrazy „przez gminy, wojewodów, ministra właściwego do spraw rodziny i 

ministra właściwego do spraw transportu”, 

– wyrazy „z tego” zastępuje się wyrazami „z tym, że w”, 

– w pkt 1–3, we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się użytą po raz pierwszy literę „w”; 

b) w ust. 1 w pkt 1 w lit. a–c, w pkt 2 w lit. a–c, w pkt 3 w lit. a–c skreśla się wyrazy 

„na realizację ustawy”, 

c) w ust. 1 w pkt 1 w lit. d, w pkt 2 w lit. d i w pkt 3 w lit. d wyrazy „na uprawnienia 

do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz 

małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny” zastępuje się wyrazami 

„przez ministra właściwego do spraw transportu”, 

12. W myśl art. 35 ust. 5 w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok 

budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy 

do spraw rodziny zastosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu wysokości 

kosztów realizacji ustawy przez ograniczenie częstotliwości sporządzania sprawozdań przez 

gminę i pomniejszenie kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 4 . 

Należy zauważyć, że przedmiotowa ustawa nie nakłada na gminy obowiązku 

sporządzania sprawozdań. W związku z powyższym należy wyjaśnić ten problem 

i ewentualnie rozważyć przyjęcie odpowiedniej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 35 w ust. 5 skreśla się wyrazy „ograniczenie częstotliwości sporządzania 

sprawozdań przez gminę i”, 
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13. W związku z tym, że generalnie ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

należy zwrócić uwagę, że jej art. 42 nie czyni zadość uregulowaniom dotyczącym 

niezbędnego okresu vacatio legis, które uwzględnia wynikający z art. 122 ust. 2 Konstytucji 

termin na podpisanie ustawy przez Prezydenta oraz, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, 14–dniowy (od dnia 

ogłoszenia) rzeczywisty okres dostosowawczy dla adresatów (orzeczenie Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. akt Kp 1/13). 

Zachowanie terminu 14 dni od ogłoszenia, przy założeniu że ustawa ma wejść w życie 

1 stycznia 2015 r., oznacza konieczność opublikowania ustawy najpóźniej do dnia 17 grudnia 

2014 r. Ogłoszenie ustawy w tym terminie nie jest jednak możliwe, zważywszy 

na niezakończenie procedowania ustawy w Senacie. Istotne jest jednak, że (ewentualne) 

dochowanie terminu 14–dniowego, nie chroni od naruszenia terminu konstytucyjnego 

dla Prezydenta. 

Ponadto w przypadku przyjęcia przez Senat ewentualnych poprawek do przedmiotowej 

ustawy proces legislacyjny ulegnie przedłużeniu, co może spowodować, że przewidywany 

termin wejścia w życie ustawy będzie zagrożony.  

W związku z powyższym wydaje się zasadnym rozważenie przyjęcia poprawki mającej 

na celu wejście w życie ustawy zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. 

Propozycja poprawki: 

– art. 42 wyrazy „z dniem 1 stycznia 2015 r. z wyjątkiem art. 35, który wchodzi w życie 

z dniem 2 stycznia 2015 r.” zastępuje się wyrazami „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.  

14. Ponadto w przypadku nie uwzględnienia propozycji poprawki zawartej w uwadze 

nr 13, należy wskazać, że nie znajduje się uzasadnienia dla rozróżniania daty wejścia w życie 

ustawy. Zgodnie z art. 42 ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. z wyjątkiem 

art. 35, który wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2015 r. Art. 35 dotyczy zmian 

wprowadzanych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

Zgodnie z § 44 Zasad techniki prawodawczej ustawa powinna wchodzić w życie 

w całości jednym terminie. Odstępstwo od tej zasady może nastąpić tylko w przypadku 

przepisów zmieniających, uchylających, przejściowych i dostosowujących. 
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Zarówno przedmiotowa ustawa jak i ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo 

o aktach stanu cywilnego wprowadzają zmiany w ustawie o opłacie skarbowej, które to 

zmiany mają wejść  w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

Bez wątpienia w powyższym przypadku mamy do czynienia z przepisami 

nowelizującymi, lecz zgodnie z regułą interpretacyjną, wynikającą z zasady lex posteriori 

derogat legi priori, nie ma przeszkód, aby te dwie ustawy wprowadzające jednocześnie 

zmiany w ustawie o opłacie skarbowej weszły w życie w tym samym terminie. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 42 skreśla się wyrazy „z wyjątkiem art. 35, który wchodzi w życie z dniem 2 

stycznia 2015 r.”. 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


