
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. 

o Karcie Dużej Rodziny 

(druk nr 791) 

 

U S T A W A  z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) 

 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

(pkt 1 - 139 pominięto) 

140) kwota określona zgodnie z art. 27f ust. 8-10[.]<;> 

<141) zwolnienie z opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny członkowi 

rodziny wielodzietnej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 

Dużej Rodziny (Dz. U. poz. …).> 

(ust 1a -33. pominięto) 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 czerwca 1992 r. o UPRAWNIENIACH DO ULGOWYCH 

PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1138 oraz z 2013 r. poz. 1421 i 1650) 

Art. 4. 

1. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 

pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów 

jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, z wyjątkiem 

osób określonych w ust. 1a. 

1a. Do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego 

w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie 

biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są uprawnione osoby niewidome 

uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji. 
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2. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 

pociągach innych niż osobowe oraz autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na 

podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 1. 

2a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego 

w pociągach innych niż osobowe oraz autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na 

podstawie biletów jednorazowych lub imiennych miesięcznych, są uprawnione osoby 

wymienione w ust. 1a. 

3. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego 

oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są 

uprawnione osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej 

egzystencji. 

4. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 

pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów 

jednorazowych, są uprawnione następujące osoby: 

1)   dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego; 

2)   dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej 

lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia; 

3)   (uchylony); 

4)   posiadacze ważnej Karty Polaka[.]<;> 

<5) rodzice lub małżonkowie rodziców w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. 

o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. …) posiadający ważną Kartę Dużej 

Rodziny.> 

4a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego 

w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów 

jednorazowych, są uprawnieni studenci do ukończenia 26 roku życia; osobom, które 

ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, 

w którym ukończyły te studia. 

4b. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego 

w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów 

jednorazowych, są uprawnieni doktoranci do ukończenia 35 roku życia. 
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5. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w 

komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są 

uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt 1. 

[6. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 

pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, są 

uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt 2.] 

<6. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego 

kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów 

miesięcznych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt 2 i 5.> 

6a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego 

w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, 

są uprawnieni studenci do ukończenia 26 roku życia; osobom, które ukończyły studia 

pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, w którym 

ukończyły te studia. 

6b. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego 

w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, 

są uprawnieni doktoranci do ukończenia 35 roku życia. 

7. Do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 

pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, 

są uprawnione następujące osoby: 

1)   nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - publicznych lub 

niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; 

2)   nauczyciele akademiccy. 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 kwietnia 2004 r. o OCHRONIE PRZYRODY (Dz. U. z 2013 r. poz. 

627, z późn. zm.) 

Art. 12. 

1. Obszar parku narodowego może być udostępniany w sposób, który nie wpłynie negatywnie 

na przyrodę w parku narodowym. 
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2. W planie ochrony parku narodowego, a do czasu jego sporządzenia - w zadaniach 

ochronnych ustala się miejsca, które mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę 

osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach. 

3. Za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary oraz za udostępnianie parku 

narodowego lub niektórych jego obszarów mogą być pobierane opłaty. 

4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 3, ustala dyrektor parku narodowego. 

5. Opłata za jednorazowy wstęp do parku nie może przekraczać kwoty 6 zł waloryzowanej o 

prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, 

przyjęty w ustawie budżetowej. 

6. Opłaty, o których mowa w ust. 3, uiszcza się w formie wykupu biletu wstępu 

jednorazowego lub wstępu wielokrotnego w miejscach pobierania opłat lub wnosi się na 

rachunek bankowy parku narodowego. 

7. Opłat za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary nie pobiera się od: 

1)   dzieci w wieku do 7 lat; 

2)   osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań 

naukowych w zakresie ochrony przyrody; 

3)   uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w 

zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego; 

4)   mieszkańców gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z 

parkiem narodowym; 

5)   osób udających się do wyznaczonych w parku narodowym plaż; 

6)   osób udających się do miejsc kultu religijnego[.]<;> 

<7) członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o 

Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. …) posiadających ważną Kartę Dużej 

Rodziny.> 

8. Opłatę za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary w wysokości 50% 

stawki opłaty ustalonej przez dyrektora parku narodowego pobiera się od: 

1)   uczniów szkół i studentów; 

2)   emerytów i rencistów; 

3)   osób niepełnosprawnych; 

4)   żołnierzy służby czynnej. 

9. (uchylony). 
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10. Minister właściwy do spraw środowiska, uwzględniając zróżnicowanie walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych parków narodowych, nasilenie ruchu turystycznego i 

jego oddziaływanie na przyrodę parków narodowych, określi, w drodze rozporządzenia, 

parki narodowe lub niektóre ich obszary, gdzie za wstęp pobiera się opłaty. 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 lipca 2006 r. o DOKUMENTACH PASZPORTOWYCH (Dz. U. z 

2013 r. poz. 268 i 1038) 

Art. 8. 

1. Ulga w opłacie za wydanie paszportu przysługuje: 

1)   emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także 

współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu; 

2)   osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych 

albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych; 

3)   kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 

stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400); 

4)   osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, 

uczniom i studentom[.]<;> 

<5) członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o 

Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. …) posiadającym ważną Kartę Dużej 

Rodziny.> 

2. W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu 

przysługuje tylko jedna ulga w opłacie. 

[3. Ulga w opłacie, o której mowa w ust. 1, wynosi 50% kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 1.] 

<3. Ulga w opłacie, o której mowa w ust. 1 pkt 1−4, wynosi 50% kwoty określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1.> 

<4. Ulga w opłacie dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5, wynosi: 

1) w przypadku dzieci 75%, 

2) w przypadku rodziców i małżonków rodziców 50% 
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– kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 listopada 2006 r. o OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1628) 

 

Załącznik 

WYKAZ PRZEDMOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ 

ZWOLNIENIA 

 

 

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 

    

1 2 3 4 

 Część I 

(pominięta) 
    

 II. Wydanie zaświadczenia     

  

1. Zaświadczenia, w tym również 

odpisy dokumentów, wydawane 

przez urzędy stanu cywilnego oraz 

archiwa państwowe: 

  

1) odpis wydawany z akt stanu 

cywilnego, dotyczący obywateli 

polskich przebywających za 

granicą, przeznaczony wyłącznie 

na potrzeby polskich 

przedstawicielstw 

dyplomatycznych lub urzędów 

konsularnych 

[2) odpisy skrócone: 

a) wydawane w sprawach 

dokumentów stwierdzających 

tożsamość 

b) wydawane bezpośrednio po 

sporządzeniu aktu stanu 

cywilnego - w liczbie 3 

egzemplarzy; 

zwolnienie to przysługuje również 

cudzoziemcom, którym udzielono 

zezwolenia na osiedlenie się lub 

nadano status uchodźcy w 

Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 

obywatelom tych państw obcych, z 

którymi Rzeczpospolita Polska 

  

1) zaświadczenie stwierdzające, że 

obywatel polski lub zamieszkały na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

cudzoziemiec niemający 

obywatelstwa żadnego państwa, 

zgodnie z prawem polskim, może 

zawrzeć małżeństwo za granicą 

38 zł 

  
2) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego 
33 zł 

  
3) odpis skrócony aktu stanu 

cywilnego 
22 zł 

  

4) zaświadczenie o dokonanych w 

księgach stanu cywilnego wpisach 

lub o ich braku oraz zaświadczenie o 

zaginięciu lub zniszczeniu księgi 

stanu cywilnego 

24 zł 

  5) pozostałe zaświadczenia 26 zł 
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zawarła odpowiednie 

porozumienia] 

<2) odpisy skrócone wydawane 

w sprawach dokumentów 

stwierdzających tożsamość oraz 

wydawane w sprawach Karty 

Dużej Rodziny; zwolnienie to 

przysługuje również 

cudzoziemcom, którym 

udzielono zezwolenia na 

osiedlenie się lub nadano status 

uchodźcy w Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz obywatelom tych 

państw obcych, z którymi 

Rzeczpospolita Polska zawarła 

odpowiednie porozumienia> 

3) odpisy zupełne wydawane w 

sprawach dokumentów 

paszportowych  

  

2. Pełny odpis przetworzonych 

danych osobowych z rejestrów 

mieszkańców, rejestrów 

zamieszkania cudzoziemców, 

rejestru PESEL oraz Rejestru 

Dowodów Osobistych. 

17 zł   

  

3. Zaświadczenie wydawane przez 

wojskowego komendanta 

uzupełnień, stwierdzające odbycie 

służby wojskowej przez osoby stale 

przebywające za granicą 

46 zł   

  

4. Poświadczenie zgodności 

duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu 

lub kopii, dokonane przez organy 

administracji rządowej lub 

samorządowej lub archiwum 

państwowe, od każdej pełnej lub 

zaczętej stronicy 

5 zł 

poświadczenie zgodności odpisu, 

kopii lub wyciągu z 

pełnomocnictwa niepodlegającego 

opłacie skarbowej lub od niej 

zwolnionego 

  5. Legalizacja dokumentu 26 zł   

  

6. Wydanie Apostille, o której mowa 

w Konwencji znoszącej wymóg 

legalizacji zagranicznych 

dokumentów urzędowych, 

sporządzonej w Hadze dnia 5 

października 1961 r. (Dz. U. z 2005 

r. Nr 112, poz. 938)  

60 zł   

  
7. Poświadczenie własnoręczności 

podpisu 
9 zł   
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8. Zaświadczenie o niezaleganiu w 

podatkach lub stwierdzające stan 

zaległości - od każdego egzemplarza 

21 zł   

  

9. Świadectwo dla środków 

transportu przeznaczonych do 

przewozu szybko psujących się 

artykułów żywnościowych 

132 zł   

  10. Świadectwo:     

  

1) fitosanitarne dla roślin, 

produktów roślinnych lub 

przedmiotów wyprowadzanych z 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

do państw trzecich 

20 zł   

  2) (uchylony)     

  

11. Zaświadczenie potwierdzające 

brak obowiązku uiszczenia podatku 

od towarów i usług z tytułu 

przywozu nabywanych z terytorium 

państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej innego niż terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, 

które mają być dopuszczone do 

ruchu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

160 zł   

  

12. Karta rejestracyjna broni 

pneumatycznej lub broni 

pozbawionej na stałe cech 

użytkowych 

82 zł 
karta rejestracyjna wydawana 

szkole 

  13. Europejska Karta Broni Palnej 105 zł   

  

14. Zaświadczenie stwierdzające, że 

obiekty budowlane i urządzenia 

techniczne przeznaczone do 

wykonywania określonej 

działalności gospodarczej spełniają 

wymagania określone w przepisach 

o ochronie środowiska 

105 zł   

  

15. Zaświadczenie stwierdzające, że 

na terenie, na którym położone jest 

projektowane ekologiczne 

gospodarstwo rolne, nie nastąpiło 

przekroczenie dopuszczalnych 

stężeń szkodliwych substancji 

zanieczyszczających powietrze i 

wodę 

105 zł   

  16.(uchylony)     
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17. Zaświadczenie potwierdzające 

nadanie numeru identyfikacji 

podatkowej podmiotowi, który się 

nim posługuje 

21 zł   

  

18. Zaświadczenie potwierdzające 

zidentyfikowanie określonego 

podmiotu na potrzeby transakcji 

wewnątrzwspólnotowych na 

terytorium państwa członkowskiego 

innym niż terytorium kraju 

20 zł   

  

19. Zaświadczenie potwierdzające, 

że podatnik jest zarejestrowany jako 

podatnik VAT czynny lub 

zwolniony 

21 zł   

  

20. Zaświadczenie stwierdzające, że 

podatnik jest zarejestrowanym 

podatnikiem podatku akcyzowego 

21 zł   

  21. Pozostałe zaświadczenia 17 zł 
1) zaświadczenie wydawane w 

interesie publicznym 

      

2) zaświadczenie wydawane w 

związku z ubieganiem się o 

wydanie zezwolenia 

upoważniającego do 

przekraczania granicy, 

przewidzianego w umowach 

międzynarodowych o 

ułatwieniach w małym ruchu 

granicznym, w celach służbowych 

lub w związku z wykonywanymi 

czynnościami urzędowymi lub 

społecznymi 

      

3) zaświadczenie w sprawach 

poszukiwania osób zaginionych w 

czasie działań wojennych lub w 

związku z tymi działaniami 

      

4) zaświadczenie w sprawie 

ekshumacji, przewozu i 

sprowadzenia zwłok lub 

szczątków zwłok ludzkich 

      

5) zaświadczenie w sprawie 

budowy lub odbudowy obiektów 

budowlanych zniszczonych albo 

uszkodzonych wskutek 

działalności spowodowanej 

ruchem zakładu górniczego lub 

klęsk żywiołowych 
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6) zaświadczenie w sprawie ulg 

dla osób dotkniętych klęską 

żywiołową lub wypadkiem 

losowym 

      

7) zaświadczenie dotyczące 

scalania i zamiany gruntów, 

wspólnot gruntowych, mienia 

komunalnego i gminnego, 

służebności gruntowych, 

rozgraniczenia nieruchomości, 

sprzedaży i dzierżawy 

nieruchomości rolnych Skarbu 

Państwa, porządkowania 

własności gospodarstw rolnych, 

ochrony gruntów rolnych i 

leśnych, melioracji użytków 

rolnych oraz związane z realizacją 

przepisów o reformie rolnej i 

osadnictwie 

      

8) zaświadczenie wydawane na 

podstawie przepisów o hodowli 

zwierząt gospodarskich 

      

9) potwierdzenie złożenia podania 

oraz innych dokumentów 

składanych w sprawach 

indywidualnych z zakresu 

administracji publicznej 

      

10) zaświadczenie o nadaniu 

statystycznego numeru 

identyfikacyjnego 

      

11) zaświadczenie o wielkości 

użytków rolnych gospodarstwa 

rolnego, wydawane przez urzędy 

gmin właściwe do pobierania 

podatku rolnego 

      

12) zaświadczenie niezbędne do 

uzasadnienia wniosku o 

udzielenie pomocy z udziałów 

Unii Europejskiej 

      

13) zaświadczenie dla przesyłki 

ziemniaków, potwierdzające, że 

ziemniaki pochodzą z miejsca 

produkcji uznanego za wolne od 

grzyba Synchytrium 

endobioticum 

      14) zaświadczenie 



- 11 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

potwierdzające, że w partii bulw 

ziemniaka nie stwierdzono 

występowania Clavibacter 

michiganensis ssp. sepedonicus 

      

15) zaświadczenie 

potwierdzające, iż w stosunku do 

cudzoziemca istnieje 

domniemanie, że jest on ofiarą 

handlu ludźmi 

   

<16) inne zaświadczenia 

wydawane w sprawach Karty 

Dużej Rodziny > 

   Część III i IV (pominięto)   

 


