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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

VII kadencja  
 
 
 
 
 
 
 
 Pan 
 Radosław Sikorski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 - o zmianie ustawy o opłacie skarbowej. 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy panią poseł Magdalenę Kochan. 
 

 (-)   Tadeusz Aziewicz;  (-)   Joanna Bobowska;  (-)   Jerzy Budnik;  (-)   Renata 
Butryn;  (-)   Stanisław Chmielewski;  (-)   Zofia Czernow;  (-)   Jerzy 
Fedorowicz;  (-)   Arkady Fiedler;  (-)   Krzysztof Gadowski;  (-)   Elżbieta 
Gapińska;  (-)   Artur Gierada;  (-)   Tomasz Głogowski;  (-)   Rafał 
Grupiński;  (-)   Renata Janik;  (-)   Tadeusz Jarmuziewicz;  (-)   Bożena 
Kamińska; (-) Magdalena Kochan;  (-)   Sławomir Kowalski;  (-)   Ligia 
Krajewska;  (-)   Tomasz Kulesza;  (-)   Józef Lassota;  (-)   Izabela Katarzyna 
Mrzygłocka;  (-)   Tomasz Piotr Nowak;  (-)   Janina Okrągły;  (-)   Małgorzata 
Pępek;  (-)   Lucjan Marek Pietrzczyk;  (-)   Beata Rusinowska;  (-)   Henryk 
Siedlaczek;  (-)   Piotr Tomański;  (-)   Robert Wardzała;  (-)   Ewa Żmuda-
Trzebiatowska. 

 
 



Projekt 
 
 

USTAWA 
 

z dnia …………….. 2015 r. 
 

o zmianie ustawy o opłacie skarbowej 
 

 
 
Art 1. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej   

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, poz. 1741 i 1863) w załączniku do ustawy w części II w ust. 1  
w kolumnie 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„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”. 

 
  

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 2 marca 2015 r. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



UZASADNIENIE 

 

Celem projektu ustawy jest objęcie zwolnieniem od opłaty skarbowej odpisów skróconych 
aktów stanu cywilnego wydawanych w sprawach Karty Dużej Rodziny, o której mowa  
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). 

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła  w życie ww. ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny,  której art. 35 wprowadził zmianę w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, z późn. zm.),  polegającą na objęciu 
zwolnieniem od opłaty skarbowej odpisów skróconych aktów stanu cywilnego wydawanych 
w sprawach Karty Dużej Rodziny. 

W dniu 1 marca 2015 r.  wejdzie  natomiast w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. –
Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741, z póżn. zm.), która w art. 119  również 
wprowadza zmiany w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 
Wskazując podstawy zwolnienia za wydawanie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego 
nie uwzględnia  jednak – jako uchwalona wcześniej od ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 
odpisów skróconych wydawanych w sprawach Karty Dużej Rodzony.   

Projekt przedmiotowej ustawy ma zatem na  celu wyeliminowanie sytuacji, w której  
po  wejściu w życie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, tj. po dniu 1 marca 2015 r., 
przestanie obowiązywać zwolnienie od pobierania opłaty skarbowej (w kwocie 22 zł)   
za wydawanie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego w sprawach Karty Dużej Rodziny. 

Przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej przyniesie pozytywne skutki 
społeczne i prawne, polegające na zachowaniu osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny 
uprawnienia do zwolnienia od opłaty skarbowej, przysługującego od dnia 1 stycznia 2015 r.,  
a które  z dniem 1 marca 2015 r. przestanie obowiązywać, na skutek wejścia w życie ustawy – 
Prawo o aktach stanu cywilnego.  

Projektowana  ustawa nie wywoła skutków gospodarczych.  

Projektowana regulacja – jako zachowująca  jedynie rozwiązania obowiązujące od  dnia  
1 stycznia 2015 r. tj. od dnia  wejścia  w życie ustawy 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny  – nie wywoła dodatkowych obciążeń dla budżetu państwa i budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego.  

Projektowana  ustawa nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej. 
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