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Warszawa, 19 września 2017 r. 

Opinia do ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego (druk nr 588) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem ustawy, jak wskazano w uzasadnieniu projektu (druk sejmowy 

nr 1713) jest stworzenie warunków prawnych i instytucjonalnych niezbędnych do powstania 

Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 

którego zadaniem będzie realizacja programów wspierania rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Narodowy Instytut 

– jako agencja wykonawcza – ma wdrażać politykę państwa w zakresie rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego, opartą na zasadach otwartości, konkurencyjności 

i przejrzystości. 

Siedzibą Narodowego Instytutu będzie miasto stołeczne Warszawa (art. 2 ust. 2). 

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego (utworzonego na mocy art. 54 

ustawy) nada Narodowemu Instytutowi, w drodze rozporządzenia, statut, który określi 

m.in. szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów Narodowego Instytutu oraz organizację 

Narodowego Instytutu (art. 2 ust. 3). 

Organami Narodowego Instytutu będą Dyrektor Narodowego Instytutu i Rada 

Narodowego Instytutu (art. 4 pkt 1 i 2). 

Dyrektor będzie powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego Komitetu do 

spraw Pożytku Publicznego (art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1). Jego kadencja trwać będzie 5 lat. 

Ustawa precyzuje warunki jakie musi spełniać osoba pełniąca funkcję Dyrektora (art. 5 

ust. 1), a także określa przesłanki jego odwołania (art. 6 ust. 1 i 2). 

Dyrektor będzie kierował działalnością Narodowego Instytutu, w szczególności 

podejmował decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Rady. Uzyska 
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uprawnienie do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu Narodowego 

Instytutu i reprezentacji Instytutu na zewnątrz. Będzie również odpowiedzialny za 

gospodarkę finansową Narodowego Instytutu oraz za zarządzanie i gospodarowanie jego 

majątkiem (art. 8). 

Rada Narodowego Instytutu będzie organem uprawnionym do opiniowania 

najistotniejszych dokumentów dotyczących działalności Narodowego Instytutu (art. 12 ust. 1) 

tj. projektu rocznego planu finansowego, projektu rocznego planu działalności, rocznego 

sprawozdania z działalności, rocznego sprawozdania finansowego, projektu programów 

wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, końcowego sprawozdania z realizacji 

programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wyboru firmy 

audytorskiej.  

Rada Narodowego Instytutu, w celu wykonania swoich zadań, będzie miała prawo 

wglądu do dokumentów Narodowego Instytutu i do żądania niezbędnych informacji od 

Dyrektora oraz jego zastępców (art. 12 ust. 2). 

W skład Rady Narodowego Instytutu wejdzie 11 osób w tym: członek powoływany 

i odwoływany przez Prezydenta RP; 3 członków powoływanych i odwoływanych przez 

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego; członek powoływany 

i odwoływany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 5 członków 

reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz członek 

reprezentujący jednostki samorządu terytorialnego (art. 9 ust. 1). Ustawa określa ponadto 

wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów na członków Rady Narodowego Instytutu (art. 9 

ust. 2) oraz zasady ich powoływania i odwoływania, a także długość kadencji, na jaką 

członkowie będą powoływani (art. 10).  

W myśl art. 23 Narodowy Instytut będzie zarządzać programami wspierania rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego przyjętymi w drodze uchwały przez Radę Ministrów. 

Do zadań Narodowego Instytutu będą należeć m.in. działania na rzecz wspierania 

rozwoju wspólnoty obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, w szczególności przez zwiększanie instytucjonalnej sprawności organizacji 

pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego, ich 

niezależności oraz profesjonalizmu, przy jednoczesnym zachowaniu ich obywatelskiego 

charakteru. Narodowy Instytut będzie także prowadzić programy wzmacniania potencjału 
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organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa 

obywatelskiego, m.in. przez wspieranie pozyskiwania przez nie środków pozabudżetowych 

na działalność w obszarze wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspierania 

rozwoju kadr, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariuszy i społeczników (art. 24 

ust. 1 i 2).  

Ustawa przewiduje ponadto przesunięcie do Narodowego Instytutu większości spraw 

dotyczących organizacji pozarządowych (pożytek publiczny i wolontariat), będących 

dotychczas w kompetencji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, oraz 

nadanie mu funkcji instytucji odpowiedzialnej za dystrybucję środków w tym zakresie. Tym 

samym Narodowy Instytut (wraz z Komitetem do spraw Pożytku Publicznego), zastąpi 

dotychczasowe działania w obszarze pożytku publicznego i wolontariatu ministra właściwego 

do spraw zabezpieczenia społecznego. 

Na podstawie art. 54 ustawy utworzony zostanie Komitet do spraw Pożytku 

Publicznego. Przewodniczący Komitetu będzie członkiem Rady Ministrów (art. 34a ust. 2 

dodawany do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie). 

W skład Komitetu wejdą: 

1) Przewodniczący Komitetu; 

2) wiceprzewodniczący – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek 

Przewodniczącego Komitetu; 

3) członkowie: 

a) ministrowie, reprezentowani przez sekretarzy stanu, 

b) Dyrektor Narodowego Instytutu. 

W posiedzeniach Komitetu będą mogły uczestniczyć (także z głosem doradczym) inne 

osoby (nie tylko przedstawiciele organów administracji rządowej) zaproszone przez 

Przewodniczącego Komitetu z własnej inicjatywy lub wskazane przez innych członków 

Komitetu (art. 34a ust. 5 dodawany do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie). 

. 
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Do zadań Komitetu będzie należało przede wszystkim: koordynowanie i monitorowanie 

współpracy organów administracji rządowej z sektorem organizacji pozarządowych oraz 

innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego, przygotowywanie 

i konsultowanie programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

i monitorowanie ich wdrażania oraz opracowywanie i opiniowanie projektów aktów 

prawnych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (art. 34b dodawany do ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 

Posiedzenia Komitetu będą odbywać się co do zasady w siedzibie Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów. Kancelaria zapewni też obsługę Komitetu oraz jego Przewodniczącego 

(art. 34g dodawany do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie). 

Przewodniczący Komitetu będzie m.in.: kierował pracami Komitetu, sprawował nadzór 

nad Narodowym Instytutem, powoływał i odwoływał Dyrektora Narodowego Instytutu, na 

wniosek Dyrektora powoływał i odwoływał zastępców Dyrektora, powoływał i odwoływał 

członków Rady Narodowego Instytutu oraz, po uzyskaniu opinii Rady Narodowego Instytutu, 

zatwierdzał projekty planów finansowych i planów działalności oraz sprawozdania finansowe 

i sprawozdania z działalności. Przedkładał też będzie Radzie Ministrów sprawozdania 

zawierające informacje o prowadzonej działalności w zakresie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego oraz realizacji planu pracy Komitetu. Przewodniczący Komitetu będzie też 

powoływał Przewodniczącego Rady Narodowego Instytutu (spośród jej członków) oraz miał 

rozstrzygający głos przy głosowaniu uchwał Komitetu, w przypadku równej liczby głosów.  

Ustawa wskazuje, że w ramach nadzoru (art. 26 pkt 1 i 2) Przewodniczący Komitetu 

będzie sprawował kontrolę nad działalnością Narodowego Instytutu pod względem 

legalności, gospodarności, celowości i rzetelności na zasadach i w trybie określonych 

w przepisach o kontroli w administracji rządowej. 

Przewodniczący Komitetu będzie posiadał kompetencje do zatwierdzania końcowego 

sprawozdania z realizacji programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

(art. 27). 

Do realizacji zadań przez Narodowy Instytut będą miały zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja 

zadań Narodowego Instytutu będzie odbywać się w ramach otwartego konkursu ofert, 

o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 



– 5 – 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Dyrektor Narodowego Instytutu będzie ogłaszał 

konkursy oraz ustalał regulaminy konkursów. 

Opiniowana ustawa nowelizuje w szczególności: 

1) ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach – w myśl znowelizowanego art. 12 ust. 2a 

fundacje nie będą obowiązane do składania corocznie właściwemu ministrowi 

sprawozdania ze swojej działalności w sytuacji gdy będą posiadać status organizacji 

pożytku publicznego oraz zamieszczą na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu 

w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz 

sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

2) ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

wprowadzając liczne zmiany o charakterze kompetencyjnym tj. przeniesienie 

dotychczasowych uprawnień i obowiązków ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego na: Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego, Komitet do spraw Pożytku Publicznego, Dyrektora Narodowego Instytutu 

lub Narodowy Instytut; ponadto w efekcie wprowadzonych zmian Rada Działalności 

Pożytku Publicznego stanie się organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego 

Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, a nie jak dotychczas – ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego; wprowadzona zostanie również możliwość 

ustanowienia przez wojewodów pełnomocników do spraw społeczeństwa 

obywatelskiego, którzy m.in. mają ułatwiać dialog między lokalnymi organizacjami 

a Narodowym Instytutem i Komitetem do spraw Pożytku Publicznego (art. 41k ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie); 

3) ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów poszerzając 

katalog osób pełniących funkcje publiczne, obowiązanych do przedłożenia oświadczenia 

lustracyjnego, o Dyrektora Narodowego Instytutu i jego zastępców oraz członków Rady 

Narodowego Instytutu. 

W przepisach przejściowych i dostosowujących w szczególności: 

1) przesądzono, że postępowania wszczęte, a niezakończone wydaniem decyzji ostatecznej 

albo prawomocnego postanowienia sądu, w zakresie wskazanym w art. 22 ust. 9, art. 27 

ust. 2a, art. 27aa ust. 4, art. 33 ust. 3, art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
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o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w brzmieniu przed dniem wejścia 

w życie ustawy, będą prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów przez 

organ, który przejął zadania i kompetencje zgodnie z przepisami opiniowanej ustawy 

(art. 42); 

2) wskazano, iż Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 stanowiący 

załącznik do uchwały nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 

stanie się programem wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w rozumieniu 

art. 23 ust. 1 opiniowanej ustawy (art. 43); 

3) określono maksymalny limit wydatków jednostek sektora finansów publicznych 

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

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

(art. 46); 

4) przesądzono o czasowym utrzymaniu w mocy przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, jednak nie 

dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (art. 47); 

5) przesądzono, że kadencja członków Rady Działalności Pożytku Publicznego 

powołanych na podstawie dotychczasowych przepisów będzie trwać do końca okresu, 

na który zostali powołani (art. 48); 

6) wskazano, że członkowie Rady Narodowego Instytutu pierwszej kadencji zostaną 

powołani w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (art. 49); 

7) upoważniono Prezesa Rady Ministrów do określenia składników majątkowych 

i niemajątkowych mających stanowić majątek Narodowego Instytutu, w drodze decyzji 

wydanej nie później niż w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy (art. 52). 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów 

wskazujących, iż dotychczasowy pracodawca, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, 

będzie obowiązany zawiadomić członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego o zmianach jakie 

maja nastąpić w ich stosunkach pracy z dniem wejścia ustawy w życie. Przepisy te wejdą 

w życie z dniem ogłoszenia ustawy (art. 45 ust. 2 i 3). 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r. Projekt był 

przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 1713). I czytanie na posiedzeniach Sejmu odbyło 

się w dniach 12 i 18 lipca 2017 r. Sejm skierował projekt do Komisji Polityki Społecznej 

i Rodziny. Komisja po rozpatrzeniu tego projektu na posiedzeniach w dniach 20 lipca 

i 12 września 2017 r. wniosła o jego uchwalenie w brzmieniu proponowanym 

w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 1743). II czytanie odbyło się na 47. posiedzeniu Sejmu 

w dniu 13 września 2017. W trakcie II czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu 

oraz 40 poprawek. Dwie z nich uzyskały akceptację Sejmu w III czytaniu (poprawki nr 14 

i 37 zestawienia wniosków w dodatkowym sprawozdaniu – druk sejmowy nr 1743-A). 

W trakcie prac na projektem w Sejmie m.in.: 

1) zmodyfikowano warunki jakie powinna spełniać osoba pełniąca funkcję członka Rady 

Narodowego Instytutu uznając za wystarczające 3–letnie doświadczenie w zakresie 

funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, pożytku publicznego i wolontariatu 

(projekt przewidywał wymóg 5-letniego doświadczenia) oraz zrezygnowano z warunku 

posiadania wyższego wykształcenia (art. 9 ust. 2 pkt 4); 

2) uznano, że niewłaściwe realizowanie obowiązków związanych z członkostwem 

w Radzie Narodowego Instytutu nie będzie przesłanką odwołania członka Rady (art. 10 

ust. 5 pkt 3); 

3) wskazano, że projekt regulaminu Narodowego Instytutu będzie opiniowany przez Radę 

Narodowego Instytutu (art. 22 ust. 2); 

4) dodano przepis nowelizujący ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

przesądzając, że dysponentem Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego będzie Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 

(art. 41); 

5) dodano przepis, zgodnie z którym do dnia 31 grudnia 2017 r. obsługę administracyjno-

biurową oraz prawną Dyrektora Narodowego Instytutu zapewni Kancelaria Prezesa 

Rady Ministrów, zaś wydatki związane z zapewnieniem tej obsługi będą pokrywane 

z rezerwy celowej budżetu państwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany 

organizacyjne, w tym nowe zadania oraz na zadania związane z poprawą finansów 

publicznych, w tym odbudową dochodów budżetu państwa (art. 53); 
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6) zmodyfikowano przepis o wejściu ustawy w życie wskazując, że art. 45 ust. 2 i 3 

(dotyczący obowiązku powiadomienia członków korpusu służby cywilnej o zmianach 

jakie maja nastąpić w ich stosunkach pracy) wejdzie w życie z dniem ogłoszenia 

ustawy. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 4 – relacja pomiędzy tymi przepisami jest niejasna; zgodnie 

z art. 5 ust. 1 Dyrektor jest powoływany na 5-letnią kadencję, zaś w ust. 2 wskazano, że 

dyrektor pełni obowiązki do dnia powołania swojego następcy „z zastrzeżeniem art. 6 

ust. 4”. W przepisie art. 6 ust. 4 stanowi się natomiast, że w razie wygaśnięcia kadencji 

Dyrektora lub jego odwołania, do czasu powołania nowego Dyrektora, jego obowiązki 

pełni zastępca Dyrektora wskazany przez Przewodniczącego Komitetu. W związku ze 

sformułowaniem „zastrzeżenia” do art. 6 ust. 4 powstaje pytanie czy w przypadku 

wygaśnięcia kadencji Dyrektora z powodu innego niż śmierć ma on nadal pełnić 

obowiązki Dyrektora do czasu powołania następcy (zgodnie z art. 5 ust. 2) czy też 

obowiązki te powinien przejąć zastępca Dyrektora wskazany przez Przewodniczącego 

Komitetu (zgodnie z art. 6 ust. 4). Wymienione przepisy w aktualnym brzmieniu są 

niejasne i nie dają jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie. Wydaje się, 

że w art. 5 ust. 2 nieprawidłowo dodano zastrzeżenie do art. 6 ust. 4. Można 

domniemywać, że przepis art. 5 ust. 2 został sformułowany na okoliczność, w której 

nowy Dyrektor nie zostanie powołany pomimo upływu 5-letniej kadencji. Przepis art. 6 

ust. 4 dotyczy natomiast zupełnie innej sytuacji tj. odwołania Dyrektora przed upływem 

kadencji lub wygaśnięcia kadencji Dyrektora w związku z jego śmiercią. W takiej 

sytuacji obowiązki Dyrektora powinien pełnić, do czasu powołania nowego Dyrektora, 

zastępca dotychczasowego Dyrektora. 

W celu wyeliminowania wskazanych powyżej wątpliwości proponuje się następujące 

poprawki: 

 

Propozycje poprawek: 

w art. 5 w ust. 2 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4”; 



– 9 – 

w art. 6 w ust. 4 po wyrazach „kadencji Dyrektora” dodaje się wyrazy „, o którym mowa w 

ust. 3,”; 

 

2) art. 10 ust. 7 – zgodnie z tym przepisem w przypadku odwołania lub śmierci członka 

Rady Narodowego Instytutu organ, który go powołał, niezwłocznie powołuje inną osobę 

na jego miejsce. Zdanie drugie przewiduje, że przepisy art. 10 ust. 1–5 stosuje się 

odpowiednio. W związku z tym przepisem powstaje pytanie o celowość zamieszczenia 

w art. 10 zdania drugiego. Wydaje się, że w przypadku odwołania albo śmierci członka 

Rady do powołania innej osoby na to stanowisko znajdą zastosowanie wszystkie 

przepisy określające procedurę powoływania członków tego organu, w tym również art. 

9 ust. 2 określający wymogi jakie musi spełniać członek Rady. Zdanie drugie w art. 10 

ust. 7 może natomiast sugerować, że w osoba powoływana w miejsce odwołanego 

członka Rady nie musi tych wymogów spełniać (przepis nie nakazuje odpowiedniego 

stosowania art. 9 ust. 2). Jak się wydaje, nie jest to zgodne z intencją ustawodawcy. 

W związku z powyższym proponuje się skreślenie zdania drugiego w art. 10 ust. 7. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 10 w ust. 7 skreśla się zdanie drugie; 

 

3) art. 24 ust. 5 – przepis wskazuje, że Narodowy Instytut realizuje zadania samodzielnie 

lub zleca realizację zadań, o których mowa w ust. 1–3, wyłonionym w drodze otwartego 

konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Należy zwrócić uwagę, że w rozdziale 4 określającym tryb realizacji 

zadań Narodowego Instytutu w art. 30 ust. 1 sformułowano analogiczną normę 

do wskazanej powyżej. W myśl art. 30 ust. 1 Narodowy Instytut realizuje programy, 

o których mowa w art. 23 ust. 1, samodzielnie lub w drodze otwartego konkursu ofert, 

o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Dodatkowo w art. 28 przesądzono, że do 

realizacji zadań Narodowego Instytutu, o których mowa w art. 24 ust. 1–3, mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. W związku z tym, że art. 24 ust. 5 stanowi powtórzenie 
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art. 30 ust. 1, a zatem nie zawiera nowości normatywnej, należałoby rozważyć 

rezygnację z jego zamieszczenia w ustawie. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 24 skreśla się ust. 5; 

 

4) art. 39 pkt 11, art. 34a ust. 1 pkt 3 lit. a dodawany do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w przepisie tym sformułowano 

zastrzeżenie do innego przepisu ustawy. Należy zwrócić uwagę, że Zasady techniki 

prawodawczej oraz dobre praktyki legislacyjne, nie zalecają posługiwania się techniką 

zastrzeżeń. Formuła ta, jako niejasna i nieprecyzyjna, może bowiem wprowadzać 

adresata ustawy w błąd. Zasady techniki prawodawczej wskazują w § 23 ust. 3, że jeżeli 

od któregoś z elementów przepisu szczegółowego przewiduje się wyjątki lub któryś 

z elementów tego przepisu wymaga uściślenia, przepis formułujący wyjątki lub 

uściślenia zamieszcza się bezpośrednio po danym przepisie szczegółowym. W związku 

z tym, że w analizowanym przypadku przepisy znajdują się w jednym artykule – 

w art. 34a ust. 1 pkt 3 lit. a sformułowano zastrzeżenie do art. 34a ust. 3, należałoby 

wyeliminować tę formułę. 

 Podobna uwaga dotyczy art. 43 ust. 5 opiniowanej ustawy. 

 

Propozycje poprawek: 

w art. 39 w pkt 11, w art. 34a w ust. 1 w pkt 3 w lit. a skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem 

ust. 3”;  

w art. 43 w ust. 5 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 6”;  

 

5) art. 56 – zgodnie z tym przepisem ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. Mając na uwadze szeroki zakres zmian wprowadzanych ustawą oraz ich 

znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 

należałoby zastanowić się, czy przyjęcie standardowego okresu vacatio legis będzie 
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w przypadku opiniowanej ustawy wystarczające. Wprawdzie zgodnie z art. 4 ustawy 

z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych, akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące (tj. m.in. 

ustawy), ogłaszane w dziennikach urzędowych, powinny wchodzić w życie po upływie 

co najmniej czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, niemniej zasada ta nie ma charakteru 

absolutnego. Jeśli zachodzą określone w ustawie przesłanki okres ten może być krótszy 

albo dłuższy. Wspomniany przepis należy interpretować w zgodzie z art. 2 Konstytucji 

(zasada demokratycznego państwa prawnego), z którego wynika m.in. zasada 

odpowiedniej vacatio legis (okres dostosowawczy). Vacatio legis jest instytucją, której 

celem jest wykluczenie sytuacji zaskoczenia po stronie adresatów norm prawnych, 

umożliwienie im zapoznania się z nową normą oraz dostosowania do niej swoich 

zachowań, w szczególności w zakresie decyzji co do dalszego postępowania (orzeczenie 

TK K 2/94). Okres dostosowawczy powinien być oceniany w dwóch płaszczyznach 

przedmiotowej i podmiotowej. Vacatio legis powinna być tym dłuższa im głębsza jest 

ingerencja w porządek prawny, im bardziej znaczące merytorycznie są zmiany, oraz 

powinna być dostosowana do możliwości percepcji prawa po stronie adresata 

(uwzględnienie możliwości poznawczych adresatów).  
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