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Opinia  

do ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług  

oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację 

projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego 

(druk nr 260) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 

29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów 

należy uznać, że samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na 

gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Stąd 

wszelkie czynności dokonywane przez samorządowe jednostki budżetowe na rzecz osób 

trzecich powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je 

utworzyła, a nie przez samorządową jednostkę budżetową. Tezy zawarte w wyroku TSUE 

należy odnieść też do samorządowych zakładów budżetowych, co zostało z kolei 

potwierdzone przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uchwałą z dnia 26 października 

2015 r., I FPS 4/15. 

Jak wskazuje uzasadnienie do projektu ustawy, mając na uwadze wyrok TSUE oraz 

uchwałę NSA, niezbędne jest dokonanie jak najszybszej centralizacji rozliczeń w zakresie 

podatku VAT w samorządach, która powinna objąć utworzone przez samorząd samorządowe 

jednostki budżetowe oraz urzędy gminy, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie, a 

także zakłady budżetowe.  

Celem ustawy jest wprowadzenie instrumentów prawnych wspomagających proces 

centralizacji rozliczeń. 
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Ustawa przewiduje obowiązkową centralizację rozliczeń najpóźniej od dnia 

1 stycznia 2017 r. 

W związku z tym, ze wyrok TSUE może skutkować, w przypadkach korzystania przez 

samorządy z programów finansowanych ze środków unijnych, zmianą kwalifikowalności 

podatku VAT, ustawa zakłada, brak konieczności zwrotu tych środków (w zakresie zmiany 

kwalifikowalności podatku) przez beneficjentów pod warunkiem niedokonania przez 

jednostkę samorządu terytorialnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego z tytułu nabyć finansowanych ze środków unijnych (w tym w ramach korekty 

podatku naliczonego). 

Termin wejścia w życie ustawy został określony na dzień 1 września 2016 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 22 lipca 2016 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 709).  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Komisja 

wprowadziła do projektu poprawki mieszczące się w materii przedłożenia. Ustawa została 

uchwalona w brzmieniu projektu rządowego ze zmianami wprowadzonymi przez Komisję 

Finansów Publicznych. Sejm przyjął także jedną z pięciu poprawek zgłoszonych na 

posiedzeniu plenarnym (podczas drugiego czytania projektu).  

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 2 pkt 2 ustawy. 

Powyższy przepis definiuje kwalifikowalność podatku jako spełnianie przez wydatek, 

w części dotyczącej podatku, kryteriów stanowiących podstawę do otrzymania środków 

przeznaczonych na realizację projektów unijnych określonych w: 

1) ustawach,  

2) rozporządzeniach organów Unii Europejskiej,  

3) umowach międzynarodowych,  

4) porozumieniach międzyrządowych, 

5) umowach o dofinansowanie. 
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Powyższy katalog budzi dwojakiego rodzaju wątpliwości. 

Po pierwsze, należy zadać pytanie, czy przepis nie powinien być uzupełniony 

o wskazanie aktów wykonawczych wydawanych na podstawie ustaw. Co do zasady kryteria 

otrzymania środków nie powinny być regulowane aktami podustawowymi. Przepis art. 2 pkt 

2 odnosi się jednak do już obowiązujących aktów. O ile więc konkretne akty wykonawcze 

faktycznie określają kryteria otrzymania środków, to zasadą może być stosowna poprawka. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 2 w pkt 2 po wyrazach „w ustawach,” dodaje się wyrazy „i aktach wykonawczych 

wydanych na ich podstawie,”; 

Po drugie, należy zadać pytanie, o różnicę pomiędzy zakresem pojęcia „umowa 

międzynarodowa” a „porozumienie międzyrządowe”.  

Zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych, umowa 

międzynarodowa to porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a innym podmiotem lub 

podmiotami prawa międzynarodowego, regulowane przez prawo międzynarodowe, bez 

względu na jego nazwę oraz bez względu na to, czy jest zawierane w imieniu państwa, rządu 

czy ministra kierującego działem administracji rządowej właściwego do spraw, których 

dotyczy umowa międzynarodowa. 

W ustawie należy posługiwać się określeniami, które zostały użyte w ustawie 

podstawowej dla danej dziedziny spraw (§ 9 Zasad techniki prawodawczej). Stąd propozycja 

poprawki zakłada, że określenie „umowa międzynarodowa” zawiera w sobie także pojęcie 

„porozumienie międzyrządowe”. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy „,porozumieniach międzyrządowych”; 

2) art. 2 pkt 5 ustawy. 

Zgodnie z art. 2 pkt 5 „umowy o dofinasowanie” to umowy, o których mowa w 

przepisach ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz w przepisach ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju. Umowy o których mowa w tych ustawach to umowy 

o dofinasowanie z ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz umowy partnerstwa i umowy 

o dofinasowanie z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  



– 4 – 

Powstaje pytanie, czy intencją ustawodawcy było objęcie definicją „umowy 

o dofinasowanie” z opiniowanej ustawy zarówno umów o dofinasowanie jak i umów 

partnerstwa z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jeśli nie, to zasadna jest 

stosowna poprawka. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 2 w pkt 5 po wyrazach „przez to umowy,” dodaje się wyrazy „o dofinansowanie”; 

3) art. 5 ust. 1 i 3 ustawy. 

Wskazana jest zmiana porządkująca przepisy dotyczące składania przez jednostkę 

samorządu terytorialnego informacji o podjęciu rozliczenia wraz ze wszystkimi jednostkami 

organizacyjnymi. 

Przepis art. 5 w ust. 1 stanowi o informacji przekazywanej za rok 2016, a przepis art. 5 

ust. 3 o informacji przekazywanej za rok 2017. W zamyśle ustawodawcy informacje te mają 

posiadać tą samą treść i być składane przed centralizacją rozliczeń. Stąd tworzenie dwóch 

podstaw prawnych do przekazania takich samych informacji uznać należy za zbędne.  

Propozycja poprawek: 

1) w art. 5: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „w roku 2016”, 

b) skreśla się ust. 3, 

c) w ust. 4 skreśla się wyrazy „i 3”; 

2) w załączniku nr 1 wyrazy „art. 5 ust. 1/3*” zastępuje się wyrazami „art. 5 ust. 1”; 

4) art. 6 ustawy. 

Racjonalny ustawodawca do oznaczenia jednakowych pojęć używa jednakowych 

określeń, a różnych pojęć nie oznacza tymi samymi określeniami (zob. § 11 Zasad techniki 

prawodawczej). 

Zwrot „do dnia” użyty w art. 5 ust. 3, art. 8, art. 16 ust. 2 lit. a, art. 18 ust. 2 oraz 

w załączniku nr 2 do ustawy, bez wątpienia, oznacza że dzień ten wlicza się do 

wyznaczonego terminu. 

Przepis art. 6 posługuje się dwukrotnie zwrotem „do dnia”, w dwóch rożnych 

znaczeniach. Korzystać ze zwolnienia można do dnia podjęcia wspólnego rozliczenia 
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(w intencji przepisu do dnia poprzedzającego dzień wspólnego rozliczenia) nie dłużej jednak 

niż do dnia 31 grudnia 2016 r. (w intencji przepisu do końca tego dnia). 

Propozycja poprawki zapobiegnie interpretacji art. 6, zgodnie z którą dniem korzystania 

ze zwolnienia jest także pierwszy dzień podjęcia scentralizowanego rozliczenia.  

Propozycja poprawki: 

– w art. 6 po użytych po raz pierwszy wyrazach „do dnia” dodaje się wyrazy 

„poprzedzającego dzień”; 

5) art. 6 ustawy. 

Zgodnie z art. 3 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do podjęcia 

wspólnego rozliczenia najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r. Tymczasem art. 6 zakłada, że 

jednostki organizacyjne samorządu mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 

ustawy o podatku od towarów i usług, do dnia podjęcia wspólnego rozliczenia, „jednak nie 

dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.” To zastrzeżenie, wobec brzmienia art. 3, należy uznać 

za zbędne.  

Propozycja poprawki: 

– w art. 6 skreśla się wyrazy „, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.”; 

6) art. 7 ust. 3 ustawy w zw. z art. 2 pkt 2. 

Przepis art. 2 pkt 2 przyjmuje definicję jednostki organizacyjnej, w ramach której 

mieszczą się:  

1) samorządowe jednostki budżetowe utworzone przez jednostkę samorządu 

terytorialnego,  

2) samorządowe zakłady budżetowe,  

3) urzędy gmin, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie, czyli urzędy obsługujące 

jednostkę samorządu terytorialnego.  

Jednocześnie art. 7 ust. 3 stanowi o „samorządowych jednostkach budżetowych”. 

Intencją przepisu jest aby objął on samorządowe jednostki budżetowe utworzone przez 

samorząd oraz urzędy obsługujące jednostkę samorządu terytorialnego (urzędy gmin, 

starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie). 
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Zasadnym może być doprecyzowanie przesądzające, że urzędy gmin, starostwa 

powiatowe i urzędy marszałkowskie to także samorządowe jednostki budżetowe, choć już nie 

(jak chce definicja z art. 2 pkt 2) utworzone przez samorząd. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 7 w ust. 3 po wyrazach „samorządowymi jednostkami budżetowymi” dodaje się 

wyrazy „, w tym urzędem gminy, starostwem powiatowym lub urzędem 

marszałkowskim”; 

7) art. 10 oraz art. 17 i art. 18 ustawy. 

W zakresie w jakim wyrok TSUE przesądził, że jednostka samorządu terytorialnego 

w chwili ponoszenia wydatku ze środków unijnych dysponowała prawem do dokonania 

odliczenia podatku naliczonego i tym samym wyrok ten miał wpływ na zmianą 

kwalifikowalności podatku, ustawa zakłada zwolnienie z obowiązku zwrotu środków 

unijnych przeznaczonych na zapłatę tego podatku. 

Powyższe założenie realizuje art. 17 i art. 18 ustawy. Przepisy te przewidują, że 

jednostka samorządu terytorialnego nie jest obowiązana do zwrotu środków pod warunkiem 

niedokonania przed dniem wejścia w życie ustawy odliczenia podatku (art. 17 ust. 2). 

Jednocześnie jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do zwrotu tych środków 

jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy dokonała odliczenia podatku (art. 18 ust. 1). 

Z powyższymi przepisami powiązany jest art. 10 ustawy, który w brzmieniu 

zakładanym projektem stanowił o braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego 

o kwotę podatku naliczonego, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy nie dokonano 

zwrotu środków. Nowe brzmienie art. 10 – nadane w wyniku przyjęcia przez Sejm poprawki 

zgłoszonej do projektu w drugim czytaniu – zakłada brak możliwości obniżenia kwoty 

podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w sytuacji gdy nie dokonano zwrotu 

środków przed dniem złożenia korekt deklaracji podatkowych związanych z łącznym 

opodatkowaniem wszystkich jednostek organizacyjnych samorządu. 

Nowe brzmienie przepisu – w miejsce wyraźnego, arbitralnego przesądzenia, że 

odliczenie podatku przysługuje jedynie, jeśli przed dniem wejścia w życie ustawy dokonano 

zwrotu środków unijnych – pozostawia samorządom możliwość zdecydowania, także po dniu 

wejścia w życie ustawy, czy dokonać zwrotu środków (i tym samym mieć możliwość 

odliczenia podatku), czy też nie zwracać środków unijnych (i jednocześnie nie mieć 
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możliwości odliczenia podatku). Nie negując takiego rozwiązania należy jednak zwrócić 

uwagę, że (konsekwentnie) korekty wymagają także art. 17 i art. 18 ustawy, które powinny 

uwzględniać możliwość dokonywania rozliczeń, także po dniu wejścia w życie ustawy.  

Poprawność legislacyjną przepisów zapewniłaby zmiana art. 17 i art. 18 ustawy albo 

„powrót” do brzmienia art. 10 ustawy sprzed poprawki przyjętej przez Sejm w trzecim 

czytaniu.  

8) art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

Jednostka samorządu terytorialnego podejmująca wspólne rozliczenie podatku wraz ze 

wszystkimi jednostkami organizacyjnymi rozlicza łącznie samorządowe jednostki budżetowe 

utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowe zakłady budżetowe 

i urząd gminy (starostwo powiatowe, urząd marszałkowski), czyli wszystkie jednostki 

organizacyjne (zgodnie z definicją z art. 2 pkt 2).  

Wobec powyższego wątpliwość budzi art. 11 ust. 1 pkt 2 w zakresie w jakim stanowi 

o rozliczeniu wszystkich jednostek organizacyjnych i jednostki samorządu terytorialnego. 

Jednostka samorządu terytorialnego jako taka zawsze (i jedynie) będzie działać poprzez 

swoje jednostki organizacyjne. Innymi słowy brak jest odrębnego, od rozliczenia jednostki 

organizacyjnej samorządu, rozliczenia „samej” jednostki samorządu terytorialnego. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 11 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „i jednostki samorządu terytorialnego”; 

9) art. 14 ust. 1 ustawy. 

Wskazane jest ujednolicenie odesłań w ramach ustawy.  

Przepisy opiniowanej ustawy co do zasady odsyłają do korekt deklaracji podatkowych, 

o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2. Tak czyni art. 10, art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 i 3 oraz 

art. 16 ust. 1, a także art. 22 ust. 3 i 4. 

Jedynie art. 14 ust. 1 odsyła, do korekt deklaracji podatkowych, o których mowa 

w art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2. 

Wskazane jest ujednolicenie techniki odesłań poprzez odesłanie do art. 11 ust. 1 pkt 2 

(bez ust. 2) we wszystkich wskazanych przypadkach. Jednocześnie przyjąć należy, że 
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w zakresie tego odesłania mieszczą się także korekty z ust. 2 (ust. 2 nie dotyczy nowej 

kategorii korekt, a jedynie odrębności związanych z terminem ich składania). 

Propozycja poprawki: 

– w art. 14 w ust. 1 skreśla się wyrazy „lub ust. 2”; 

10) art. 15 ust. 3 ustawy. 

Wskazana jest zmiana mająca na celu wyeliminowanie niejednoznaczności przepisu. 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy art. 15 ust. 3 ma objąć przypadek, 

w którym jednostki organizacyjne przed podjęciem wspólnego rozliczenia korzystały ze 

zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji 

samorząd ma nie być obowiązany do wystawienia faktur lub faktur korygujących. 

Jednocześnie, gdy jednostki organizacyjne nie korzystały ze zwolnienia od podatku samorząd 

dokonując przeszłych rozliczeń ma być obowiązany do wystawienia faktur korygujących na 

ogólnych zasadach. 

Przepis art. 15 ust. 3 można przeczytać w powyższy sposób lub też przyjąć, że zakłada 

on generalne zwolnienie z obowiązku wystawiania faktur (czyli, że zakłada brak obowiązku 

wystawiania faktur w każdym przypadku korekty, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, w tym 

w tym brak obowiązku wystawiania faktury korygującej w przypadku, o którym mowa  

w ust. 2). 

Propozycja poprawki we właściwy sposób oddaje intencję wyrażoną w uzasadnieniu do 

projektu ustawy. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 15 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, jednostka samorządu terytorialnego, nie jest 

obowiązana do wystawienia faktur, w tym faktur korygujących, chyba że nabywca towarów 

i usług zażąda wystawienia takiej faktury.”; 

11) art. 16 ust. 2 ustawy. 

Przepis art. 16 ust. 2 traktując o zasadach korekt deklaracji podatkowych związanych 

z wyrokiem TSUE w zakresie podatku naliczonego uwzględnia, że przywoływane przepisy 

art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług zostały zmienione z dniem 1 stycznia 2016 r. 
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Tym samym każe stosować te przepisy w „starym” brzmieniu do okresów rozliczeniowych 

upływających do dnia 31 grudnia 2015 r. i w „nowym” brzmieniu do okresów 

rozliczeniowych następujących od dnia 31 grudnia 2015 r. (art. 16 ust. 2 pkt 1 opiniowanej 

ustawy). 

Pytanie budzi, dlaczego takim zabiegiem nie posłużono się w przypadku przywołania 

art. 90a–91 ustawy o podatku od towarów i usług (art. 16 ust. 2 pkt 3 opiniowanej ustawy). 

Należy zauważyć, że przepis art. 90a został zmieniony, a przepis art. 90c dodany tą samą 

nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, co ta uwzględniona w brzmieniu art. 16 

ust. 2 pkt 1.  

Jednocześnie można zapytać o samą zasadność odesłania do art. 90a–91 ustawy 

o podatku od towarów i usług. Przepis art. 16 ust. 2 pkt 3 (w odróżnieniu od art. 16 ust. 2 pkt 

1 i 2, które to przepisy zakładają odrębne wyliczenie proporcji dla każdej jednostki 

organizacyjnej) nie wskazuje na modyfikację przepisów ustawy o podatku od towarów 

i usług.  

12) załączniki nr 1–3 do ustawy. 

Wątpliwość budzi pouczenie wskazane we wzorach informacji, jakie składają podatnicy 

na podstawie ustawy, wskazujące, że składającemu informację znane są przepisy dotyczące 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  

Odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 233 § 1 

kodeksu karnego podlega ten, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w 

postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę. Przedmiotowe informacje nie są składane w ramach 

postępowania podatkowego. Stąd złożenie fałszywej informacji mogłoby być objęte co 

najwyżej odpowiedzialnością za złożenie fałszywych oświadczeń, który to czyn 

penalizowany jest art. 233 § 6 kodeksu karnego. W tym wypadku niezbędnym powinno być 

jednak zarówno, wskazanie w samym wzorze informacji na odpowiedzialność karną za 

składanie fałszywych oświadczeń, jak i (przede wszystkim) dodanie odpowiedniego przepisu 

materialnego, który wskazywałby na możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej (zgodnie z art. 233 § 6 przepis dotyczący odpowiedzialności karnej 

za składania fałszywego zeznania stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe 
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oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod 

rygorem odpowiedzialności karnej). 

Jednocześnie należy pamiętać, że podatnik, który w składanej informacji podaje 

nieprawdę lub zataja prawdę, przez co naraża podatek na uszczuplenie odpowiada za tzw. 

oszustwo podatkowe na zasadach określonych w art. 56 w zw. z art. 53 § 30 Kodeksu 

karnego skarbowego. Za przestępstwo (wykroczenie) skarbowe odpowiada jak sprawca także 

ten, kto zajmuje się sprawami gospodarczymi (finansowymi) osoby prawnej. 

Odpowiedzialność karna za oszustwo podatkowe nie wymaga odrębnego pouczenia. 

Biorąc pod uwagę powyższe propozycja poprawki zmierza do zbędnego 

i wprowadzającego w błąd pouczenia. 

Propozycja poprawki: 

– w załącznikach nr 1–3 skreśla się zdanie „Oświadczam, że są mi znane przepisy o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”; 

13) załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do ustawy. 

Zasadnym może być wprowadzenie korekt redakcyjnych do treści załącznika nr 2 i 3. 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. a podatnik obowiązany jest do złożenia informacji 

według wzoru określonego w załączniku nr 2 do ustawy, że korekty deklaracji podatkowych 

są składane w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości oraz czy obejmują one kwoty 

podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług finansowane ze środków 

przeznaczonych na realizację projektów, w odniesieniu do których jednostka samorządu 

terytorialnego nie była obowiązana do zwrotu środków przeznaczonych na realizację 

projektów. Tymczasem w treści załącznika nr 2 ta sama norma wyrażona jest poprzez frazę 

„(...) w odniesieniu do której jednostka samorządu terytorialnego nie była obowiązana do 

zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów”. 

Propozycja poprawki: 

– w załączniku nr 2 wyrazy „do której” zastępuje się wyrazami „do których”; 

Załącznik nr 3 stanowi informację, że w odniesieniu do nabycia towarów i usług, 

o których mowa w art. 17 ust. 2 tej ustawy, nie dokonano obniżenia kwoty podatku należnego 

o kwotę podatku naliczonego finansowaną ze środków przeznaczonych na realizację 

projektów. Biorąc od uwagę treść art. 17 ust. 2 należy przyjąć, że brzmienie załącznika nr 3 
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powinno zakładać frazę „w odniesieniu do nabycia towarów i usług, o którym mowa w art. 17 

ust. 2 tej ustawy. 

Propozycja poprawki: 

– w załączniku nr 3 wyrazy „o których” zastępuje się wyrazami „o którym”; 

14) art. 21 pkt 1 ustawy, art. 15 ust. 1 i 4a ustawy o finansach publicznych. 

Wprowadzenie do art. 15 ustawy o finansach publicznych nowej jednostki redakcyjnej 

(ust. 4a) – w konsekwencji – wymaga korekty odesłania w ust. 1 tego artykułu. Propozycja 

poprawki mogłaby sprowadzać się do poszerzenia dotychczasowego odesłania lub jego 

skreślenia. Zgodnie z zasadami poprawnej legislacji nie powinno się stosować techniki 

zastrzeżeń w obrębie jednej podstawowej jednostki redakcyjnej. Stąd propozycja skreślenia 

odesłania. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 21 w pkt 1 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „w art. 15” dodaje się 

wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść oznacza się jako lit. b 

oraz dodaje się lit. a w brzmieniu: 

„a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „ust. 3 i 4”,”; 

15) art. 25 ustawy. 

Termin wejścia w życie ustawy został określony na dzień 1 września 2016 r. Najbliższe 

posiedzenie Sejmu, na którym możliwe byłoby rozpatrzenie poprawek Senatu do opiniowanej 

ustawy to posiedzenie planowane na dni 5 i 6 września 2016 r. Stąd, w przypadku 

wprowadzenia do ustawy poprawek, niezbędnym jest także zmiana vacatio legis, tak aby 

zapobiec retroaktywności ustawy. 

Propozycja poprawki przyjmuje za dzień wejścia w życie ustawy 1 października 2016 r. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 25 wyrazy „1 września 2016 r.” zastępuje się wyrazami „1 października 2016 r.”. 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator 


