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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 23 października 2014 r. 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  

oraz niektórych innych ustaw  

 

(druk nr 744) 

 

 

 

USTAWA 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 1-138 pominięto) 

139) kwoty zwrotu wydatków, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 

2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi[.] 

<;> 

<140) kwota określona zgodnie z art. 27f ust. 8–10.> 

1a. Do przychodów pracowników tymczasowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, 

otrzymanych od pracodawcy użytkownika ma zastosowanie ust. 1 pkt 11-11b, 13 i 16. 

2. (uchylony). 

2a. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

5a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu 

dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. 

5b. W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, podatnik traci prawo do 

zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia 

podatkowego. 

5c. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5b, podatnik jest obowiązany do 

zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił 

prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę - w 

rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 44, w którym 

utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek danego 

roku podatkowego - w zeznaniu rocznym. 

5d. (uchylony). 

6. (uchylony). 
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7. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 36, poniesione z tytułu prowadzenia szkoły 

niepublicznej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jeżeli nie zostały zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodów, uważa się wydatki na: 

1)   zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych i innych urządzeń 

niezbędnych do prowadzenia szkoły; 

2)   wydatki związane z organizowaniem wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części 

stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało 

pokryte przez wpłaty rodziców. 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

13. Przepis ust. 1 pkt 16 lit. b stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone 

do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione: 

1)   w celu osiągnięcia przychodów lub 

2)   w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na 

podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub 

3)   przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz 

jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub 

4)   przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku 

z wykonywaniem tych funkcji. 

14. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, ma zastosowanie do pracowników, których 

miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład 

pracy, a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 

2 pkt 3 i 4. 

15. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, nie ma zastosowania do wynagrodzenia: 

1)   pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 

celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw 

sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, 

a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji 

międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od 

podatku na podstawie ust. 1 pkt 83 lub 83a; 

3)   uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej. 

16. (uchylony). 

17. (uchylony). 

18. (uchylony). 

19. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 122, nie podlegają środki stanowiące zwrot 

wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub 
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za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów (akcji) w spółce 

zawiązanej w celu realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

20. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 125, nie ma zastosowania do świadczeń 

otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów 

będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła, o którym mowa w 

art. 10 ust. 1 pkt 2. 

21. (uchylony). 

22. (uchylony). 

23. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 6a, w odniesieniu do wygranych uzyskanych 

w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosuje się pod 

warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od 

organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne są 

urządzane i prowadzone. 

24. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 46, nie ma zastosowania do otrzymanych 

dochodów z tytułu realizacji projektu w ramach umowy o współpracy bliźniaczej (umowy 

twinningowej), zawartej na podstawie prawa wspólnotowego, zgodnie z którą instytucją 

wdrażającą jest instytucja polskiej administracji publicznej. 

25. Za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się: 

1)   wydatki poniesione na: 

a)  nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu 

mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a 

także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego 

gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, 

b)  nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału 

w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub 

udziału w takim prawie, 

c)  nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, 

prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym 

również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu 

lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim 

prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni 

przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, 

d)  budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku 

mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, 

e)  rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego 

budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub 

własnego pomieszczenia niemieszkalnego 
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- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji 

Szwajcarskiej; 

2)   wydatki poniesione na: 

a)  spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego 

przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, 

b)  spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego 

przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w 

lit. a, 

c)  spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu 

(pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z 

odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu 

(pożyczki), o których mowa w lit. a lub b 

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z 

zastrzeżeniem ust. 29 i 30; 

3)   wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się 

w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej: 

a)  budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu 

mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub 

b)  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu 

jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub 

c)  gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w 

takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również 

gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub 

udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub 

d)  gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w 

takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a. 

26. Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, 

rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność 

podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich 

prawach. 

27. W przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej 

wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych 
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umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez 

organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego 

terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe. 

28. Za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na: 

1)   nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub 

udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub 

2)   budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo 

jego części 

- przeznaczonych na cele rekreacyjne. 

29. W przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c, stanowi 

część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych 

przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na 

cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu 

(pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit a-c oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu 

(pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa 

w ust. 25 pkt 2 lit. a-c. 

30. Przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w 

ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu 

Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części 

wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki 

określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg 

podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym. 

31. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 132, stosuje się, jeżeli: 

1)   wysokość nagrody przekazanej na rzecz instytucji realizującej cele, o których mowa w 

art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, jest udokumentowana dowodem 

wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej instytucji, a w przypadku nagrody innej niż 

pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość przekazanej nagrody, oraz 

oświadczeniem obdarowanej instytucji o jej przyjęciu; 

2)   nagroda, o której mowa w pkt 1, została przekazana najpóźniej do dnia upływu terminu 

dla złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1, składanego za rok 

podatkowy, w którym otrzymano nagrodę. 

32. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 136, nie ma zastosowania do przychodów 

określonych w art. 12 ust. 1. 

33. Przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne 

utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów 

emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych 

państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji 

Szwajcarskiej. 

 

Art. 27f. 
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1. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, 

o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na 

każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: 

1)   wykonywał władzę rodzicielską; 

2)   pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; 

3)   sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie 

orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. 

2. Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik 

wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w 

stosunku do: 

1)  [jednego małoletniego dziecka - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek 

określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, 

jeżeli dochody podatnika:] 

<jednego małoletniego dziecka – kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:> 

a)  pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, 

nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł, 

b)  niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku 

podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem 

podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 

4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a; 

[2)   dwojga małoletnich dzieci - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek 

określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na 

każde dziecko. 

3)   trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota stanowiąca: 

a)  1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali 

podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, odpowiednio na pierwsze i drugie 

dziecko, 

b)  1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali 

podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na trzecie dziecko, 

c)  1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali 

podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na czwarte i każde kolejne dziecko.] 

<2) dwojga małoletnich dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko; 

3) trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota: 

a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 

b) 166,67 zł na trzecie dziecko, 

c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.> 

2a. Za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w 

danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone 

w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 

1 pkt 2 i 2a. 

2b.  Odliczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, przysługuje podatnikowi określonemu w 

ust. 1, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił 
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funkcję lub sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do więcej niż jednego 

dziecka. 

2c. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, poczynając od miesiąca 

kalendarzowego, w którym dziecko: 

1)  na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

2)  wstąpiło w związek małżeński. 

2d. [Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, 

nie uważa się:] 

<Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 

lit. a oraz ust. 10 i 11, nie uważa się:> 

1)  osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów; 

2)     osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony 

praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. 

3. W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka 

wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 

1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty 

obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. 

4. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców 

zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w 

częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. 

5. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci 

i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty 

urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, 

podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody 

niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: 

1)   odpis aktu urodzenia dziecka; 

2)   zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; 

3)   odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między 

rodziną zastępczą a starostą; 

4)   zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły. 

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, 

o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych 

podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze 

sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. 

7. Przepisy art. 6 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dzieci, o których mowa w ust. 1 i 6. 

<8. Jeżeli kwota przysługującego odliczenia na podstawie ust. 2, 3 i 4 jest wyższa od 

kwoty odliczonej z tytułu, o którym mowa w ust. 1, w zeznaniu, o którym mowa w 

art. 45 ust. 1, podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą 

przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. 

9.  Kwota stanowiąca różnicę, o której mowa w ust. 8, nie może przekroczyć kwoty 

składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz 
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składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 i 2, 

podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu, o którym 

mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym. 

10. W przypadku odliczenia z tytułu, o którym mowa w ust. 1, przysługującego 

pozostającym przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim obojgu:  

1) rodzicom,  

2) opiekunom prawnym dziecka,  

3) rodzicom zastępczym 

– do ustalenia wysokości składek, o których mowa w ust. 9, przyjmuje się łączną 

kwotę ich składek. 

11. Przepis ust. 10 stosuje się również do podatnika, który zawarł związek małżeński 

przed rozpoczęciem roku podatkowego, i którego małżonek zmarł w trakcie roku 

podatkowego. 

12. Kwotę stanowiącą różnicę, o której mowa w ust. 8, podatnik wykazuje w zeznaniu, o 

którym mowa w art. 45 ust. 1.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2012 r. poz. 

749, z późn. zm.) 

 

Art. 72. 

§ 1. Za nadpłatę uważa się kwotę: 

1)   nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku; 

2)   podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej; 

3)   zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której 

mowa w art. 30 § 4, określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej; 

4)   zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o 

ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania 

podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od 

należnej. 

<§ 1a. Na równi z nadpłatą traktuje się kwotę stanowiącą różnicę określoną zgodnie z 

art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, wykazaną w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub wynikającą z decyzji.> 

§ 2. Jeżeli wpłata dotyczyła zaległości podatkowej, na równi z nadpłatą traktuje się także 

część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę. 
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USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   jednostkach samorządu terytorialnego - rozumie się przez to gminy, powiaty i 

województwa; 

2)   roku budżetowym - rozumie się przez to rok, na który jest uchwalana ustawa budżetowa; 

3)   roku bazowym - rozumie się przez to rok poprzedzający rok budżetowy; 

4)   liczbie mieszkańców - rozumie się przez to liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych 

na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego lub obszarze kraju, według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, ustaloną przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego; 

[5)   ogólnej kwocie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - rozumie się przez 

to 100% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, pobieranego na zasadach 

ogólnych, tj. według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 

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

podatku pobieranego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości 

19%; przez wpływy rozumie się wpłaty pomniejszone o dokonane zwroty;] 

<5) ogólnej kwocie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – rozumie 

się przez to 100% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, pobieranego 

na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 

361, z późn. zm.), oraz podatku pobieranego od dochodów z pozarolniczej 

działalności gospodarczej w wysokości 19%; przez wpływy rozumie się wpłaty 

pomniejszone o dokonane zwroty, przy czym w kwocie zwrotów nie uwzględnia się 

kwoty stanowiącej różnicę określoną zgodnie z art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;> 

6)   ogólnej kwocie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - rozumie się przez 

to 100% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym przez wpływy 

rozumie się wpłaty pomniejszone o dokonane zwroty; 

7)   nowych jednostkach samorządu terytorialnego - rozumie się przez to jednostki samorządu 

terytorialnego, które zostały utworzone lub których granice uległy zmianie po dniu 31 

grudnia roku poprzedzającego rok bazowy; 

8)   reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego - rozumie się przez to przedstawicieli 

samorządu terytorialnego w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; 
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9)   produkcie krajowym brutto (PKB) na jednego mieszkańca - rozumie się przez to średnią 

wartość produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca, ogłoszoną przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy; 

10)  stopie bezrobocia i liczbie bezrobotnych - rozumie się przez to stopę bezrobocia i liczbę 

bezrobotnych, ustalone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy; 

11)  gęstości zaludnienia - rozumie się przez to liczbę mieszkańców przypadających na jeden 

kilometr kwadratowy danej jednostki samorządu terytorialnego lub kraju, ustaloną przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedzającego rok bazowy; 

12)  (uchylony); 

13)  przewodniczącym zarządu jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to 

również wójta (burmistrza, prezydenta miasta); 

14)  podatniku podatku dochodowego od osób prawnych, posiadającym siedzibę na obszarze 

odpowiednio: gminy, powiatu i województwa - rozumie się przez to także podatnika 

podatku dochodowego od osób prawnych, mającego siedzibę lub zarząd poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 i 915). 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (Dz. U. z 2013 

r. poz. 1456, z późn. zm.)  

 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych 

osób: 

a)  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 

30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny 

podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne 

niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, 

b)  deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany 

podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

c)  inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych: 
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–  renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz 

ich rodzin, 

–  renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na 

zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 

oraz ich rodzin, 

–  świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu 

pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej 

przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu 

i batalionach budowlanych, 

–  dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w 

przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego, 

–  świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym 

przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w 

obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich, 

–  emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań 

wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i 

niewybuchów, 

–  renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane 

przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których 

inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy 

Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy, 

–  zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w 

przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 

–  środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, 

organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, 

pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej 

deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez 

Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w 

przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem 

podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej 

na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, 

–  należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za 

granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej 

poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub 

samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), 

–  należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom 

jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu 

udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, 
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misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także 

należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom 

pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji 

międzynarodowych i sił wielonarodowych, 

–  należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby 

kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży 

Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały 

dochód, 

–  dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w 

rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, 

–  alimenty na rzecz dzieci, 

–  stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), stypendia doktoranckie określone w art. 

200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 572, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz inne stypendia o 

charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, 

–  kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków 

społecznych i obywatelskich, 

–  należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom 

przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 

–  dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), 

–  dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na 

terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach 

ekonomicznych, 

–  ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, 

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje 

Państwowe", 

–  ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o 

restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, 

–  świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 

–  dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 

–  dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio 

o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na 

obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, 

–  renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 



- 13 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

–  zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

–  świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 

–  pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 

oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 

pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym[;] <,> 

<– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych;> 

2)   dochodzie rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny; 

2a)  dochodzie członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny 

osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 

ust. 4-4b; 

3)   dochodzie osoby uczącej się albo dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego - 

oznacza to przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4-4b; 

4)   dziecku - oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie 

którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką 

prawną; 

5)   emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu 

niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowe określone w przepisach o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu 

emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu inwalidów wojennych 

i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 

represji wojennych i okresu powojennego, a także uposażenia w stanie spoczynku 

określone w przepisach prawa o ustroju sądów powszechnych, przepisach o prokuraturze 

oraz w przepisach o Sądzie Najwyższym, a także renty szkoleniowe i renty z tytułu 

niezdolności do pracy określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych, renty z tytułu niezdolności do pracy 

określone w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych 

powstałych w szczególnych okolicznościach, a także renty strukturalne określone w 

przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 
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6)   gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o 

podatku rolnym; 

7)   instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, 

placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko 

dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-

leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli 

instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie; 

8)   koszyku żywnościowym - oznacza to asortyment artykułów spożywczych, określony 

wartościowo i ilościowo w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin, których 

spożycie jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka w określonym wieku; 

9)   niepełnosprawnym dziecku - oznacza to dziecko w wieku do ukończenia 16. roku życia 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

10)  okresie zasiłkowym - oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października 

następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych; 

11)  organie właściwym - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub 

otrzymującej świadczenie rodzinne; 

12)  osobach pozostających na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących się z 

połączonych dochodów tych osób; 

13)  osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na 

utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem 

sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony; 

14)  opiekunie faktycznym dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, 

jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka; 

15)  pełnoletniej osobie niepełnosprawnej - oznacza to osobę pełnoletnią, legitymującą się 

orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobę, 

która ukończyła 75 lat; 

15a)  przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - oznacza to 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 

z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 

72) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 987/2009 z dnia 16 

września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 

1); 

16)  
(3)

 rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, 

rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w 

wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia 

legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z 

tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 

opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. 
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o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567); do członków rodziny nie 

zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w 

związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; 

16a)  rodzinie wielodzietnej - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci mających 

prawo do zasiłku rodzinnego; 

17)  (utracił moc); 

17a)  osobie samotnie wychowującej dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, 

osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 

rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem; 

18)  szkole - oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i 

ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i 

obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek 

wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży 

upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i 

obowiązku nauki; 

19)  szkole wyższej - oznacza to uczelnię, w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie 

wyższym, a także kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz 

kolegium pracowników służb społecznych; 

20)  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 

a)  niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b)  całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

21)  znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 

a)  niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b)  całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c)  stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej 

egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w 

celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach, 

d)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

e)  niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników; 

22)  zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie 

stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy 

lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło 

albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek 
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rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności 

gospodarczej; 

23)  utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a)  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b)  utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na 

podstawie umowy o dzieło, 

d)  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty 

socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub 

dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

e)  (uchylona), 

f)  wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), 

g)  (uchylona), 

h)  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

i)  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeń; 

24)  uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a)  zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b)  uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy 

wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 

d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z 

przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

e)  (uchylona), 

f)  rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania, 

g)  (uchylona), 

h)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 


