
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do  ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. 

o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym 

 

(druk nr 1083) 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 

682 oraz z 2018 r. poz. 950) 

Art. 135. 

§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego 

oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. 

§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w 

stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w 

całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie 

uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych 

polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania 

uprawnionego. 

§ 3. Na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają: 

1)   świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 169, 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), podlegające zwrotowi przez 

zobowiązanego do alimentacji; 

2)   świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w 

pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej; 

3)   świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 

60 i 245); 

4)   świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60) 

[.] <;> 
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<5) rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w ustawie z dnia 31 

stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. …).> 

 

 

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) 

Art. 6. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   rolniku - rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą 

w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy 

producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez 

siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia; 

2)   domowniku - rozumie się osobę bliską rolnikowi, która: 

a)  ukończyła 16 lat, 

b)  pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na 

terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, 

c)  stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem 

pracy; 

2a)  
(6)

 pomocniku rolnika - rozumie się osobę pełnoletnią, z którą rolnik zawarł umowę o 

pomocy przy zbiorach, o której mowa w art. 91a; 

3)   działalności rolniczej - rozumie się działalność w zakresie produkcji roślinnej lub 

zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej; 

4)   gospodarstwie rolnym - rozumie się każde gospodarstwo służące prowadzeniu 

działalności rolniczej; 

5)   dziale specjalnym - rozumie się dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w 

załączniku do ustawy; 

6)   przepisach emerytalnych - rozumie się przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 i 

1386); 

7)    emeryturze podstawowej - rozumie się kwotę 882,56 zł miesięcznie, która podlega 

waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy; 
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8)   wskaźniku wymiaru - rozumie się ustaloną dla określonego świadczenia lub określonej 

części świadczenia liczbę, wyrażającą stały stosunek tego świadczenia (tej części 

świadczenia) do emerytury podstawowej, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po 

przecinku; wskaźnik wymiaru służy do obliczania wysokości świadczenia lub jego części 

w myśl art. 48; 

9)   (uchylony) 

10)  emeryturze lub rencie z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków 

ich rodzin - rozumie się odpowiednie świadczenie, przyznane przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy na podstawie ustaw powołanych w art. 99 i 122 albo innych 

przepisów regulujących świadczenia emerytalno-rentowe dla rolników; 

10a)  emeryturze lub rencie rolniczej z ubezpieczenia - rozumie się emeryturę lub rentę 

inwalidzką z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin 

oraz emeryturę rolniczą lub rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy; 

10b)   emeryturze lub rencie z ubezpieczenia - rozumie się emeryturę lub rentę rolniczą z 

ubezpieczenia, rentę rolniczą szkoleniową i rentę rodzinną; 

[10c)  ustalonym prawie do emerytury lub renty - rozumie się ustalone prawo do emerytury 

lub renty z ubezpieczenia albo ustalone prawo do emerytury lub renty na podstawie 

przepisów emerytalnych lub innych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym, albo ustalone 

prawo do emerytury pomostowej na podstawie przepisów o emeryturach pomostowych lub 

do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych na podstawie przepisów o 

nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, a także ustalone prawo do zasiłku 

przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, przyznanego na podstawie 

przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz świadczenia o 

charakterze rentowym z instytucji zagranicznej;] 

<10c) ustalonym prawie do emerytury lub renty – rozumie się ustalone prawo do 

emerytury lub renty z ubezpieczenia albo ustalone prawo do emerytury lub renty na 

podstawie przepisów emerytalnych lub innych przepisów o zaopatrzeniu 

emerytalnym, albo ustalone prawo do emerytury pomostowej na podstawie 

przepisów o emeryturach pomostowych lub do nauczycielskich świadczeń 

kompensacyjnych na podstawie przepisów o nauczycielskich świadczeniach 

kompensacyjnych, a także ustalone prawo do zasiłku przedemerytalnego lub 

świadczenia przedemerytalnego, przyznanego na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, świadczenia o charakterze rentowym 
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z instytucji zagranicznej oraz do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym (Dz. U. poz. …);> 

11)  ubezpieczeniu emerytalno-rentowym - rozumie się ubezpieczenie emerytalno-rentowe 

określone w ustawie; 

11a)  stwierdzeniu niezdolności do samodzielnej egzystencji - rozumie się przez to zaliczenie 

do pierwszej grupy inwalidów
(7)

; 

12)  innym ubezpieczeniu społecznym - rozumie się obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych lub zaopatrzenie 

emerytalne określone w odrębnych przepisach; 

13)  osobie podlegającej innemu ubezpieczeniu społecznemu - rozumie się osobę podlegającą 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie przepisów o 

systemie ubezpieczeń społecznych lub objętą przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym; 

13a)  świadczeniach z ubezpieczeń społecznych - rozumie się zasiłek chorobowy i 

świadczenie rehabilitacyjne, do których przysługuje prawo z tytułu ubezpieczenia 

chorobowego na podstawie przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 

13b)  należnościach z tytułu składek - rozumie się składki, należne od nich odsetki i koszty 

upomnienia; 

14)  okresach podlegania określonemu ubezpieczeniu społecznemu - rozumie się tylko takie 

okresy, za które opłacono przewidziane w odpowiednich przepisach składki na to 

ubezpieczenie, chyba że w myśl tych przepisów nie istniał obowiązek opłacania składek; 

15)  wójcie - rozumie się także burmistrza lub prezydenta miasta; 

16)  ubezpieczeniu zdrowotnym - rozumie się ubezpieczenie określone w odrębnych 

przepisach. 

Art. 16. 

1. Ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy: 

1)   rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha 

przeliczeniowego lub dział specjalny; 

2)   domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1; 

3)   osoba pobierająca rentę strukturalną współfinansowaną ze środków pochodzących z 

Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze 
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środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich; 

4)   małżonek osoby, o której mowa w pkt 3, jeżeli renta strukturalna współfinansowana 

ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wypłacana jest ze zwiększeniem na tego 

małżonka. 

2. Ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek obejmuje się: 

1)   innego rolnika lub domownika, który podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, 

chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie, jeżeli złożono wniosek o 

objęcie go ubezpieczeniem emerytalno-rentowym; 

2)   osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestała prowadzenia 

działalności rolniczej, nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, 

jeżeli podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 12 lat i 

6 miesięcy; 

3)   osobę pobierającą rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy jako rentę okresową; 

<3a) osobę pobierającą rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa 

w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym 

– do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o 

którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2;> 

4)   osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik lub domownik i zaprzestała 

prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym w związku z 

nabyciem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku 

opiekuńczego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych albo zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przez okres pobierania tego świadczenia 

albo zasiłku - do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o 

którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2. 

3. Przepisów ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1, 2 i 4 nie stosuje się do osoby, która podlega innemu 

ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty, lub ma 

ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 
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Art. 36. 

1. Prezes Kasy wydaje decyzje w sprawach: 

1)   podlegania ubezpieczeniu oraz ustania ubezpieczenia, a także wysokości należności z 

tytułu składek na ubezpieczenie; 

1a)  zmiany warunków ubezpieczenia, a także stwierdzenia obowiązku opłacania składki, 

o której mowa w art. 17 ust. 2; 

1b)  stwierdzenia obowiązku opłacania dodatkowej składki miesięcznej, o której mowa w 

art. 17 ust. 4; 

2)   (uchylony) 

2a)  przedłużenia prawa do renty rolniczej szkoleniowej; 

3)   ustalenia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia i ich indywidualnego 

wymiaru; 

4)   zawieszenia prawa do świadczeń; 

5)   zawieszenia lub wstrzymania wypłaty świadczeń oraz wznowienia zawieszonej lub 

wstrzymanej wypłaty; 

6)   zwrotu nienależnie pobranych świadczeń; 

7)   przyznania odsetek za opóźnienie w wypłacie świadczeń; 

8)   potrącenia składek na ubezpieczenie lub innych należności ze świadczeń z 

ubezpieczenia; 

9)   wymierzania i pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne, z zastrzeżeniem ust. 

1a; 

10)  o których mowa w art. 41a i 55 [.] <;> 

<11) przyznania rodzicielskich świadczeń uzupełniających, o których mowa w 

ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.> 

1a.  Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczących pomocnika rolnika 

oraz w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 9, Prezes Kasy wydaje w sprawach 

spornych. 

2. Prezes Kasy może upoważniać do wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 

1, pracowników Kasy. Ponadto Prezes Kasy i Prezes Zakładu mogą postanowić, że 

określone decyzje będą wydawane, z upoważnienia Prezesa Kasy, przez pracowników 

Zakładu. 

3. Od decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9, a także w przypadku niewydania 

decyzji przysługuje odwołanie do sądu w terminach i na zasadach określonych w 
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przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu odrębnym w sprawach z 

zakresu ubezpieczeń społecznych. 

4. Wniesienie odwołania do sądu od decyzji ustalającej podleganie ubezpieczeniu i 

obowiązek opłacania należności z tytułu składek na to ubezpieczenie nie wstrzymuje 

wykonania tej decyzji. 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1509, z późn. zm.) 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

1)   (uchylony); 

2)   renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów 

wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; 

3)    otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady 

ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania 

lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z 

postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień 

zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076), z wyjątkiem: 

a)  określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu 

wypowiedzenia umowy o pracę, 

b)  odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych 

zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników, 

c)  odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom 

pozostającym w stosunku służbowym, 

d)  odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, 

e)  odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, 

f)  odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z 

prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są 
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opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o 

których mowa w art. 30c, 

g)  odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody 

sądowe; 

3a)  odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie przepisów o uznaniu 

za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na 

rzecz niepodległego bytu państwa polskiego; 

3b)  inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub 

ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem 

odszkodowań lub zadośćuczynień: 

a)  otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

b)  dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie 

wyrządzono; 

3c)  odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego 

w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, 

który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli 

zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość; 

3d)  odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego i 

górniczego; 

3e)   sumy pieniężne, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o 

skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 

przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i 

postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75); 

4)   kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: 

a)  odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji 

rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c, 

b)   dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a; 

5)   (uchylony); 

5a)  kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku z 

wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego - w wysokości 

wpłat wniesionych do funduszu; 

6)    (uchylony); 
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6a)   wygrane w: 

a)  grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, 

loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli 

jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, 

b)  grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach 

bingo pieniężne i grach bingo fantowe 

–   urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o 

grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej 

lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

6b)   (uchylony); 

7)   odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; 

8)   świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach 

rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na 

podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia 

pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki 

porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie 

wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci; 

8a)   zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników; 

8b)   jednorazowe świadczenie otrzymane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 

1076); 

9)   jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków 

zawodowych; 

9a)   zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub 

międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej 

organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; 

10)  wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do 

obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór; 

10a)   wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej 

reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej oraz członka polskiej reprezentacji na 

igrzyska głuchych i światowe igrzyska Olimpiad Specjalnych; 
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11)  świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie 

przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania 

wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

tych ustaw; 

  11a) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, wynikające z zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ze względu na szczególne warunki i charakter 

pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym, 

przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie tych ustaw; 

  11b) wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów 

lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, 

artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy 

pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o 

bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, 

artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych; 

12)  (uchylony); 

  12a) (uchylony); 

13)  ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy 

narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność; 

14)  kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia 

służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z 

przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, 

w którym nastąpiło przeniesienie; 

14a)   wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez 

pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z 

późn. zm.); 

15)  świadczenia osób otrzymywane z tytułu odbywania lub pełnienia: 

a)   niezawodowej służby wojskowej lub jej form równorzędnych, z wyjątkiem 

okresowej służby wojskowej oraz służby przygotowawczej, 

b)  służby zastępczej 

- przyznane na podstawie odrębnych przepisów; 

16)  diety i inne należności za czas: 
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a)  podróży służbowej pracownika, 

b)  podróży osoby niebędącej pracownikiem 

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez 

ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków 

ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 

lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na 

obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13; 

17)   diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące 

czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do 

wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł; 

17a)   kwoty stanowiące zwrot kosztów przysługujący członkom Rady Mediów 

Narodowych; 

18)  dodatek za rozłąkę przysługujący na podstawie odrębnych ustaw, przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub układów zbiorowych pracy, do 

wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w 

przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju; 

19)  wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania 

pracowników, z zastrzeżeniem ust. 14 - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 

kwoty 500 zł; 

20)  część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za 

granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy 

nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w 

którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej 

oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej 

w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z 

zastrzeżeniem ust. 15; 

  20a)  (uchylony); 

21)  (uchylony); 

22)  (uchylony); 
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23)  (uchylony); 

  23a) część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za 

granicą i uzyskujących dochody z tytułu: 

a)  stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży 

służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości 

oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z 

tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było 

otrzymywane stypendium, 

b)  ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa 

w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach 

akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów; 

  23b) zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów 

stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, 

jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość 

przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw - 

do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości 

nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, 

jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest 

udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika; 

przepis art. 23 ust. 7 stosuje się odpowiednio; 

23c)   dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności używanych do 

przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, w rozumieniu ustawy 

z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, wykonywanej łącznie przez okres 

przekraczający 183 dni w roku podatkowym, z wyjątkiem marynarzy zatrudnionych 

na: 

a)  holownikach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej 

przez holownik w ciągu roku stanowił przewóz ładunku lub pasażerów drogą 

morską, 
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b)  pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej 

przez pogłębiarkę w ciągu roku stanowił przewóz wydobytego materiału drogą 

morską; 

24)   świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub 

świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu szkolenia, o których mowa w art. 31, art. 44 

ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 1 pkt 1 i 

art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 i 1076), oraz środki finansowe na utrzymanie 

lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o 

których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na 

umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które 

osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej; 

25)  ryczałt energetyczny dla kombatantów; 

  25a) dodatek kompensacyjny przyznany na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i 

okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276); 

  25b) świadczenia pieniężne wypłacane osobom uprawnionym na podstawie ustawy z 

dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących 

cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 

1465 oraz z 2011 r. poz. 696); 

25c)   świadczenie pieniężne lub pomoc pieniężna przyznane na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690); 

25d)  
(76)

 świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 

listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. 

poz. 2529); 

26)   zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk 

żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: 

a)  z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy 

związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez 

właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości, 
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b)  z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 

6000 zł; 

  26a) świadczenia otrzymane z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej ze 

środków budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 

związku z zaistniałym zdarzeniem losowym; 

26b) kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, 

otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do 

tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej; 

27)  otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na: 

a)  rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z zakładowych 

funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowych funduszy 

aktywności, 

b)  doraźną lub okresową pomoc pieniężną dla kombatantów oraz pozostałych po nich 

członków rodzin ze środków, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i 

okresu powojennego; 

28)  
(77)

 przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w 

nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie 

dotyczy przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym 

odpłatnym zbyciem utraciły charakter rolny; 

29)  przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o 

gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele 

uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z 

realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce 

nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem 

postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę 

niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia 

nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją 

prawa pierwokupu; 

  29a) przychody uzyskane z tytułu: 
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a)  odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 

2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 

budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1345), w tym z tytułu wywłaszczenia nieruchomości; nie dotyczy to 

przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, 

nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania 

wywłaszczeniowego za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego 

odszkodowania, 

b)  odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 

żywiołu, 

c)  odstąpienia od obowiązku wniesienia dopłaty, o którym mowa w art. 13h ust. 4 

ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu; 

29b)  
(78)

 odszkodowania za szkody w środku trwałym, z wyłączeniem samochodu 

osobowego, w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po 

nim następującym na remont tego środka trwałego albo na zakup lub na wytworzenie 

we własnym zakresie środka trwałego zaliczonego zgodnie z Klasyfikacją Środków 

Trwałych (KŚT) wydaną na podstawie odrębnych przepisów, zwaną dalej 

"Klasyfikacją", do tego samego rodzaju co środek trwały, z którym związana była ta 

szkoda, przy czym przepis art. 23 ust. 1 pkt 45 stosuje się odpowiednio; 

30)  przychody uzyskane z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania oraz 

nieruchomości nabytych stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami w 

zamian za mienie pozostawione za granicą; 

30a) przychody uzyskane z tytułu: 

a)  realizacji prawa do rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o 

realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 

obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), przez 

osoby uprawnione na podstawie tej ustawy, 

b)  sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, nabytych w 

związku z realizacją prawa do rekompensaty, o której mowa w lit. a, do wysokości 
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odpowiadającej procentowemu udziałowi wartości tej rekompensaty w cenie 

nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego z dnia nabycia nieruchomości 

lub prawa użytkowania wieczystego; 

31)  (uchylony); 

32)  (uchylony); 

  32a) (uchylony); 

  32b) przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie 

przekraczają kwoty 6000 zł; 

33)  (uchylony); 

34)  (uchylony); 

35)  (uchylony); 

36)  dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

części wydatkowanej na cele szkoły w roku podatkowym lub w roku po nim 

następującym; 

37)  dochody z tytułu urządzania przez uprawniony podmiot mający siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej loterii fantowych i gry bingo fantowe na 

podstawie zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów, o ile zostały 

przeznaczone na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów 

społecznie użytecznych; 

38)   świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich 

uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub 

spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł; 

39)  
(79)

 stypendia i zapomogi, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz stypendia otrzymywane w ramach programów 

lub przedsięwzięć, o których mowa w art. 376 ust. 1 tej ustawy; w przypadku 

stypendiów przyznawanych przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą 

państwową ani samorządową osobą prawną zwolnienie ma zastosowanie, o ile zasady 

ich przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki; 

39a)  
(80)

 stypendia i inne środki finansowe, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 

1530); 
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39b)  
(81)

 stypendia przyznawane przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz 

instytuty badawcze, z ich funduszy stypendialnych; 

39c)  
(82)

 stypendia, o których mowa w art. 70b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669); 

39d)  
(83)

 stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany 

stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta; 

40)  
(84)

 świadczenia pomocy materialnej dla uczniów i osób uczestniczących w innych 

formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz ze środków własnych szkół przyznane na podstawie przepisów o 

systemie oświaty oraz inne stypendia za wyniki w nauce, których zasady 

przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania; 

40a)   nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet 

Paraolimpijski za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich 

oraz nagrody wypłacane przez Polski Związek Sportu Niesłyszących za uzyskanie 

wyników na igrzyskach głuchych; 

40b) stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały 

określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz 

stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w 

art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów 

zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za 

pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla 

zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł; 

40c) zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

40d)   (uchylony); 

40e)   świadczenie pieniężne ze środków budżetu państwa, przysługujące na podstawie 

art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263); 

41)  (uchylony); 

42)   (uchylony); 

43)  dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych 

położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym 
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na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba 

wynajmowanych pokoi nie przekracza 5; 

44)  przychody członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uzyskane z tytułu uczestnictwa 

w szkoleniach, akcjach ratowniczych i akcjach związanych z likwidowaniem klęsk 

żywiołowych; 

45)  
(
 

)
 świadczenie pieniężne przyznane na podstawie ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o 

osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy 

przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1001 oraz z 2018 r. poz. 1552); 

46)  dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: 

a)  pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 

międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w 

tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji 

Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej 

deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami 

przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje 

wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest 

dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków 

bezzwrotnej pomocy oraz 

b)  podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej 

pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym 

podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj 

umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez 

niego programem; 

  46a) dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z 

dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na 

rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 04.03.1968, z późn. zm.); 

  46b) przychody posłów wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu 

Europejskiego otrzymane na podstawie regulacji wewnętrznych Parlamentu 

Europejskiego na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez nich mandatu 

posła; 

47)  (uchylony); 
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47a) dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć 

realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD); 

  47b) (uchylony); 

47c) (uchylony); 

  47d) dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia 

częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą z budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji rządowych, 

agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, 

organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych; 

47e)   kwoty umorzonych wierzytelności, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 9 maja 

2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2137); 

47f)  
(86)

 kwoty dopłat rocznych i wpłat powitalnych do pracowniczych planów 

kapitałowych przyznawane na zasadach określonych w ustawie o pracowniczych 

planach kapitałowych; 

47g)  
(87)

 kwoty otrzymane tytułem zwrotu na zasadach określonych w art. 85 ust. 4 i art. 

86 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych; 

48)  (uchylony); 

49)   świadczenia otrzymane przez: 

a)  osoby wymienione w art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o 

zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

133, 138 i 756) z tytułu odprawy mieszkaniowej, 

b)  żołnierzy zawodowych z tytułu świadczenia mieszkaniowego, o którym mowa w 

art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy wymienionej w lit. a; 

49a)   ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z lokalu wypłacany na podstawie 

przepisów o Służbie Ochrony Państwa; 

50)  przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, 

do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni; 

  50a)   wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w 

części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub 

udziałów w zyskach osoby prawnej; 
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50b) przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących 

przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą 

prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez 

podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia 

z takiej spółki; 

51)   przychody otrzymane z tytułu zwrotu wspólnikom dopłat wniesionych do spółki 

zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich 

faktycznego wniesienia; 

52)  odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 

grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. poz. 

776); 

53)  wartość rekompensaty pieniężnej otrzymanej na podstawie przepisów o 

zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz 

utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent; 

54)  (uchylony); 

55)  (uchylony); 

56)  (uchylony); 

57)  (uchylony); 

58)  wypłaty: 

a)  transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu 

emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na 

indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych 

kontach emerytalnych, 

b)  środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na 

rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, 

c)  środków zgromadzonych w grupowej formie ubezpieczenia na życie związanej z 

funduszem inwestycyjnym lub w innej formie grupowego gromadzenia środków 

na cele emerytalne dla pracowników - do pracowniczego programu emerytalnego, 

zgodnie z przepisami o pracowniczych programach emerytalnych 

- z zastrzeżeniem ust. 33; 

58a) dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w 

rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku 

z: 
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a)  gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego, 

b)  wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po 

śmierci oszczędzającego, 

c)  wypłatą transferową 

- z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził 

oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że 

przepisy te przewidują taką możliwość; 

58b) wypłaty transferowe środków zgromadzonych przez oszczędzającego na 

indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego: 

a)  pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi indywidualne konta 

zabezpieczenia emerytalnego, 

b)  na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego osoby uprawnionej, po 

śmierci oszczędzającego, 

c)  w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym na indywidualne konto 

zabezpieczenia emerytalnego oszczędzającego; 

58c)  
(88)

 dochody z tytułu uczestnictwa w pracowniczym planie kapitałowym, w 

rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, w związku z: 

a)  gromadzeniem środków na rachunku w pracowniczym planie kapitałowym przez 

uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, 

b)  wypłatą środków zgromadzonych w pracowniczym planie kapitałowym, w 

przypadkach określonych w art. 97 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach 

kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 30a ust. 1 pkt 11a i 11b, 

c)  wypłatą transferową środków zgromadzonych w pracowniczym planie 

kapitałowym; 

58d)  
(89)

 wypłaty z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty 

terminowej, o których mowa w art. 80 ust. 2 i art. 102 ust. 3 ustawy o pracowniczych 

planach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 30a ust. 11e i 11f; 

59)  wypłaty środków z otwartego funduszu emerytalnego na rzecz byłego 

współmałżonka członka tego funduszu, przekazane na rachunek tego współmałżonka 

w otwartym funduszu emerytalnym; 

59a) zapomoga pieniężna, o której mowa w ustawie z dnia 20 maja 2005 r. o zapomodze 

pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie 
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przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. (Dz. U. poz. 852, z 2006 r. 

poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. poz. 219); 

59b) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1778, z późn. zm.), członka otwartego funduszu emerytalnego przekazane 

na rzecz byłego współmałżonka na subkonto, o którym mowa w art. 40e tej ustawy; 

60)  (uchylony); 

61)  
(90)

 kwoty umorzonych kredytów studenckich udzielonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

62)  (uchylony); 

63)  świadczenie pieniężne oraz ryczałt energetyczny przyznane na podstawie ustawy z 

dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących 

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach 

węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach 

budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373); 

63a)   dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5cd, uzyskane z działalności 

gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie 

zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o 

specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 

650 i 1162), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego 

zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, 

dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej 

wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

63b)   dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5cd, uzyskane z działalności 

gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 

maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162), przy czym wielkość 

pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć 

wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów 

kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 

64)  dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, wypłacone na podstawie odrębnych 

przepisów; 
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65)  zasiłki chorobowe wypłacone na podstawie odrębnych przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników oraz ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych 

spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin, w części 

odpowiadającej udziałowi dochodu z tytułu działalności rolniczej, z wyjątkiem 

polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, w dochodzie 

podzielnym spółdzielni; 

66)  (uchylony); 

67)   wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności 

socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 

rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń 

pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami 

nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi; 

  67a)   świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane 

z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach 

dziecięcych lub przedszkolach; 

67b)   świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką 

sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do 

żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej 

miesięcznie kwoty 1000 zł, na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1; 

68)   wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych 

(ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz 

konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród 

związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość 

tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku 

nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród 

otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą 

działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności; 

68a) wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od 

świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa 

wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, 
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jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby 

pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym; 

69)  (uchylony); 

70)  (uchylony); 

71)  dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej 

uprawy lub hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, 

przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów 

roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce 

poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa; 

71a)  
(91)

 przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c, do kwoty 40 000 zł rocznie; 

72)  dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, 

jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0) - ze zbioru 

dokonywanego osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny; 

73)  kwoty jednorazowej pomocy finansowej wypłaconej ofiarom prześladowań 

hitlerowskich przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie; 

74)  otrzymywane z zagranicy: 

a)  renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, 

b)  kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin, 

c)  renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym 

pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, 

- pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej 

stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia; 

75)  renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na 

zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 

wojskowych oraz ich rodzin; 

76)  kwoty diet i kieszonkowego dla gości zagranicznych przybywających do Polski w 

ramach programów i umów oraz wartość wyżywienia dla tłumaczy (pilotów) 

towarzyszących tym gościom, z wyjątkiem ekwiwalentów za to wyżywienie; 

77)   równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, wypłacone: funkcjonariuszom 

Policji i Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służbie Ochrony Państwa oraz 
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strażakom Państwowej Straży Pożarnej, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2280 

zł; 

78)  dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w 

tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również 

połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-

sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz 

przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i 

młodzieży do lat 18: 

a)  z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie 

z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich 

wysokości, 

b)   z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 

2000 zł; 

  78a) (uchylony); 

79)  świadczenia z pomocy społecznej; 

  79a) wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd na podstawie art. 162 

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; 

80)   przychody ze stosunku służbowego otrzymane w służbie kandydackiej przez 

funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Więziennej; 

81)  (uchylony); 

82)   uposażenia funkcjonariuszy Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacji 

wyspecjalizowanych oraz innych międzynarodowych instytucji i organizacji, których 

Rzeczpospolita Polska jest członkiem i których statuty przewidują zwolnienie od 

podatku wypłacanych przez nie uposażeń, pod warunkiem posiadania przez podatnika 

dokumentów stwierdzających, że jest funkcjonariuszem takiej organizacji lub 

instytucji; 

82a)   kwoty podwyższenia uposażenia, o których mowa w art. 121a ust. 3a ustawy z dnia 

6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.), w art. 125a ust. 

3a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2365, z późn. zm.), w art. 105a ust. 3a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 

Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313), w art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 

2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650 i 730), w art. 136a 
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ust. 3a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 723 

i 730), w art. 90 ust. 1ba ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138), w art. 96a ust. 3a ustawy z 

dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 861 i 1321 oraz z 2018 r. 

poz. 138 i 730), w art. 102a ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym 

Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 

650 i 730), w art. 231 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i 1039), w art. 60a 

ust. 3a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

631, z późn. zm.) oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, o których mowa 

w art. 31 ust. 3a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1368 oraz z 2018 r. poz. 1076); 

83)  świadczenia przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie tych ustaw żołnierzom oraz pracownikom wojska 

wykonującym zadania poza granicami państwa: 

a)  w składzie jednostki wojskowej użytej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub 

dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji 

zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, 

b)  jako obserwator wojskowy lub osoba posiadająca status obserwatora wojskowego 

w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych 

- z wyjątkiem wynagrodzenia za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych 

przysługujących z tytułu pełnienia służby; 

  83a)   świadczenia przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw policjantom, funkcjonariuszom 

Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej, pracownikom jednostek policyjnych lub 

jednostek organizacyjnych Straży Granicznej wykonującym zadania poza granicami 

państwa w składzie kontyngentu w celu udziału w: 

a)  misji pokojowej, w tym jako obserwator w misji pokojowej organizacji 

międzynarodowych i sił wielonarodowych, 

b)  akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, 
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c)  organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy 

państwowej lub zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej 

- z wyjątkiem wynagrodzenia za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych 

przysługujących z tytułu pełnienia służby; 

83b)   wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym lub Biuru Nadzoru 

Wewnętrznego, wypłacane z funduszu operacyjnego, o którym mowa w odrębnych 

ustawach; 

83c)   świadczenia z tytułu pomocy przyznanej na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 

czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1197) oraz udzielonej na 

podstawie art. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla 

pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21), a także inne świadczenia o 

podobnym charakterze otrzymane w związku z ujawnieniem wobec organu 

powołanego do ścigania przestępstw informacji dotyczących osób uczestniczących w 

popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia; 

84)  wartość świadczeń z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, wynikających z 

przepisów o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 

zbiorowego; 

85)  wartość świadczeń z tytułu realizacji uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych 

przejazdów środkami komunikacji miejskiej, przysługujących na podstawie odrębnych 

przepisów; 

86)  (uchylony); 

87)  wartość świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów dotyczących 

emerytów i rencistów z tytułu abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych; 

88)  (uchylony); 

89)   wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, na podstawie 

odrębnych przepisów, w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie 

praktyki zawodowe; 

90)  wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę 

na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych 

za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego; 



- 28 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

90a) świadczenia, o których mowa w art. 19 ust. 2, art. 26-28 i art. 36 ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 

937); 

90b)   świadczenia uzyskane w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z 

zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej organizowanych przez organizacje, o 

których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, lub 

organy samorządu zawodowego lekarzy lub pielęgniarek i położnych, mające siedzibę 

i działające w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji 

Szwajcarskiej; 

91)  wypłacone, za pośrednictwem płatnika, przy emeryturach i rentach zagranicznych 

podwyżki (zwiększenia) mające charakter dodatków rodzinnych, pod warunkiem 

przedstawienia płatnikowi dokumentu stwierdzającego wysokość podwyżki; 

92)   świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin 

zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł; 

93)  dochody uzyskane z tytułu zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali 

mieszkalnych przez dotychczasowych najemców - w wysokości odpowiadającej 

różnicy między ceną rynkową tych budynków lub lokali a ceną zakupu; 

94)  wynagrodzenia otrzymywane przez członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z 

tytułu użytkowania przez spółdzielnie wniesionych wkładów gruntowych; 

95)  odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o 

których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1; 

<95a) odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego;> 

96)  (uchylony); 

97)  dodatki mieszkaniowe i ryczałty na zakup opału, przyznane na podstawie odrębnych 

przepisów o dodatkach mieszkaniowych; 

97a)   dodatek energetyczny, otrzymany przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

97b)   kwoty należności z tytułu: 

a)  zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego, 
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b)  zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za 

odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, 

c)  odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, 

d)  odsetek od należności, o których mowa w lit. a-c, 

e)  nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji należności, o których mowa w 

lit. a-d, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem wykonawczym wraz z 

kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego 

- umorzonych na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) lub 

uchwały, o której mowa w art. 59 ust. 3 tej ustawy; 

98)  dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie przyznawane na podstawie 

odrębnych przepisów; 

  98a) kwoty refundacji z tytułu opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne 

ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych, przyznanych na podstawie ustawy z 

dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193); 

  98b) zwrot kwoty zniżki z tytułu opłacenia przez inwalidę wojennego i wojskowego 

składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub składki na 

dobrowolne ubezpieczenie casco, otrzymanej od organu rentowego; 

99)  (uchylony); 

  100) emerytury lub renty otrzymane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań 

wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie 

niewypałów i niewybuchów, pod warunkiem posiadania przez podatnika: 

a)  orzeczenia o uznaniu za inwalidę wzroku I lub II grupy, wydanego przez właściwy 

organ, 

b)  dokumentacji leczniczej (szpitalnej) z okresu wypadku, potwierdzającej wypadek, 

bądź poświadczonego notarialnie oświadczenia dwóch świadków 

potwierdzających utratę wzroku w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 

lub eksplozji niewypałów i niewybuchów pozostałych po tej wojnie, 

c)  aktualnego zaświadczenia lekarskiego okulistycznego o urazowym uszkodzeniu 

wzroku bądź aktualnego zaświadczenia z przeprowadzonej obdukcji sądowo-
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lekarskiej, potwierdzającego utratę lub uszkodzenie wzroku w wyniku zdarzeń, o 

których mowa w lit. b, lub 

d)  ważnej legitymacji Stowarzyszenia Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny lub 

Związku Ociemniałych Żołnierzy RP; 

101)   przychody uzyskane przez dawców krwi w formie rekompensaty, o której mowa w 

art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1371 oraz z 2018 r. poz. 1375); 

102) zwrot kosztów otrzymany przez bezrobotnego na podstawie ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1265 i 1149) z tytułu: 

a)  przejazdu do miejsca pracy, 

b)  przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne, 

c)  przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego 

dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym 

poszukiwaniu pracy, 

d)  przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych, 

e)  zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub 

przygotowania zawodowego dorosłych, 

f)  przejazdu na egzamin; 

103) (uchylony); 

104) otrzymane przez posła lub senatora świadczenia pieniężne i wartość świadczeń 

rzeczowych (w naturze) na podstawie art. 23 ust. 3, art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1 i 2 oraz 

art. 46 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1510 i 2074, z 2017 r. poz. 38 oraz z 2018 r. poz. 7, 138 i 1318); 

105)  
(92)

 dochód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, udziałów w 

spółdzielni, papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach 

kapitałowych, otrzymanych w drodze darowizny - w części odpowiadającej kwocie 

zapłaconego podatku od spadków i darowizn; 

  106) odszkodowania otrzymane na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów 

Zjednoczonych wypłacone osobom poszkodowanym na skutek działań wojennych w 

Kuwejcie; 
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  107) nagrody wypłacone na podstawie przepisów wydanych przez właściwego ministra 

w sprawie organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i 

nagradzania uczestników tych zajęć; 

  108) kwoty pomocy pieniężnej i wartość innych świadczeń finansowanych ze środków 

budżetowych, przyznawanych repatriantom oraz osobom, które ubiegają się o 

udzielenie ochrony międzynarodowej; 

109)   przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, jeżeli przedmiotem wkładu 

niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; 

  110) wartość świadczeń przysługujących członkowi służby zagranicznej wykonującemu 

obowiązki służbowe w placówce zagranicznej oraz wartość świadczeń 

przysługujących pracownikom polskich jednostek budżetowych mających siedzibę 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z przepisów odrębnych 

ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, z wyjątkiem 

wynagrodzeń za pracę, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, dodatku 

zagranicznego (należności zagranicznej) oraz zasiłków chorobowych i 

macierzyńskich; 

  111) oprocentowanie otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań 

podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowanie zwrotu 

różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów; 

  112) zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia 

tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw; 

  113) wartość świadczeń otrzymanych przez wolontariuszy na podstawie ustawy o 

działalności pożytku publicznego; 

  114) wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo 

odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub 

współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków 

pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 

międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów; 

115) wygrane i nagrody otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i 

olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty; 

116) dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii 

Europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów; 
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116a) umorzone należności i wierzytelności przypadające agencjom płatniczym w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej, a także należności z tytułu nienależnie lub nadmiernie 

pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach 

wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków pochodzących z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, od 

ustalenia których odstąpiono; 

117) wartość otrzymanych świadczeń od wolontariuszy, udzielanych na zasadach 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego; 

117a) wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej osobie 

uprawnionej i pobierającej świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny, 

przyznane w formie decyzji administracyjnej na zasadach określonych odpowiednio w 

przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych; 

  118) wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz 

wartość świadczeń rzeczowych, z tytułu: 

a)  studiów podyplomowych, 

b)  szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych, 

c)  egzaminów lub licencji, 

d)  badań lekarskich lub psychologicznych, 

e)  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

- otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

  119) odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz 

obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części 

odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów 

wartościowych od emitenta; 

  120) odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów 

(ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu: 

a)  ustanowienia służebności gruntowej, 

b)  rekultywacji gruntów, 

c)  szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie 

- w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie 

odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej 

ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń 
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infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 

650, 1000 i 1089); 

120a)   wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu 

przepisów prawa cywilnego; 

121)   jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy; 

122) wkład własny podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego i 

przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, z 

zastrzeżeniem ust. 19; 

123) (uchylony); 

124) dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych stosowane na podstawie 

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w 

nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1407); 

125) wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z 

art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w 

rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20; 

125a)  
(93)

 wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona 

zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych przez przedsiębiorstwo w spadku od osób, o 

których mowa w art. 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, z zastrzeżeniem ust. 20; 

  126) (uchylony); 

  127) alimenty: 

a)  na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci bez względu na 

wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) 

pielęgnacyjny lub rentę socjalną, 

b)   na rzecz innych osób niż wymienione w lit. a, otrzymane na podstawie wyroku 

sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł; 

128) świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie 

użytecznych; 

129)   dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu 

państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36; 
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129a)  
(94)

 świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, 

otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na 

przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia: 

a)  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub 

b)  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został 

przekazany lub zgłoszony do użytkowania, pod warunkiem że zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane uzyskano zgodę na 

rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

–  w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i 

zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery; 

  130) odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych 

na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane 

przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a; 

130a)   odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez osoby fizyczne, o 

których mowa w art. 3 ust. 2a; 

130b)   odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego i oferowanych na rynkach zagranicznych, przeznaczonych na 

finansowanie ustawowych celów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, 

dotyczących wspierania polityki gospodarczej Rady Ministrów, realizacji rządowych 

programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i 

rozwoju regionalnego, oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji, uzyskane 

przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a; 

130c)  
(95)

 dochody osiągnięte przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, z odsetek 

lub dyskonta od obligacji: 

a)  o terminie wykupu nie krótszym niż rok, 

b)  dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do 

alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą 

Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają 

zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności 

licencyjnych 
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–   chyba że na moment osiągnięcia dochodu podatnik jest podmiotem powiązanym w 

rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 lub w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych z emitentem tych obligacji oraz posiada, 

bezpośrednio lub pośrednio, łącznie z innymi podmiotami powiązanymi w 

rozumieniu tych przepisów więcej niż 10% wartości nominalnej tych obligacji; 

  131) 
(96)

 dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których 

mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału 

wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego 

zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego 

zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym 

nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego 

prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; 

udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości 

przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych; 

  132) przyznane przez krajowe i zagraniczne organy władzy i ich urzędy, w tym jednostki 

organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, oraz krajowe, zagraniczne i 

międzynarodowe organizacje (instytucje) i ich organy, nagrody: 

a)  za wybitne osiągnięcia z dziedziny nauki, kultury i sztuki, 

b)  z tytułu działalności na rzecz praw człowieka 

- w części przekazanej jako darowizna przez podatników, którzy otrzymali te nagrody, 

na rzecz instytucji realizującej cele określone w art. 4 ustawy o działalności 

pożytku publicznego, z zastrzeżeniem ust. 31; 

  133) 
(97)

 premia termomodernizacyjna, premia remontowa i premia kompensacyjna 

uzyskane na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów; 

134) świadczenia pieniężne otrzymane na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o 

zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 

1956-1989 (Dz. U. poz. 741, z 2011 r. poz. 622 oraz z 2014 r. poz. 496); 

135) kwoty należności umorzonych na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o 

pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych 

osobom, które utraciły pracę (Dz. U. z 2016 r. poz. 734); 

136) płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem 

płatności otrzymanych przez wykonawców; 
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137) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w 

ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

138)   kwoty finansowego wsparcia udzielanego na podstawie ustawy z dnia 27 września 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 604); 

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; 

141)   zwolnienie z opłaty za wydanie Karty Dużej Rodziny lub duplikatu Karty Dużej 

Rodziny członkowi rodziny wielodzietnej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 

r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i 2161); 

142)   kwoty umorzonych zobowiązań niezwiązanych z pozarolniczą działalnością 

gospodarczą, jeżeli umorzenie zobowiązań związane jest z postępowaniem 

upadłościowym; 

143)   kwoty należności umorzonych na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 

wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy 

zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. poz. 1925); 

144)   wartość wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie przez rolnika 

pomocnikowi rolnika w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników; 

145)  
(98)

 kwoty dopłat udzielonych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy 

państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu 

mieszkania (Dz. U. poz. 1540); 

146)  
(99)

 dochody uzyskane przez podatników mających miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu: 

a)  nieodpłatnego nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, 

w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub 

naukowej (know-how), 

b)  nieodpłatnego nabycia prawa do używania środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie 
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przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), na podstawie umowy 

użyczenia lub umowy o podobnym charakterze, 

c)  nieodpłatnego nabycia usług szkoleniowych, 

d)  otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego, pod warunkiem że wsparcie to 

jest przeznaczone i zostanie wykorzystane wyłącznie na produkty wojskowe 

–   będących przedmiotem zobowiązania offsetowego w ramach wykonywania umów 

zawieranych przez Skarb Państwa, których wejście w życie oraz stwierdzenie 

wykonania zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów zgodnie z ustawą z dnia 26 

czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień 

o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2031 

oraz z 2018 r. poz. 1669). 

UWAGA: 

pominięto ust. 1a – 38 

Art. 34. 

[1. Organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od 

wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych 

i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych.] 

<1. Organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od 

wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń 

przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń 

kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent 

strukturalnych, rent socjalnych oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających.> 

1a. Płatnik nie pobiera zaliczek na podatek od dochodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 

100, jeżeli podatnik przedłoży płatnikowi dokumenty określone w tym przepisie. 

2. Zaliczki, o których mowa w ust. 1, za miesiące od stycznia do grudnia, ustala się w sposób 

określony w art. 32 ust. 1-1e, odejmując kwotę obliczoną zgodnie z art. 32 ust. 3 

miesięcznie. Przepis art. 27 ust. 1b pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

2a. 
(281)

 Organ rentowy na pisemny wniosek podatnika oblicza i pobiera zaliczki na podatek 

dochodowy w ciągu roku bez pomniejszania o kwotę określoną w art. 32 ust. 3 od 

miesiąca, w którym otrzymał wniosek, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w 

którym otrzymał wniosek, nie miał możliwości jego uwzględnienia. 
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3. Zaliczkę, o której mowa w ust. 1, od zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłaconych 

bezpośrednio przez organ rentowy pobiera się, stosując najniższą stawkę podatkową 

określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. 

4. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę obliczoną zgodnie z 

art. 32 ust. 3, jeżeli: 

1)   wypłata zasiłków dotyczy okresu pełnego miesiąca kalendarzowego i związana jest z 

pozostawaniem w stosunku służbowym, w stosunku pracy, pracy nakładczej lub 

spółdzielczym stosunku pracy oraz 

2)   łącznie z dokumentacją uzasadniającą wypłatę zasiłków organowi rentowemu złożone 

zostanie przez zasiłkobiorcę oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym 

stwierdzi, że w okresie zasiłkowym: 

[a)  nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,] 

<a) nie otrzymuje emerytury, renty lub rodzicielskiego świadczenia 

uzupełniającego za pośrednictwem płatnika,> 

b)  nie osiąga innych dochodów poza dochodami uzyskiwanymi w zakładzie pracy, w 

którym ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia jest podstawą powstania prawa do 

zasiłku, 

c)  zakład pracy, o którym mowa pod lit. b, oblicza zaliczki od dochodów pracownika 

w sposób określony w art. 32 ust. 3, 

d)  nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Przepis art. 32 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

4a. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 2 zmniejsza się o kwotę składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez organ 

rentowy ze środków podatnika. 

5. (uchylony). 

6. W przypadku wypłaty zasiłków bezpośrednio przez organ rentowy po ustaniu zatrudnienia, 

zasady określone w ust. 3 i 4 oraz w art. 32 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

7. 
[
 Organy rentowe są obowiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, według 

ustalonego wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, 

rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych i 

nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy 

którego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika naczelnik urzędu skarbowego 
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wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, 

urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego właściwy w sprawach opodatkowania osób 

zagranicznych naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania; obowiązek ten nie 

dotyczy podatników:] 

<Organy rentowe są obowiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, 

według ustalonego wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent 

strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków 

przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich 

świadczeń uzupełniających oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego 

właściwy według miejsca zamieszkania podatnika naczelnik urzędu skarbowego 

wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, 

urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego właściwy w sprawach opodatkowania 

osób zagranicznych naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania; 

obowiązek ten nie dotyczy podatników:> 

1)   w stosunku do których ustał obowiązek poboru zaliczek; 

2)   którym zaliczki były ustalane w sposób określony w art. 32 ust. 1a-1c, chyba że 

podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z zamiaru 

opodatkowania w sposób określony w art. 6 ust. 2 lub ust. 4; 

3)   w stosunku do których, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zwolniono 

organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek 

dochodowy; 

4)   którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień 

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; 

5)   
(283)

 którzy przed końcem roku podatkowego złożyli organowi rentowemu wniosek o 

niesporządzanie rocznego obliczenia podatku. 

7a. 
(284)

 Wniosek, o którym mowa w ust. 7 pkt 5, dotyczy również kolejnych lat podatkowych, 

chyba że przed upływem roku podatkowego podatnik wycofa wniosek o niesporządzanie 

rocznego obliczenia podatku. 

8. 
(285)

 W przypadku gdy organ rentowy nie jest obowiązany do dokonania rocznego 

obliczenia podatku, o którym mowa w ust. 7, sporządza imienną informację o wysokości 

uzyskanego dochodu, według ustalonego wzoru, i przekazuje podatnikowi oraz urzędowi 

skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według 

miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o 
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których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje 

swoje zadania. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, organ rentowy sporządza 

również w przypadku, gdy dokonuje wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 

2, 75 i 100. 

9. Jeżeli podatnik poza dochodami uzyskanymi od organu rentowego: 

1)   nie uzyskał w roku podatkowym innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art. 

30-30c oraz art. 30e, 

2)   nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 10-10b, 

3)   nie korzysta z możliwości łącznego opodatkowania jego dochodów z dochodami 

małżonka bądź nie korzysta z możliwości opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 

4, 

4)   nie uzyskał dochodów powodujących obliczenie należnego podatku w sposób 

określony w art. 27 ust. 8, 

5)   (uchylony), 

6)   nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem ust. 11, 

- podatek wynikający z rozliczenia rocznego obniżony o kwotę składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w roku podatkowym przez organ 

rentowy ze środków podatnika, jest podatkiem należnym od podatnika za dany rok, 

chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję określającą wysokość 

zobowiązania podatkowego w innej wysokości. 

[10. Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z 

ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń 

przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń 

kompensacyjnych, otrzymanych bezpośrednio z tego organu, a obowiązek poboru zaliczek 

przez ten organ trwa - organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w 

roku podatkowym przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, 

zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.] 

<10. Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków 

z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń 

przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń 

kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, otrzymanych 

bezpośrednio z tego organu, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa – 
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organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w roku 

podatkowym przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, 

zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.> 

10a. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności 

do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty strukturalnej lub 

zasiłków z ubezpieczenia społecznego, za okres, za który podatnik pobierał świadczenie z 

innego organu rentowego w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na 

ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia 

przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na 

tym rozliczeniu odpowiednie informacje. 

10b. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności 

do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub 

renty rodzinnej, za okres, za który podatnik pobierał zasiłek, dodatek szkoleniowy, 

stypendium albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy, 

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie 

przedemerytalne, pobrane z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na 

podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje od przyznanego 

świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, 

zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje. 

11. Jeżeli podatnik otrzymał bezpośrednio od tego organu zwrot uprzednio zapłaconej i 

odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, a obowiązek poboru zaliczek przez ten 

organ trwa - organ rentowy w rocznym obliczeniu podatku sporządzanym za rok, w 

którym dokonał zwrotu składki, dolicza do podatku obliczonego zgodnie z art. 27 kwotę 

tej składki. 

12. 
(286)

 Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia podatku a sumą 

zaliczek pobranych za miesiące od stycznia do grudnia pobiera się z dochodu za marzec 

lub kwiecień roku następnego. Pobraną różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu 

skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według 

siedziby płatnika wykonuje swoje zadania, łącznie z zaliczkami za te miesiące. Jeżeli z 

rocznego obliczenia podatku wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za 

marzec, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi 

w gotówce. Zwrócone nadpłaty w gotówce płatnik potrąca z kwot pobranych zaliczek 
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przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je w deklaracji, o której mowa w art. 

38 ust. 1a. 

13. 
(287)

 Organ rentowy jest obowiązany: 

1)   pobrać różnicę, o której mowa w ust. 12, z dochodu za miesiąc, za który pobrana 

została ostatnia zaliczka - w przypadku gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek 

ustał w styczniu albo w lutym, albo 

2)   sporządzić i przekazać imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu - w 

przypadku gdy nie ma możliwości pobrania różnicy, o której mowa w ust. 12, zgodnie 

z pkt 1. 

14. 
(288)

 Imienna informacja o wysokości uzyskanego dochodu przekazana na podstawie ust. 

13 pkt 2 zastępuje roczne obliczenie podatku. W takim przypadku organ rentowy 

informuje podatnika o przyczynie i skutkach przekazania imiennej informacji o wysokości 

uzyskanego dochodu. 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1778, z późn. zm.) 

Art. 73. 

1. Działalnością Zakładu kieruje Prezes Zakładu, który reprezentuje Zakład na zewnątrz. 

2. Prezesa Zakładu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego złożony po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej 

Zakładu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Zakładu na wniosek ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

2a. (uchylony). 

2b. (uchylony). 

2c. (uchylony). 

3. Do zakresu działania Prezesa Zakładu należy w szczególności: 

1)   kierowanie pracami Zarządu; 

2)   koordynowanie współpracy Zakładu z urzędami administracji rządowej, w tym w 

szczególności z Komisją Nadzoru Finansowego, a także z innymi organami 

rentowymi; 

3)   tworzenie, przekształcanie i znoszenie terenowych jednostek organizacyjnych oraz 

określanie ich siedziby, właściwości terytorialnej i rzeczowej; 
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4)   powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Zakładu, ich 

zastępców oraz głównych księgowych; 

5)   zwierzchni nadzór nad orzecznictwem lekarskim dla celów ubezpieczeń społecznych; 

6)   przyznawanie świadczeń w drodze wyjątku; 

<6a) przyznawanie rodzicielskich świadczeń uzupełniających, o których mowa 

w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym 

(Dz. U. poz. …)> 

7)   spełnianie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy; 

8)   zatwierdzanie projektów dotyczących administrowania środkami FRD. 

 

 

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.) 

 

Art. 13. 

1. Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania 

ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu 

tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia 

chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy: 

1)   ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy; 

2)   kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą 

tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo 

zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby; 

3)   nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, w przypadkach określonych w 

art. 4 ust. 1; 

[4)   jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, 

świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;] 

<4) jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, 

świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;> 

5)   podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w 

przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
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2. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres niezdolności do pracy po ustaniu tytułu 

ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało po wyczerpaniu prawa do 

zasiłku chorobowego. 

Art. 18. 

1. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku 

chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza 

rokują odzyskanie zdolności do pracy. 

2. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności 

do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. 

3. O okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i 2, orzeka lekarz orzecznik Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. 

4. Od orzeczenia lekarza orzecznika ubezpieczonemu przysługuje sprzeciw do komisji 

lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie i na zasadach przewidzianych w 

przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

5. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia 

lekarza orzecznika w terminie i na zasadach przewidzianych w przepisach o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

6. Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie 

wniesiono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia 

rehabilitacyjnego. 

[7. Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z 

tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, 

świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do 

urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.] 

<7. Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub 

renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku 

przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia 

uzupełniającego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla 

poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.> 
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USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2220 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60) 

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, art. 30b, art. 

30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 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)   dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne, 

c)  inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych: 

–  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, 
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–  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 2018 r. poz. 917, 1000, 

1076, 1608 i 1629), 

–  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, 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 
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Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, 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 przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024), 

stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) 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 2018 r. poz. 967), 

–  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, 
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–  renty 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, 

–  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 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669) oraz 

świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

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

podatku dochodowym od osób fizycznych, 

–  świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. 

o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z 

powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690), 

–  świadczenie rodzicielskie, 

–  zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, 

–   stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej; 

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. 4-4c; 

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. 4-4c; 

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 
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zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby 

Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej 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; 

6)   gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o 

podatku rolnym; 

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

młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt 

śledczy, zakład karny, 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; 
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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)  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. 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092); 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; 
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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, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę 

artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także 

młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny 

ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy; 

19)   szkole wyższej - oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i 

nauce 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 albo trwałą lub okresową całkowitą 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 
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pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o 

dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek 

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 zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

[d)  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej,] 

<d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, 

renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym (Dz. U. poz. …),> 

e)  (uchylona), 

f)   wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) lub 

art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, 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 lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w 

przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych; 

j)  utratą świadczenia rodzicielskiego, 

k)  utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 
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l)   utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

24)  uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a)  zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b)   uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

[d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej,] 

<d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, 

renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym,> 

e)  (uchylona), 

f)   rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

g)  (uchylona), 

h)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

i)  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

j)  uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

k)   uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

Art. 16a. 

1. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 oraz z 

2018 r. poz. 950) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: 

1)   nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 
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2)   rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w 

związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej 

opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza 

kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2. Przepisy art. 5 ust. 4-9 stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby 

wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę 

do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej 

najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, 

specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie 

zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym 

specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. 

4. Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, o którym mowa w ust. 2, uważa się dochód 

następujących członków rodziny: 

1)   w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia: 

a)  osoby wymagającej opieki, 

b)  rodziców osoby wymagającej opieki, 

c)  małżonka rodzica osoby wymagającej opieki, 

d)  osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko, 

e)  pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do 

ukończenia 25. roku życia 

- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką 

opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego 

dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki 

zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez 

sąd do alimentów na jej rzecz; 

2)   w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia: 

a)  osoby wymagającej opieki, 
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b)  małżonka osoby wymagającej opieki, 

c)  osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko, 

d)  pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do 

ukończenia 25. roku życia 

- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką 

opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także 

pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. 

5. W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę 

znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076 i 1544), uwzględnia się 

dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki. 

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł
(19)

 miesięcznie. 

7. Kwotę specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, 

dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a 

otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie 

przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 

groszy w górę. 

8. Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli: 

1)   osoba sprawująca opiekę: 

[a)  ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka 

przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia 

emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 

przedemerytalnego,] 

<a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci 

małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego 

świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, 

świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia 

uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o 

rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,> 

b)  (uchylona), 
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c)  ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia 

pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

d)  legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

2)   osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem 

rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z 

koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej 

całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z 

wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z 

całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 

3)   na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej 

emerytury; 

4)    (uchylony); 

5)   na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o 

którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do 

świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w 

ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

6)   na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na 

pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym 

stanowią inaczej. 

9. Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub 

posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego. 

Art. 17. 

1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

przysługuje: 

1)   matce albo ojcu, 

2)   opiekunowi faktycznemu dziecka, 

3)   osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 



- 57 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4)   innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o 

znacznym stopniu niepełnosprawności 

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 

sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i 

edukacji. 

1a. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z 

osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy 

spełnione są łącznie następujące warunki: 

1)   rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są 

małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

2)   nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub 

legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

3)   nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności. 

1b. 
(20)

 Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej 

opieki powstała: 

1)   nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub 

2)   w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 

25. roku życia. 

2. (uchylony). 

2a. (uchylony). 

2b. (uchylony). 

2c. (uchylony). 

2d. (uchylony). 

3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1583,00 zł
(21)

 miesięcznie. 

3a. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. 

3b. Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik 

waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego 
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wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), 

obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w 

stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 

stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja. 

3c. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego ustalanego w sposób określony w ust. 3b 

zaokrągla się do pełnych złotych w górę. 

3d. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy podlega 

ogłoszeniu w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w 

terminie do dnia 15 listopada każdego roku. 

4. Kwotę świadczenia pielęgnacyjnego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc 

kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a 

otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie 

przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 

groszy w górę. 

5. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: 

1)   osoba sprawująca opiekę: 

[a)  ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka 

przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia 

emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 

przedemerytalnego,] 

<a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci 

małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego 

świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, 

świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia 

uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o 

rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,> 

b)  ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia 

pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 



- 59 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2)   osoba wymagająca opieki: 

a)  pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

b)  została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej 

spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością 

kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową 

opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej 

opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 

3)   na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej 

emerytury; 

4)    (uchylony); 

5)   na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o 

którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do 

świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w 

ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

6)   na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na 

pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym 

stanowią inaczej. 

6. Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub 

posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia 

pielęgnacyjnego. 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) 

 

Art. 5. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   ambulatoryjna opieka zdrowotna - udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń opieki 

zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub 

całodziennych; 
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2)   apteka - aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny, z którymi Fundusz zawarł umowę na 

wydawanie leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobu medycznego objętych refundacją; 

2a)  ciągłość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - organizację udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej zapewniającą kontynuację procesu diagnostycznego lub 

terapeutycznego, w szczególności ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia 

świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej 

realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu 

złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów; 

3)   członek rodziny - następujące osoby: 

a)  
(3)

 dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko 

obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej 

lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w 

szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub 

szkole doktorskiej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o 

znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez 

ograniczenia wieku, 

b)  małżonka, 

c)  wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym; 

3a)   działacz opozycji antykomunistycznej - osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690), o potwierdzonym 

statusie działacza opozycji antykomunistycznej; 

4)   felczer ubezpieczenia zdrowotnego - felczera lub starszego felczera udzielającego 

świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, z którym zawarto umowę o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej; 

5)   inwalida wojenny lub wojskowy - osobę, o której mowa w art. 6-8 lub w art. 30 ustawy z 

dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2193); 

5a)  cywilna niewidoma ofiara działań wojennych - osobę, o której mowa w art. 1 ust. 2 

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 

przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 

2010 r. poz. 1465 oraz z 2011 r. poz. 696); 
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6)   instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę - instytucję wypłacającą rentę strukturalną 

zgodnie z przepisami o rentach strukturalnych, przepisami o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego 

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich; 

7)   kombatant - osobę, o której mowa w art. 1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o 

kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276); 

7a)   kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - możliwość realizacji 

świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach, o których mowa w art. 15 ust. 2, obejmującą 

niezbędne etapy i elementy procesu ich realizacji, w szczególności strukturę świadczeń 

opieki zdrowotnej w danym zakresie albo zakresach; 

8)   korzystający - organizację, podmiot, organ administracji publicznej oraz jednostkę 

organizacyjną, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 

1365); 

9)   lek - produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 oraz z 2018 r. poz. 650, 697 i 1039); 

10)  (uchylony); 

11)  lek recepturowy - produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty 

lekarskiej; 

12)  (uchylony); 

13)  (uchylony); 

13a)   lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - lekarza, o którym mowa w art. 6 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 

2217 oraz z 2018 r. poz. 1000); 

14)  lekarz ubezpieczenia zdrowotnego - lekarza, lekarza dentystę będącego 

świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, albo lekarza, lekarza dentystę, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u 

świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej; 
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14a)  migracja ubezpieczonych - korzystanie przez ubezpieczonych oraz osoby uprawnione 

do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, zarejestrowanych 

w danym oddziale wojewódzkim Funduszu, ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych 

przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej z innymi oddziałami wojewódzkimi Funduszu, lub nabywanie przez 

ubezpieczonych oraz osoby uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów o koordynacji, zarejestrowanych w danym oddziale wojewódzkim Funduszu, 

leków i wyrobów medycznych, bezpłatnie, za opłatą ryczałtową albo za częściową 

odpłatnością, w aptekach działających na terytorium innych oddziałów wojewódzkich 

Funduszu; 

15)  minimalne wynagrodzenie - minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 

2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650); 

15a)  Narodowy Rachunek Zdrowia - zestawienie wszystkich wydatków na ochronę zdrowia, 

uwzględniające źródła finansowania ochrony zdrowia, dostawców usług medycznych oraz 

funkcje tych usług, oparte na zasadach przejrzystości i rzetelności gromadzonych danych; 

16)  (uchylony); 

17)  niepełnosprawny - osobę, o której mowa w art. 4-5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076); 

17a)  nocna i świąteczna opieka zdrowotna - świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez świadczeniodawców poza godzinami 

pracy określonymi w umowach o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, 

w szczególności w dni wolne od pracy i w święta, w przypadku nagłego zachorowania lub 

nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, które nie jest stanem nagłym; 

18)  odbywający staż adaptacyjny - wnioskodawcę odbywającego staż adaptacyjny w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 65 oraz z 2018 r. poz. 650); 

19)  osoba bezdomna wychodząca z bezdomności - osobę objętą indywidualnym programem 

wychodzenia z bezdomności zgodnie z przepisami o pomocy społecznej; 

19a)  
(4)

 osoba deportowana do pracy przymusowej - osobę deportowaną do pracy 

przymusowej lub osadzoną w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych 



- 63 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Republik Radzieckich, której przyznano uprawnienie do świadczenia pieniężnego, o 

którym mowa w art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do 

pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 

Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001 oraz z 2018 r. poz. 

1552); 

20)  osoba pobierająca emeryturę lub rentę - osobę objętą zaopatrzeniem emerytalnym lub 

rentowym, pobierającą rentę socjalną albo rentę strukturalną na podstawie ustawy z dnia 

26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. z 2018 r. poz. 872) lub 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1867), oraz osobę otrzymującą emeryturę lub rentę z zagranicy; 

<20a) osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające – osobę, o której mowa 

w art. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym (Dz. U. poz. …)> 

21)  osoba prowadząca działalność pozarolniczą - osobę, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy 

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

22)  osoba represjonowana - osobę, o której mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 

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

wojennych i okresu powojennego; 

22a)   osoba represjonowana z powodów politycznych - osobę, o której mowa w art. 3 ustawy 

z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych, o potwierdzonym statusie osoby 

represjonowanej z powodów politycznych; 

23)  osoba uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji - osobę, która nie jest ubezpieczona w Funduszu i posiada prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawodawstwa innego niż Rzeczpospolita 

Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a której przysługują na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia opieki zdrowotnej z ubezpieczenia 

zdrowotnego na podstawie przepisów o koordynacji; 

24)  osoba współpracująca - osobę, o której mowa w art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 
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25)   pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej - pielęgniarkę, o której mowa w art. 7 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej; 

26)  pielęgniarka lub położna ubezpieczenia zdrowotnego - pielęgniarkę lub położną będącą 

świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, albo pielęgniarkę lub położną zatrudnioną lub wykonującą zawód u 

świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej; 

27)   podstawowa opieka zdrowotna - podstawową opiekę zdrowotną, o której mowa w art. 2 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej; 

28)   położna podstawowej opieki zdrowotnej - położną, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej; 

28a)   poradnia przyszpitalna - komórkę organizacyjną podmiotu leczniczego prowadzącego 

szpital, zlokalizowaną w tej samej co szpital dzielnicy, o której mowa w ustawie z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349) albo w 

ustawie z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130), a w przypadku gmin, w których nie wprowadzono 

podziału na dzielnice - w tej samej gminie, i tworzącą funkcjonalną całość ze szpitalem, w 

której są udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne odpowiadające, co do rodzaju 

udzielanych świadczeń, świadczeniom szpitalnym; 

29)  potrzeby zdrowotne - liczbę i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej, które powinny być 

zapewnione w celu zachowania, przywrócenia lub poprawy zdrowia danej grupy 

świadczeniobiorców; 

29a)  program polityki zdrowotnej - zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu 

opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających 

osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających na wykrywaniu i 

zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej 

grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez 

ministra albo jednostkę samorządu terytorialnego; 

30)  program zdrowotny - zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki 

zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających 

osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających na wykrywaniu i 

zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej 
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grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez 

Fundusz; 

30a)   program pilotażowy - zespół zaplanowanych działań z zakresu opieki zdrowotnej o 

charakterze testowym, dotyczących nowych warunków organizacji, realizacji lub nowego 

sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, poprzedzających wdrożenie 

rozwiązań systemowych; 

31)  przeciętne wynagrodzenie - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszane przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski"; 

32)  przepisy o koordynacji - przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w 

zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych określone w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym 

wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzającym rozporządzenie (WE) nr 

883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są 

jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo oraz 

decyzje wydane na podstawie przepisów powyższych rozporządzeń; 

32a)  rachunek - fakturę w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650) lub rachunek w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 800, z późn. zm.); 

32b)  skierowanie - skierowanie w postaci elektronicznej, a w postaci papierowej w 

przypadku: 

a)  braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1845 oraz z 2018 r. poz. 697), 

b)  osoby o nieustalonej tożsamości, 

c)  skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego i zakładu pielęgnacyjno-

opiekuńczego, 
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d)  skierowania na badania i konsultacje psychologiczne, 

e)  skierowania z zakresu prawa pracy, 

f)  skierowania na rehabilitację leczniczą, 

g)  skierowania, o którym mowa w art. 42b ust. 3; 

32c)  system IOWISZ - system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; 

33)  stan nagły - stan, o którym mowa w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 

650 i 1115); 

33a)  transport sanitarny - przewóz osób albo materiałów biologicznych i materiałów 

wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych 

warunków transportu; 

33b)  środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego - środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844 oraz z 2018 r. poz. 650 i 697), zwanej 

dalej "ustawą o refundacji"; 

34)  świadczenie opieki zdrowotnej - świadczenie zdrowotne, świadczenie zdrowotne 

rzeczowe i świadczenie towarzyszące; 

35)  świadczenie gwarantowane - świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości lub 

współfinansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w 

ustawie; 

36)  świadczenie specjalistyczne - świadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach 

medycyny z wyłączeniem świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej; 

37)  świadczenie zdrowotne rzeczowe - związane z procesem leczenia leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne; 

38)  świadczenie towarzyszące - zakwaterowanie i adekwatne do stanu zdrowia wyżywienie 

w szpitalu lub w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego 

działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, usługi transportu oraz transportu 

sanitarnego, a także zakwaterowanie poza zakładem leczniczym podmiotu leczniczego, 
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jeżeli konieczność jego zapewnienia wynika z warunków określonych dla danego 

świadczenia gwarantowanego; 

39)  świadczenie wysokospecjalistyczne - świadczenie opieki zdrowotnej lub procedurę 

medyczną spełniające łącznie następujące kryteria: 

a)  udzielenie świadczenia wymaga wysokiego poziomu zaawansowania technicznego 

świadczeniodawcy i zaawansowanych umiejętności osób udzielających świadczenia, 

b)  koszt jednostkowy świadczenia jest wysoki; 

40)  świadczenie zdrowotne - działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu 

leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania; 

41)  świadczeniodawca: 

a)  podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, 

b)  osobę fizyczną inną niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do 

udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności 

gospodarczej, 

c)  (uchylona), 

d)  podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne; 

42)  procedura medyczna - postępowanie diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, 

profilaktyczne, rehabilitacyjne lub orzecznicze przy uwzględnieniu wskazań do jego 

przeprowadzenia, realizowane w warunkach określonej infrastruktury zdrowotnej przy 

zastosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych; 

42a)  taryfa świadczeń - zestawienie świadczeń gwarantowanych wraz z przypisanymi im 

wartościami względnymi, z wyłączeniem świadczeń gwarantowanych, których zasady 

finansowania określa ustawa o refundacji; 

42b)  technologia medyczna - leki, urządzenia, procedury diagnostyczne i terapeutyczne 

stosowane w określonych wskazaniach, a także organizacyjne systemy wspomagające, w 

obrębie których wykonywane są świadczenia zdrowotne; 

43)  ubezpieczenia społeczne - ubezpieczenia określone w ustawie z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

44)  ubezpieczenie społeczne rolników - ubezpieczenie określone w ustawie z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników; 
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44a)  uprawniony żołnierz lub pracownik - żołnierz lub pracownik wojska, o którym mowa w 

art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), który 

doznał urazu lub zachorował podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami 

państwa; 

44b)  weteran poszkodowany - osobę posiadającą status weterana poszkodowanego nadany na 

podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 

granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937); 

45)  wolontariusz - osobę, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

46)  wyroby medyczne - wyroby medyczne, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, 

wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki 

in vitro oraz aktywne wyroby medyczne do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 oraz z 2018 r. 

poz. 650). 

Art. 66. 

1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają: 

1)   osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub 

ubezpieczeniem społecznym rolników, które są: 

a)  pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 

b)  rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

ba)   pomocnikami rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, 

c)   osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi 

współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie 

działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) lub przepisów o ubezpieczeniach 

społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników, 

d)  osobami wykonującymi pracę nakładczą, 

e)  osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy 

zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub osobami z nimi współpracującymi, 
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f)  osobami duchownymi, 

g)  członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub 

członkami ich rodzin, 

h)  osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz 

osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania 

zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi 

wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego 

albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z 

odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy, 

i)  osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu 

zatrudnienia; 

1a)   osoby, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców, oraz osoby z nimi współpracujące, z wyłączeniem osób, które 

zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców; 

2)    żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, 

ćwiczenia wojskowe oraz pełniący terytorialną służbę wojskową, służbę kandydacką, 

służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w 

czasie wojny - o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu; 

3)   osoby odbywające służbę zastępczą; 

4)    osoby podlegające kwalifikacji wojskowej pełniące służbę w Policji, Straży 

Granicznej i Służbie Ochrony Państwa; 

5)   żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający nadterminową zasadniczą służbę 

wojskową i służbę okresową; 

6)   policjanci; 

7)   funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

8)   funkcjonariusze Agencji Wywiadu; 

8a)  funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

8b)  funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

8c)  funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego; 

9)    funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa; 

10)  funkcjonariusze Straży Granicznej; 

10a)   funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej; 
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11)   funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej; 

12)  funkcjonariusze Służby Więziennej; 

13)  funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej; 

14)  posłowie pobierający uposażenia poselskie oraz senatorowie pobierający uposażenie 

senatorskie; 

15)  sędziowie i prokuratorzy; 

15a)  ławnicy sądowi niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu; 

16)  osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające 

uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu 

ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze; 

<16a) osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające;> 

17)  uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów 

o systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu; 

18)  dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, 

wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

19)  dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w 

placówkach, o których mowa w pkt 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 8 pkt 3; 

20)  
(17)

 studenci i doktoranci niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1; 

21)  alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i 

junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób, o 

których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2; 

22)   słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego; 

23)  osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15. roku życia niepodlegające 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

24)  bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

24a)  osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub 

przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez podmiot 
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inny niż powiatowy urząd pracy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

25)  osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz 

osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z 

przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. 

o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. poz. 514, z późn. 

zm.)
(18)

 niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

26)  osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

27)  osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o 

pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu; 

28)  osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z 

tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie 

przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

28a)  osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu; 

28b)  osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, przyznany na podstawie przepisów o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

29)  osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

30)  osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące 

kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w art. 50 ust. 2 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149), niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

31)  kombatanci i osoby represjonowane niepodlegający ubezpieczeniom społecznym w 

Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty; 
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31a)  cywilne niewidome ofiary działań wojennych, niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

32)  osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

32a)  osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

33)  osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub 

prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

34)  rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z 

mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1-33 i 35-

37; 

35)  członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

36)  aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; 

37)  osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. 

2. Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego osobą 

uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji 

zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 

17-20, 26-28b, 30 i 33. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do małżonków, wobec których orzeczono separację 

prawomocnym wyrokiem sądu. 

<Art. 72a. 

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających rodzicielskie świadczenie 

uzupełniające powstaje od dnia, od którego przysługuje jego wypłata, i wygasa z dniem 

zaprzestania pobierania świadczenia.> 

Art. 75. 

[1. Osoby pobierające emeryturę lub rentę zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego jednostka 

organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie 

ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, właściwy organ emerytalny lub instytucja 
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wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z 

zagranicy do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek 

ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące tego obowiązku.] 

<1. Osoby pobierające emeryturę lub rentę lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające 

zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie ubezpieczeń 

społecznych, właściwa do wydania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, właściwy organ emerytalny lub instytucja wypłacająca 

emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z zagranicy 

do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek 

ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące tego obowiązku.> 

1a. W przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z innego państwa 

członkowskiego, bank kieruje do oddziału wojewódzkiego Funduszu, właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania osoby otrzymującej takie świadczenie, zapytanie 

dotyczące podlegania przez tę osobę ubezpieczeniu zdrowotnemu w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego 

następuje do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym bank otrzymał od 

oddziału wojewódzkiego Funduszu informację potwierdzającą podleganie danej osoby 

ubezpieczeniu zdrowotnemu w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu pobierania polskiej 

emerytury lub renty. 

2. Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne zgłasza do 

ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych do 15. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały 

zmiany dotyczące tego obowiązku. 

2a. Osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w 

przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych do 15 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące 

tego obowiązku. 

3. Osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, a także osoby 

pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim 
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samym charakterze zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot wypłacający to 

uposażenie lub świadczenie. 

3a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

sąd, w którym ławnik pełni swoją funkcję. 

4. 
(21)

 Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 20, zgłaszają do ubezpieczenia 

zdrowotnego odpowiednio szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli, uczelnie, podmioty 

prowadzące szkoły doktorskie, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze 

lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej. 

5. Dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

ośrodek pomocy społecznej na wniosek opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka albo 

z własnej inicjatywy. 

6. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 21, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

odpowiednio wyższe seminarium duchowne albo teologiczne lub zakon albo jego 

odpowiednik. 

7. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 

Kaczyńskiego. 

8. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

podmiot wypłacający stypendium. 

9. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

właściwy powiatowy urząd pracy. 

9a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

podmiot kierujący (beneficjent) na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe 

dorosłych, którym jest: 

1)   jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna, z wyjątkiem 

wojewódzkiego i powiatowego urzędu pracy, 

2)   Ochotniczy Hufiec Pracy, 

3)   agencja zatrudnienia, 

4)   instytucja szkoleniowa, 

5)   instytucja dialogu społecznego, 

6)   instytucja partnerstwa lokalnego, 

7)   organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i 

przeciwdziałania bezrobociu, 
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8)   
(22)

 podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

9)   organizacja pracodawców, 

10)  związek zawodowy, 

11)  wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, 

12)  ośrodek poradnictwa zawodowego i psychologicznego 

- korzystający z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych 

na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w 

ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 478), ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1307) albo ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433). 

10. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

ośrodek pomocy społecznej. 

11. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28-28b, zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

12. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29 i 30, zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego ośrodek pomocy społecznej realizujący indywidualny program zatrudnienia 

socjalnego lub indywidualny program wychodzenia z bezdomności lub ośrodek pomocy 

społecznej realizujący kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której 

mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy. 

13. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

powiatowe centrum pomocy rodzinie realizujące indywidualny program integracji. 

14. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

14a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określona w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych, w której zostało złożone oświadczenie, o którym 

mowa w art. 73 pkt 14a. 
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15. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego w 

imiennym raporcie miesięcznym kierowanym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

pracodawca albo rolnicza spółdzielnia produkcyjna. 

15a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określona w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych. 

16. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 34, do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszają 

się same za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Osoby te są 

obowiązane niezwłocznie złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. 

17. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

podmiot, w którym działa rada nadzorcza. 

18. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. 

 

Art. 81. 

1. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których 

mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, d-i i pkt 3 i 35, stosuje się przepisy określające podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z zastrzeżeniem ust. 5, 

6 i 10. 

2. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 

ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 1a, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym 

kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski". Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 

grudnia danego roku. 

2a. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 

ust. 1 pkt 1 lit. e zatrudnionych jako niania, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 

r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 i 650), sprawujących 

opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej stanowi przychód, z 

zastrzeżeniem, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze środków budżetu państwa stanowi kwota nie 
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wyższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku 

kalendarzowym ustalona zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

3. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5-13, stanowi 

kwota odpowiadająca uposażeniu tych osób. 

4. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i 4, stanowi 

kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na 

podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. 

5. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których 

mowa w ust. 1, nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy 

wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się 

ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych. 

6. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na 

ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych 

niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków 

ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. 

7. Podstawę wymiaru składek dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Więziennej będących w służbie kandydackiej stanowi kwota odpowiadająca wysokości 

minimalnego wynagrodzenia. 

8. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla: 

1)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 14 i 15, jest kwota odpowiadająca 

wysokości uposażenia albo wynagrodzenia tych osób; 

1a)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, jest kwota uzyskiwanej diety; 

2)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16, jest kwota emerytury, renty 

pomniejszona o kwotę spłaty nadpłaty świadczenia, z wyłączeniem dodatków, 

zasiłków, świadczeń pieniężnych i ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu pieniężnego 

z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz deputatu węglowego albo kwota uposażenia 

pobieranego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, kwota uposażenia 

pobieranego po zwolnieniu ze służby lub świadczenia pieniężnego o takim samym 

charakterze; 

<2a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16a, jest kwota rodzicielskiego 

świadczenia uzupełniającego;> 



- 78 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17-20, jest kwota odpowiadająca wysokości 

specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych; 

4)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22 i 23, jest kwota odpowiadająca 

wysokości pobieranego stypendium; 

5)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, jest kwota odpowiadająca wysokości 

pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, a w przypadku niepobierania 

przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium - kwota odpowiadająca wysokości zasiłku 

dla bezrobotnych, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy; 

5a)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, jest kwota odpowiadająca wysokości 

pobieranego stypendium; 

6)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 25, jest kwota zasiłku przedemerytalnego 

lub świadczenia przedemerytalnego, a w przypadku niepobierania zasiłku 

przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego - kwota odpowiadająca 

wysokości świadczenia przedemerytalnego; 

6a)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 37, jest kwota nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego; 

7)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, jest kwota odpowiadająca wysokości 

przyznanego zasiłku stałego z pomocy społecznej; 

8)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, 29 i 30, jest maksymalna kwota zasiłku 

stałego z pomocy społecznej; 

9)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 i 31, jest kwota odpowiadająca 

wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów 

o świadczeniach rodzinnych; 

9a)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, jest kwota odpowiadająca wysokości 

renty socjalnej; 

9b)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28a, jest kwota odpowiadająca wysokości 

świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych; 

9c)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28b, jest kwota odpowiadająca wysokości 

zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów; 
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10)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32 i 32a, jest kwota odpowiadająca 

wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów 

o świadczeniach rodzinnych; 

11)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 33, jest kwota odpowiadająca kwocie 

faktycznie otrzymanych alimentów, nie wyższa jednak od wysokości specjalnego 

zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach 

rodzinnych; 

12)  (uchylony); 

13)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, jest kwota odpowiadająca wysokości 

pobieranego stypendium. 

9. W przypadku przyznania ubezpieczonemu prawa do emerytury, renty lub zasiłków z 

ubezpieczenia społecznego albo świadczeń pieniężnych dla cywilnych ofiar wojny za 

okres, za który ubezpieczony pobierał świadczenie z innego właściwego organu 

emerytalnego lub rentowego, zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium lub inne 

świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy albo zasiłek przedemerytalny lub 

świadczenie przedemerytalne w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek 

dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 

zdrowotne odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia. 

10. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, o których mowa w art. 

66 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 21, z wyłączeniem osób duchownych będących podatnikami 

podatku dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od 

przychodów osób duchownych, jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku 

opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. 

11. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób i tryb ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne 

rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, 

uwzględniając sposób ustalenia podstaw wymiaru składki w przypadku 

nieterminowego ustalenia dochodu będącego podstawą wymiaru składki; 

2)   sposób dokonywania wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne przez rolników, 

uwzględniając konieczność identyfikacji rolnika dokonującego wpłat; 
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3)   sposób i tryb ustalania wysokości składki w przypadku zmian mających wpływ na 

podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu, uwzględniając specyfikę działalności 

prowadzonej w zakresie działów specjalnych. 

 

Art. 85. 

1. Za osobę pozostającą w stosunku pracy, w stosunku służbowym albo odbywającą służbę 

zastępczą składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza 

pracodawca, a w razie wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych
(23)

, o których mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o 

ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. 

poz. 85, z późn. zm.)
(24)

 - podmiot obowiązany do wypłaty tych świadczeń. 

2. Za osobę pobierającą świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia składkę 

jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot, który 

wypłaca to świadczenie. 

3. Za funkcjonariuszy, o których mowa w art. 81 ust. 7, składkę oblicza, finansuje ze środków 

własnych i odprowadza odpowiednio szkoła Państwowej Straży Pożarnej albo uczelnia 

Służby Więziennej. 

4. Za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej 

umowy o świadczenie usług oraz za osobę z nią współpracującą składkę jako płatnik 

oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza zamawiający, z zastrzeżeniem 

art. 86 ust. 1 pkt 13a. 

5. Za osobę pobierającą świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu lub zasiłek socjalny 

wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego 

zatrudnienia, osobę pobierającą wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze 

stypendium na przekwalifikowanie lub w okresie korzystania ze świadczenia górniczego 

składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot 

wypłacający świadczenie, zasiłek lub wynagrodzenie. 

6. Za bezrobotnego pobierającego zasiłek lub stypendium składkę jako płatnik oblicza, 

pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza właściwy powiatowy urząd pracy. 

6a. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z 

dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot kierujący (beneficjent) na szkolenie, staż 

lub przygotowanie zawodowe dorosłych. 
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7. Za członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz 

członków ich rodzin składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i 

odprowadza spółdzielnia. 

8. Za osobę pobierającą uposażenie posła składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu 

ubezpieczonego i odprowadza Kancelaria Sejmu, a za osobę pobierającą uposażenie 

senatora - Kancelaria Senatu. 

[9. Za osobę pobierającą emeryturę lub rentę składkę jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty 

emerytury lub renty, o której mowa w art. 81 ust. 8 pkt 2 i ust. 9, i odprowadza jednostka 

organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie 

ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydawania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, inny właściwy organ emerytalny lub rentowy lub 

instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury lub 

renty z zagranicy.] 

<9. Za osobę pobierającą emeryturę lub rentę lub rodzicielskie świadczenie 

uzupełniające składkę jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty emerytury lub renty, 

o której mowa w art. 81 ust. 8 pkt 2 i ust. 9, albo z kwoty rodzicielskiego świadczenia 

uzupełniającego, o której mowa w art. 81 ust. 8 pkt 2a, i odprowadza jednostka 

organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie 

ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydawania decyzji w sprawach świadczeń, 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, inny właściwy organ emerytalny lub 

rentowy lub instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący 

wypłaty emerytury lub renty z zagranicy.> 

10. Za osobę pobierającą zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne składkę 

jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 

przedemerytalnego i odprowadza jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. 

10a. Za osobę pobierającą nauczycielskie świadczenie kompensacyjne składkę jako płatnik 

oblicza, pobiera z kwoty nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego i odprowadza 

jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych. 

11. Za osobę pobierającą uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, uposażenie 

po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze składkę 
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jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza wypłacający to 

uposażenie lub świadczenie. 

12. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z 

dochodu ubezpieczonego i odprowadza Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. 

13. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z 

dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot wypłacający stypendium. 

14. Za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność składkę oblicza, 

odprowadza i finansuje ze środków własnych osoba prowadząca pozarolniczą działalność. 

14a. Za osobę współpracującą z osobą, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców, składkę oblicza, odprowadza i finansuje ze środków 

własnych osoba, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców. 

15. Za osobę korzystającą z urlopu wychowawczego składkę na ubezpieczenie zdrowotne 

oblicza pracodawca albo rolnicza spółdzielnia produkcyjna. 

15a. Za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, składkę na ubezpieczenie zdrowotne 

jako płatnik oblicza Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

16. Za członka rady nadzorczej składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu 

ubezpieczonego i odprowadza podmiot, w którym działa rada nadzorcza. 

17. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z 

dochodu ubezpieczonego i odprowadza sąd, w którym ławnik pełni swoją funkcję. 

18. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, korzystającą ze świadczenia określonego 

w art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i 

Prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 624 i 1045), składkę jako płatnik oblicza, pobiera z 

dochodu ubezpieczonego i odprowadza Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 

2018 r. poz. 554, z późn. zm.) 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   (uchylony); 
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2)   bezskuteczności egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich 

dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących 

zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność 

wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu 

przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: 

a)  braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu 

wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, 

b)  braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 

alimentacyjnego za granicą; 

3)   dłużniku alimentacyjnym - oznacza to osobę zobowiązaną do alimentów na podstawie 

tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna; 

4)   dochodzie - oznacza to dochód, o którym mowa w przepisach o świadczeniach 

rodzinnych; 

5)   dochodzie rodziny - oznacza to dochód rodziny, o którym mowa w przepisach o 

świadczeniach rodzinnych; 

5a)  dochodzie członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny 

osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, z zastrzeżeniem 

art. 9 ust. 3-4b; 

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

młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt 

śledczy, zakład karny, a także szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te 

zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie; 

7)   nienależnie pobranym świadczeniu - oznacza to świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 

a)  wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie 

wypłaty świadczenia w całości lub w części, 

b)  przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez 

osobę pobierającą te świadczenia, 

c)  wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli 

stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia 

postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do 

świadczenia, 
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d)  wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała, 

niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28, zaległe lub bieżące alimenty, do 

wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów, 

e)  (uchylona), 

f)  wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z przyczyn niezależnych od organu, który 

wydał tę decyzję, 

g)  wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu - po 

ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 9 ust. 4b; 

8)   okresie świadczeniowym - oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku 

kalendarzowego; 

9)   organie właściwym dłużnika - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego; 

10)  organie właściwym wierzyciela - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej; 

11)  osobie uprawnionej - oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na 

podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli 

egzekucja okazała się bezskuteczna; 

12)  rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby 

uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby 

uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku 

do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje 

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 oraz z 

2018 r. poz. 107 i 138) albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2092), a także osobę uprawnioną; do rodziny nie zalicza się: 

a)  dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 

b)  dziecka pozostającego w związku małżeńskim, 

c)  (uchylona), 
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d)  rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub 

zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz; 

13)  szkole - oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę 

artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także 

młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny 

ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodek rewalidacyjno-

wychowawczy; 

14)   szkole wyższej - oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i 

nauce oraz kolegium pracowników służb społecznych; 

15)  (uchylony); 

15a)  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, kontraktu menedżerskiego albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni 

produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także 

prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej; 

16)  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 albo trwałą lub okresową całkowitą 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; 

17)  utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a)  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 
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b)  utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

[d)  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej,] 

<d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, 

renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym (Dz. U. poz. …),> 

e)  
(2)

 wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem 

jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 

650) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650), 

ea)  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeń, 

f)  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

g)  utratą świadczenia rodzicielskiego, 

h)  utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

i)  utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668); 

18)  uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a)  zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b)  uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

[d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej,] 

<d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, 
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renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym,> 

e)  
(4)

 rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

f)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

g)  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

h)  uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

i)  
(5) 

uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 

późn. zm.) 

Art. 50. 

1. Przyjmowane przez Radę Ministrów projekty ustaw oraz akty prawne, których skutkiem 

finansowym może być zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek 

sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących 

przepisów, zawierają w uzasadnieniu: 

1)   określenie wysokości tych skutków; 

2)   wskazanie źródeł ich sfinansowania; 

3)   opis celów nowych zadań i mierników określających stopień realizacji celów. 

1a. W przyjmowanych przez Radę Ministrów projektach ustaw, których skutkiem 

finansowym może być zmiana poziomu wydatków jednostek sektora finansów 

publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, określa 

się w treści projektu maksymalny limit tych wydatków wyrażony kwotowo, na okres 10 

lat budżetowych wykonywania ustawy, oddzielnie dla każdego roku, poczynając od 

pierwszego roku planowanego wejścia w życie ustawy, w podziale na: 

1)   budżet państwa; 



- 88 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2)   jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

3)   pozostałe jednostki sektora finansów publicznych. 

1b. W przypadku projektów ustaw, które przewidują obowiązywanie przepisów w okresie 

krótszym niż 10 lat budżetowych, maksymalne limity wydatków, o których mowa w ust. 

1a, określa się na ten okres. Przepisu ust. 1c nie stosuje się. 

1c. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi, trzy lata przed upływem okresu, o którym mowa w 

ust. 1a, projekt zmiany ustawy określającej maksymalne limity wydatków jednostek 

sektora finansów publicznych, wyrażone kwotowo, na kolejnych 10 lat budżetowych 

wykonywania ustawy. Przepisy ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio. 

2. Projekt ustawy skutkującej zmianą poziomu dochodów lub wydatków jednostek samorządu 

terytorialnego wymaga określenia wysokości skutków tych zmian, wskazania źródeł ich 

sfinansowania oraz zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 

3. Rada Ministrów, przekazując do Sejmu projekt ustawy, o którym mowa w ust. 2, dołącza 

opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

4. Projekt ustawy, o którym mowa w ust. 1a, zawiera mechanizmy korygujące, mające 

zastosowanie w przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na 

dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, polegające na: 

1)   limitowaniu liczby udzielanych świadczeń w zależności od środków przeznaczonych 

na ten cel w ustawie budżetowej lub 

2)   uzależnieniu wypłat od kryterium dochodowego lub majątkowego albo zmianie 

kryterium dochodowego lub majątkowego uprawniającego do nabycia świadczeń 

finansowanych ze środków publicznych, lub 

3)   zmianie kosztów realizacji zadań publicznych wykonywanych na rzecz obywateli. 

5. W projekcie ustawy, o której mowa w ust. 1a, określa się właściwy organ, który monitoruje 

wykorzystanie limitu wydatków na wykonywanie zadania publicznego przez jednostki 

sektora finansów publicznych oraz odpowiada za wdrożenie mechanizmów korygujących. 

6. Przepisów ust. 1a-1c, 4 i 5 nie stosuje się do przyjmowanego przez Radę Ministrów 

projektu ustawy, której skutkiem może być zwiększenie, w stosunku do wielkości 

wynikających z obowiązujących przepisów, następujących wydatków budżetu państwa: 

1)   na obsługę długu publicznego; 

2)   środków własnych Unii Europejskiej oraz obligatoryjnych składek wpłacanych do 

organizacji międzynarodowych; 
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3)   na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym wydatków budżetu środków europejskich; 

[4)   wypłat i obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego, o którym mowa w przepisach 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz finansowania składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 

lub specjalny zasiłek opiekuńczy;] 

<4) wypłat i obsługi świadczeń rodzinnych, rodzicielskich świadczeń 

uzupełniających, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia 

wychowawczego, dodatku wychowawczego, o którym mowa w przepisach o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz finansowania składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;> 

5)   składek na ubezpieczenie społeczne za osoby przebywające na urlopach 

wychowawczych i macierzyńskich oraz za osoby niepełnosprawne; 

6)   świadczeń emerytalno-rentowych funkcjonariuszy i uprawnionych członków ich 

rodzin oraz uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku; 

7)   dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i 

Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na 

sfinansowanie wypłat świadczeń emerytalno-rentowych gwarantowanych przez 

państwo; 

8)   wydatków obronnych w części budżetu państwa "obrona narodowa" oraz w dziale 

"obrona narodowa" w innych częściach budżetu państwa. 

7. Wejście w życie przepisów wykonawczych nie może skutkować zmianą limitu wydatków 

jednostek sektora finansów publicznych określonego w ustawie, na podstawie której 

wydawane są przepisy wykonawcze. 

8. Przepisów ust. 1a-1c, 4, 5 oraz ust. 7 nie stosuje się w przypadku wprowadzenia: 

1)   stanu wojennego; 

2)   stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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USTAWA z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2134 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60) 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   dochodzie - oznacza to dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych; 

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

osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do 

świadczenia wychowawczego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1-3a; 

3)    dochodzie dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego - oznacza to przeciętny 

miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki 

ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1-3a; 

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

5)   dziecku - oznacza to dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz 

dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko 

znajdujące się pod opieką prawną; 

6)    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, Służby 

Ochrony Państwa, 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 
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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; 

7)   gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o 

podatku rolnym; 

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

młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt 

śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają 

nieodpłatnie pełne utrzymanie; 

9)   niepełnosprawnym dziecku - oznacza to dziecko legitymujące się orzeczeniem o 

niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym 

stopniu niepełnosprawności; 

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

jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka; 

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

względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub 

otrzymującej świadczenie wychowawcze; 

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

połączonych dochodów tych osób; 

13)  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; 

14)  pierwszym dziecku - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do 

ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i 

roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, 

pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę, o której mowa w art. 

4 ust. 2; 

15)  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, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
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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, z późn. zm.); 

16)   rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, 

rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi 

osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a 

także dzieci, które ukończyły 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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092); do członków rodziny nie zalicza się dziecka 

pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku 

małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; w przypadku 

gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców 

rozwiedzionych lub żyjących w separacji, lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w 

porównywalnych i powtarzających się okresach, dziecko zalicza się jednocześnie do 

członków rodzin obydwojga rodziców; 

17)   szkole - oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę 

artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także 

młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny 

ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodek rewalidacyjno-

wychowawczy; 

18)  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; 

19)  utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a)  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b)   utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
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[d)  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej,] 

<d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, 

renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym (Dz. U. poz. …),> 

e)   wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) lub 

art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.), 

f)  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

g)  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w 

przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, 

h)  utratą świadczenia rodzicielskiego, 

i)  utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

j)   utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668); 

20)  uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a)  zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b)   uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

[d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej,] 

<d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, 
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renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym,> 

e)   rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

f)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

g)  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

h)  uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

i)   uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

21)  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 

rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej; 

22)  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 albo trwałą lub okresową całkowitą 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, 
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e)  niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników. 

 

 

USTAWA z dnia 26 stycznia 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży 

Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730) 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1)
 Niniejszą ustawą zmienia się następujące ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 

cywilnego, ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży 

Granicznej, ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ustawę z dnia 24 sierpnia 

1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, ustawę z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, 

ustawę z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, 

ustawę z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawę z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawę z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu 

rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, ustawę z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy 

Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ustawę z dnia 21 maja 

1999 r. o broni i amunicji, ustawę z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej 

sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawę z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze 

Karnym, ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o 

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i 

przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 

27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 
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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, 

ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu 

informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach 

osobistych, ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, ustawę z dnia 24 maja 2013 r. o 

środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach 

odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostającej w związku ze służbą, 

ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych, ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, ustawę z dnia 8 

grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa [oraz ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej 

konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu]. <ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji 

Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz ustawę z dnia 31 

stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym> 

 

<Art. 38a. 

W ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. 

U. poz. ….) w art. 2 w pkt 3 i 7 oraz w art. 7 w ust. 4 po wyrazach „Straży Granicznej,” 

dodaje się wyrazy „Straży Marszałkowskiej> 

 

Art. 47. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 maja 2018 r., z wyjątkiem: 

1)   art. 3 pkt 4 i 5, art. 4 pkt 3, 4 i 6, art. 6 pkt 2-5, pkt 6 w zakresie art. 88 ust. 4 pkt 2 oraz 

pkt 7, art. 8, art. 9, art. 21 pkt 3, 5 i 6, art. 22, art. 23 pkt 2, art. 25-27, art. 29, art. 35 pkt 

10 lit. b tiret drugie w zakresie pkt 4, pkt 12 w zakresie ust. 2, pkt 16 lit. b i pkt 17 w 

zakresie art. 35, <art. 38a,> które wchodzą w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia; 

2)   art. 38 i art. 39, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 


