
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 28 maja 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 415) 

 

U S T A W A   z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11) 

 

Art. 1.
 

Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności, finansowania przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego niektórych przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych mających na celu budowę 

lokali mieszkalnych <, zasady działania społecznych agencji najmu>, zasady działania 

społecznej inicjatywy mieszkaniowej oraz zasady wspierania gmin ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 

 

Rozdział 3a 

Społeczne agencje najmu 

 

Art. 22a. 

1. Społeczną agencją najmu jest podmiot prowadzący, w celu tworzenia warunków do 

zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, działalność 

polegającą na dzierżawie lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowaniu tych lokali lub tych 

budynków osobom fizycznym wskazanym przez gminę na zasadach określonych w 

niniejszym rozdziale. 

2. Społeczna agencja najmu, zwana dalej „SAN”, może działać w formie: 

1) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, w których gmina lub 

gminy dysponują odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub 

na walnym zgromadzeniu; 
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2) fundacji; 

3) stowarzyszenia; 

4) spółdzielni socjalnej. 

3. Dochody z działalności, o której mowa w ust. 1, SAN przeznacza w całości na tę 

działalność. 

Art. 22b. 

1. Warunkiem prowadzenia przez SAN działalności, o której mowa w art. 22a ust. 1, na 

terenie gminy jest zawarcie przez tę gminę umowy z SAN, zwanej dalej „umową o 

współpracy”, określającej co najmniej: 

1) liczbę lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

przeznaczonych do wynajęcia przez SAN osobom fizycznym wskazanym przez 

gminę, w tym liczbę tych lokali lub tych budynków przeznaczonych do wynajęcia 

osobom o specjalnych potrzebach mieszkaniowych, w szczególności osobom 

niepełnosprawnym lub osobom wychowującym co najmniej troje dzieci; 

2) zasady współfinansowania przez gminę działalności, o której mowa w art. 22a ust. 1; 

3) zasady sprawozdawczości, z uwzględnieniem obowiązków gminy, o których mowa w 

art. 22h; 

4) zasady podziału odpowiedzialności za nieuregulowane należności czynszowe najemcy 

względem SAN w przypadku zakończenia stosunku najmu. 

2. Umowa o współpracy jest zawierana na okres 5 lat. 

3. Umowa o współpracy zawarta z SAN działającą w formie, o której mowa w art. 22a 

ust. 2 pkt 1, może zostać przedłużona na okres kolejnych 5 lat na wniosek SAN 

złożony w ostatnim roku obowiązywania umowy o współpracy. Przedłużenie to 

można ponawiać na zasadach wskazanych w zdaniu pierwszym. 

4. W przypadku wygaśnięcia umowy o współpracy zawartej z SAN działającą w formie, 

o której mowa w art. 22a ust. 2 pkt 2–4, SAN może ubiegać się o zawarcie kolejnej 

umowy o współpracy z tą samą gminą w trybie określonym w dziale II rozdziale 2 

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

wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. …). 

5. Wypowiedzenie umowy o współpracy następuje z zachowaniem co najmniej rocznego 

okresu wypowiedzenia. 
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6. Umowa o współpracy z SAN działającą w formie, o której mowa w art. 22a ust. 2 pkt 

2–4, jest zawierana w trybie określonym w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jako umowa o 

wsparcie realizacji zadania publicznego lub jako umowa o powierzenie realizacji 

zadania publicznego. 

Art. 22c. 

1. Umowę dzierżawy pomiędzy właścicielem lokalu mieszkalnego lub budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego a SAN, zwaną dalej „umową dzierżawy”, zawiera się 

na czas oznaczony. 

2. Umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu najpóźniej z dniem zakończenia umowy o 

współpracy. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy o współpracy SAN wypowiada umowę 

dzierżawy. 

4. Wypowiedzenie umowy dzierżawy następuje, z uwzględnieniem ust. 2, z zachowaniem 

co najmniej: 

1) sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia – w przypadku gdy umowę dzierżawy 

wypowiada SAN; 

2) rocznego okresu wypowiedzenia – w przypadku gdy umowę dzierżawy wypowiada 

właściciel lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

5. Wypowiedzenie umowy dzierżawy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Do umowy dzierżawy dołącza się oświadczenie właściciela lokalu mieszkalnego lub 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego, że znane są mu zasady dotyczące 

stosowania przepisów o pomocy publicznej, w tym wymogi spełnienia warunków 

udzielenia pomocy de minimis, określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 

24.12.2013, str. 1) oraz obowiązki wynikające z art. 37 ust. 1 oraz 5a ustawy z dnia 30 

kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 743), powstające w związku ze wsparciem udzielonym w wyniku 

zawarcia umowy dzierżawy na podstawie: 
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1) art. 21 ust. 1 pkt 131a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.); 

2) art. 17 ust. 1 pkt 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.); 

3) art. 10 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1905, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 255 i …); 

4) art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802 i …). 

 

Art. 22d. 

1. W umowie dzierżawy SAN może zobowiązać się do przeprowadzania remontów 

dzierżawionego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

2. Remont dzierżawionego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego może być przeprowadzony przez SAN w zamian za obniżenie albo 

czasowe zaniechanie poboru czynszu dzierżawy. 

 

Art. 22e. 

1. Rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: 

1) kryteria uprawniające osobę fizyczną do zawarcia z SAN umowy najmu lokalu 

mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zwanej dalej „umową 

najmu”; 

2) zasady ubiegania się osób fizycznych o zawarcie umowy najmu; 

3) kryteria, których spełnienie uprawnia dotychczasowego najemcę do zawarcia nowej 

umowy najmu; 

4) sposób weryfikacji spełnienia kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 3. 

2. Określając kryteria uprawniające do zawarcia umowy najmu, o których mowa w ust. 

1 pkt 1 i 3, rada gminy dokonuje wyboru spośród kryteriów, o których mowa w art. 

8 ust. 2 pkt 1–4 i 6–13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu 

wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 551 oraz z 2021 r. poz. 11, 223 i …), lub wskazuje własne kryteria. 
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Art. 22f. 

1. Umowę najmu SAN zawiera na czas oznaczony z osobą fizyczną wskazaną przez 

gminę. 

2. Umowa najmu ulega rozwiązaniu najpóźniej z dniem zakończenia umowy dzierżawy. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy dzierżawy SAN wypowiada umowę najmu z 

zachowaniem co najmniej trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

4. W przypadku wygaśnięcia umowy najmu, na wniosek dotychczasowego najemcy 

spełniającego kryteria, o których mowa w art. 22e ust. 1 pkt 3, SAN zawiera z nim 

nową umowę najmu. 

Art. 22g. 

1. SAN może ustalić czynsz najmu dzierżawionego lokalu mieszkalnego lub budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego na poziomie wyższym niż czynsz dzierżawy. 

2. Z tytułu umowy najmu SAN, oprócz czynszu najmu, może pobierać jedynie opłaty 

niezależne od właściciela w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 czerwca 

2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 oraz z 2021 r. poz. 11 i …). 

 

Art. 22h. 

1. W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o współpracy gmina informuje ministra 

właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa o zawarciu tej umowy, ze wskazaniem danych identyfikujących 

SAN, w tym jej formy organizacyjnej. 

2. Gmina informuje ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o: 

1) liczbie i łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych lub budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych dzierżawionych przez SAN, 

2) liczbie osób używających lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych dzierżawionych przez SAN na podstawie umowy najmu 

– w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy 

informacja. 

Art. 22i. 

1. Wsparcie udzielane SAN w związku z działalnością, o której mowa w art. 22a ust. 1: 
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1) na zasadach określonych zgodnie z art. 22b ust. 1 pkt 2, 

2) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych 

– stanowi rekompensatę z tytułu świadczenia usługi publicznej w rozumieniu przepisów 

prawa Unii Europejskiej, dotyczących pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług 

w ogólnym interesie gospodarczym. 

2. W przypadku udzielania SAN wsparcia, o którym mowa w ust. 1, gmina określa w 

umowie o współpracy rodzaj i okres realizacji rekompensowanej tym działaniem 

usługi publicznej. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. 

 

Art. 22j. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego dotyczące najmu oraz przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320) dotyczące 

dzierżawy oraz najmu. 

Art. 27. 

1. 
(16)

 Przedmiotem działania SIM jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na 

zasadach najmu. 

2. 
(17)

 SIM może również: 

1)   nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne, w celu rozbudowy, 

nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne; 

2)   przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie 

potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu; 

3)   
(18)

 wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach SIM; 

4)   sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i 

niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności; 

4a)  sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jego 

współwłasność; 

javascript:void(0)
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5)   prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą 

towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w 

tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu[.] <;> 

<6) dzierżawić SAN lokale mieszkalne w celu wynajmowania tych lokali osobom 

fizycznym wskazanym przez gminę, na zasadach określonych w rozdziale 3a, w 

przypadku gdy z budową lokalu nie było związane zawarcie umowy, o której mowa 

w art. 29 ust. 1–2b lub w art. 29a ust. 1.> 

 

Art. 28. 

1. 
(19)

 Stawki czynszu za 1 m
2
 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach 

mieszkaniowych SIM są ustalane przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie 

akcjonariuszy albo walne zgromadzenie w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem 

wszystkich lokali eksploatowanych przez SIM pozwalała na pokrycie kosztów 

eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę zobowiązań SIM związanych z budową. 

1a. (uchylony). 

2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1, w skali roku nie może przekraczać: 

1)   4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego [(Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 i 1309)] - w przypadku lokali 

mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 

września 2009 r.; 

2)    5% wartości odtworzeniowej, o której mowa w pkt 1 - w przypadku lokali mieszkalnych 

wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub lokali mieszkalnych 

znajdujących się w zasobach mieszkaniowych SIM utworzonej z udziałem Skarbu 

Państwa reprezentowanego przez Krajowy Zasób Nieruchomości, o którym mowa w 

ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1100 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11), zwany dalej "KZN" 

2a. Dla gmin graniczących z miastami będącymi siedzibami wojewodów lub sejmików 

wojewódzkich wskaźnik wartości odtworzeniowej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, określa 

się przez wyznaczenie średniej arytmetycznej wskaźników dla tych miast oraz 

pozostałych miejscowości w województwie. 
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3. 
(21)

 Do czynszu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się: 

1)   spłaty zobowiązania związanego z umową, o której mowa w art. 29 ust. 2b; 

2)   niepodlegających zwrotowi lub refundacji kosztów ponoszonych przez SIM w związku z: 

a)  instalacją i konserwacją instalacji odnawialnych źródeł energii, 

b)  realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z 

dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 

ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127 oraz z 2021 r. 

poz. 11), 

c)  realizacją inwestycji, której celem jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami lub jej poprawy, w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), 

d)  realizacją przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wpisanego na listę, o której mowa w art. 15 

ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

802 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 11), lub przedsięwzięcia rewitalizacyjnego zgodnego z 

charakterystyką, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. b tej ustawy, i realizowanego na 

obszarze rewitalizacji 

-   oraz kosztów zaciągniętego na te cele kredytu. 

4. 
(22)

 Najemca oprócz czynszu, o którym mowa w ust. 1, ponosi także opłaty z tytułu 

kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 2. 

5. 
(23)

 Łączna, pobierana od najemcy, kwota z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 

nie może przekroczyć w skali roku 1% wartości odtworzeniowej, o której mowa w ust. 2 

pkt 1. 

Art. 29a. 

1.  Osoba fizyczna może zawrzeć z SIM umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy 

lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. 

2. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osób, o których 

mowa w ust. 1, w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu 

finansowania zwrotnego, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu. 

<2a. W przypadku, gdy kwota partycypacji  stanowi co najmniej 15% kosztów budowy 

lokalu, przepisu art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym 

wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, 
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noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych 

pomieszczeń nie stosuje się.> 

3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego wybudowanego przy 

wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie 

wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu 

finansowania zwrotnego, kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi 

najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. Kwotę 

zwracanej partycypacji, ustaloną według stanu na dzień opróżnienia lokalu, oblicza się 

według wzoru: 

 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Pz - kwota zwracanej partycypacji, 

Pw - kwota wpłaconej partycypacji, 

Cz - średnia arytmetyczna czterech kolejnych wartości wskaźnika ceny 1 m
2
 

powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonych przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 

listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów 

mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom 

wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779, z 2018 r. poz. 

2529 oraz z 2019 r. poz. 1622) dla kwartałów poprzedzających kwartał, w którym 

nastąpiło opróżnienie lokalu, 

Cw - średnia arytmetyczna wartości wskaźnika ceny 1 m
2
 powierzchni użytkowej 

budynku mieszkalnego, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego dla kwartału, w którym nastąpiło zawarcie umowy w sprawie 

partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, oraz dla trzech 

poprzedzających ten kwartał okresów kwartalnych, 

n - liczba pełnych kwartałów przypadających w okresie od dnia zawarcia umowy 

najmu lokalu do dnia, w którym nastąpiło opróżnienie lokalu. 

 

w

z
wz

C

n/4  0,75%100%C
PP
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4. W przypadku gdy umowa najmu uzależnia termin zwrotu kwoty partycypacji od zawarcia 

umowy najmu danego lokalu z następnym najemcą, zwrot kwoty partycypacji następuje z 

dniem zawarcia tej umowy, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 3. 

5.  SIM może uzależnić zawarcie umowy najmu opróżnionego lokalu mieszkalnego od 

wniesienia przez nowego najemcę kwoty partycypacji w wysokości wypłaconej 

poprzedniemu najemcy. 

Art. 30a. 

1. SIM może wynająć lokal mieszkalny powiatowi, gminie, jednoosobowej spółce gminnej 

lub związkowi międzygminnemu w celu: 

1)   podnajmowania tego lokalu osobie fizycznej lub 

2)   prowadzenia w nim mieszkania chronionego, o którym mowa w przepisach o pomocy 

społecznej, lub 

3)   ulokowania w nim placówki opiekuńczo-wychowawczej dla nie więcej niż czternaściorga 

dzieci. 

2. 
(47)

 SIM może wynająć lokal mieszkalny organizacji pożytku publicznego w celu: 

1)   prowadzenia w nim mieszkania chronionego, o którym mowa w przepisach o pomocy 

społecznej, lub 

2)   
(48)

 ulokowania w nim placówki opiekuńczo-wychowawczej dla nie więcej niż 

czternaściorga dzieci, lub 

3)   
(49)

 udostępniania tego lokalu mieszkalnego osobie fizycznej w celu zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych w ramach działalności prowadzonej przez tę organizację pożytku 

publicznego w zakresie zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 1a, 2, 5a, 

7, 24, 28, 31 i 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie [(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)]. 

3. 
(50)

 SIM może wynająć lokal mieszkalny pracodawcy niebędącemu osobą fizyczną 

działającemu w celu udostępnienia tego lokalu swojemu pracownikowi. Z tytułu 

udostępnienia lokalu mieszkalnego wynajętego od SIM pracodawca może pobierać od 

pracownika wyłącznie opłaty pokrywające koszty tego najmu. 

 

Art. 32a. 

W przypadku lokali mieszkalnych w zasobach SIM wybudowanych bez udziału kredytu 

udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub finansowania zwrotnego SIM może 

zdecydować, że do najmu tych lokali będą stosowane odpowiednio przepisy art. 30 ust. 3, 

3a, [4a,] 5 i 7, jeżeli lokale te służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 

samorządowej i zostały wybudowane z udziałem gminy. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1426, z późn. zm.) 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

(pkt 1-130 pominięto) 

131) 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; 

<131a) przychody z dzierżawy lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych społecznym agencjom najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 

ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11 i 

…).> 

(pkt  132-134 pominięto) 

 (ust. 1 -40 pominięto)  
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U S T A W A   z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1406, z późn. zm.) 

Art. 17. 

1. Wolne od podatku są: 

1)   dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości lub udziału w 

nieruchomości, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy 

dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat, 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części 

zbywanej nieruchomości lub udziału w nieruchomości; 

2)   (uchylony); 

3)   dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników 

określonych w art. 3 ust. 1, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska 

jest stroną, tak stanowi; 

4)   dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność 

naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu 

studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, 

wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi 

oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części 

przeznaczonej na te cele; 

4a)  dochody kościelnych osób prawnych: 

a)  z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie 

mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji 

podatkowej, 

b)  z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-

wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację 

zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: 

budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na 

cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i 

zakłady charytatywno-opiekuńcze; 

4b)  dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby 

prawne - w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631&full=1
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4c)  (uchylony); 

4d)  dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej - w części 

przeznaczonej na cele statutowe; w tym zakresie jednostki te nie mają obowiązku 

prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej; 

4e)   (uchylony); 

4f)  (uchylony); 

4g)  dochody związków jednostek samorządu terytorialnego - w części przeznaczonej dla tych 

jednostek; 

4h)  (uchylony); 

4i)  (uchylony); 

4j)  (uchylony); 

4k)  dochody banku prowadzącego kasę mieszkaniową, stanowiące równowartość dochodu 

uzyskanego przez tę kasę z tytułów określonych w odrębnych przepisach - w części 

przeznaczonej wyłącznie na realizację wymienionych w tych przepisach celów kasy 

mieszkaniowej; 

4l)  (uchylony); 

4ł)  (uchylony); 

4m)  (uchylony); 

4n)  (uchylony); 

4o)  (uchylony); 

4p)  (uchylony); 

4pa)  dochody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w części 

przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

4r)  (uchylony); 

4s)  (uchylony); 

4t)  (uchylony); 

4u)  dochody Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, o którym mowa 

w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - w części przeznaczonej na cele 

statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

4w)  (uchylony); 

4x)  (uchylony); 

4y)  (uchylony); 
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4z)  (uchylony); 

5)   dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje 

działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym 

jest działalność wymieniona w pkt 4 - w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej 

na rzecz tych organizacji; 

5a)  dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), przeznaczone i wydatkowane w roku 

podatkowym lub w roku po nim następującym na szkolenie i współzawodnictwo sportowe 

dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i 

młodzieżowców do 23. roku życia; 

6)   (uchylony); 

6a)  (uchylony); 

6b)  (uchylony); 

6c)  dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, 

z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   (uchylony); 

10)  (uchylony); 

11)  (uchylony); 

12)  (uchylony); 

13)  (uchylony); 

14)  (uchylony); 

14a)  dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych 

w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (SAPARD); 

14b)   (uchylony); 

15)  dochody z działalności pozarolniczej i z działów specjalnych produkcji rolnej 

przeznaczone na wynagrodzenia za pracę członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych 

i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną, a także ich domowników - jeżeli 

wynagrodzenia te są związane z wymienioną działalnością; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2435665&full=1
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16)  dochody z tytułu prowadzenia loterii fantowych i gry bingo fantowe na podstawie 

zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów; 

17)  dochody osób prawnych niemających siedziby lub zarządu w Rzeczypospolitej Polskiej, 

uzyskane z tytułu działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

finansowanej z funduszy pochodzących z międzypaństwowych instytucji finansowych 

oraz ze środków przyznanych przez państwa obce na podstawie umów zawartych przez 

Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej lub ministra za zgodą Rady Ministrów z tymi 

instytucjami i państwami; 

18)  na zasadach wzajemności, dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej prowadzonej 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez ośrodki kulturalne państw obcych; 

19)  dochody w wysokości nominalnej wartości obligacji skarbowych lub środków 

pieniężnych otrzymanych na podstawie przepisów o restrukturyzacji finansowej 

przedsiębiorstw i banków dla zwiększenia funduszy własnych i rezerw; 

20)  (uchylony); 

21)  dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, 

otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, 

zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z 

art. 16a-16m; 

22)   dochody z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Rzecznika 

Finansowego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Polskiego Biura 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

23)  dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji 

międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze 

środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z 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 Rzeczypospolitej Polskiej, 

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 zagranicznej na rzecz 

podmiotów, którym służyć ma ta pomoc; 
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24)  odsetki od dochodów lub środków, o których mowa w pkt 23, lokowanych na bankowych 

rachunkach terminowych; 

25)  (uchylony); 

26)  dochody podmiotów zarządzających portami lub przystaniami morskimi w części 

przeznaczonej na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz na 

realizację zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 

portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 998 i 1086); 

27)  (uchylony); 

28)  (uchylony); 

29)  (uchylony); 

30)  dochody Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 15 

ust. 1e pkt 4; 

30a)   dochody Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym; 

31)  (uchylony); 

32)  (uchylony); 

33)  (uchylony); 

34)  dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, 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 2019 r. poz. 482 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1086), 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; 

34a)  dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, 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, z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 

1086), 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; 
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35)  (uchylony); 

36)  dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, 

otrzymane na podstawie odrębnych przepisów; 

36a)  umorzone należności i wierzytelności przypadające agencji płatniczej 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; 

37)  dochody Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z prowadzeniem funduszy 

utworzonych, powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych 

ustaw, stanowiące równowartość dochodów uzyskanych przez te fundusze z tytułów 

określonych w przepisach regulujących ich tworzenie i funkcjonowanie - w części 

przeznaczonej wyłącznie na realizację celów wymienionych w tych przepisach; 

38)  (uchylony); 

39)   dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb 

rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, 

spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców, partii politycznych, 

europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, działających na 

podstawie odrębnych przepisów - w części przeznaczonej na cele statutowe, z 

wyłączeniem działalności gospodarczej; 

39a)   dochody kół gospodyń wiejskich, działających na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 

2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i 932), w części 

przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

40)  składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w 

części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą; 

41)   (uchylony); 

42)   wkład własny, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 14 

ust. 1 albo 1a tej ustawy, i przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, z zastrzeżeniem ust. 7; 
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42a)   dochody uzyskane przez podatników mających siedzibę lub zarząd 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 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 2019 r. poz. 1379 i 2020); 

43)  dochody spółdzielni socjalnej wydatkowane w roku podatkowym na cele, o których 

mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1205, z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 875), na zasadach 

określonych w tej ustawie, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów; 

[44)   dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, społecznych inicjatyw 

mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek 

organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej 

uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele 

związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej 

działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi;] 

<44) dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, społecznych 

inicjatyw mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, samorządowych 

jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki 

mieszkaniowej oraz społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 

ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11 i …), 
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uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele 

związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej 

działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi;> 

45)   dochody z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów prawa oświatowego - w 

części przeznaczonej na cele szkoły, z zastrzeżeniem ust. 8, 

46)  dochody spółek wodnych i ich związków, przeznaczone na cele statutowe; 

47)  dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z 

wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w 

odrębnych ustawach; 

48)  kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje 

otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania 

kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach; 

49)  dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o 

zmianie innych ustaw, pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla 

których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków - w 

części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim 

następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10; 

49a)   dochody spółdzielni rolników w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o 

spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073) prowadzącej działalność jako 

mikroprzedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), pochodzące ze zbycia produktów rolnych lub grup tych 

produktów, lub ryb, ze względu na które spółdzielnia rolników została założona, 

wyprodukowanych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej jej 

członków; 

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

rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez 

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

50a)  odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez podatników, o których 

mowa w art. 3 ust. 2; 
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50b)  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, programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, oraz dochody 

z odpłatnego zbycia tych obligacji, uzyskane przez podatników, o których mowa w art. 3 

ust. 2; 

50c)   dochody osiągnięte przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, 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 

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

rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 lub w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 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; 

50d)   przychody osiągnięte przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, z odsetek lub 

dyskonta, wypłacanych przez Narodowy Bank Polski w związku z operacjami 

dokonywanymi na instrumentach finansowych w ramach prowadzonej gospodarki 

rezerwami dewizowymi; 

51)  dochody Banku Gospodarstwa Krajowego: 

a)  osiągnięte w związku z realizacją programów rządowych, w tym dochody ze zbycia 

udziałów (akcji) lub innych papierów wartościowych przekazanych Bankowi 

Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania tych programów, 

b)  ze zbycia udziałów (akcji) przekazanych nieodpłatnie Bankowi Gospodarstwa Krajowego 

przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przed dniem likwidacji Krajowego 

Funduszu Poręczeń Kredytowych 
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- w części przeznaczonej wyłącznie na realizację programów rządowych; 

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

środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem 

płatności otrzymanych przez wykonawców; 

53)  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; 

53a)  przychody podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w rozdziale 

10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

818), w szczególności odsetki, opłaty gwarancyjne, dywidendy i inne przychody 

osiągnięte z inwestycji realizowanych przez ten podmiot - w części zwiększającej wkład 

finansowy z programu operacyjnego; 

53b)   przychody podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w rozdziale 

6a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

217, 300 i 695), w szczególności odsetki, opłaty gwarancyjne, dywidendy i inne 

przychody osiągnięte z inwestycji realizowanych przez ten podmiot - w części 

zwiększającej wkład finansowy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

54)  przychody uzyskane z tytułu: 

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 2020 r. poz. 764), 

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 w trybie przepisów ustawy z dnia 11 

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

budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, 
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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; 

54a)   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 do tego samego rodzaju co środek 

trwały, z którym związana była taka szkoda, przy czym przepis art. 16 ust. 1 pkt 48 

stosuje się odpowiednio; 

55)  wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy, o których mowa w art. 22g 

ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2020 r. poz. 449 i 695) - w części 

przeznaczonej na realizację celów, o których mowa w art. 22g ust. 1 tej ustawy; 

55a)   otrzymane środki, w przypadku przejęcia lub przeniesienia praw udziałowych, o 

których mowa odpowiednio w art. 174 ust. 1 pkt 3 i w art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywane przez Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny emitentowi praw udziałowych w wykonaniu gwarancji pokrycia strat, o 

której mowa w art. 112 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, w zakresie, w jakim stanowią one pokrycie 

powstałych po przejęciu lub przeniesieniu praw udziałowych strat podmiotu będącego 

emitentem praw udziałowych, dotyczących praw majątkowych objętych tą gwarancją, 

nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów; 

56)   otrzymane środki, przekazywane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny podmiotowi 

przejmującemu w wykonaniu gwarancji pokrycia strat, o której mowa w art. 112 ust. 3 pkt 

1 lub art. 264 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, 

w zakresie, w jakim stanowią one pokrycie powstałych po przejęciu strat podmiotu 

przejmującego, dotyczących przejętych praw majątkowych, nieuznawanych za koszty 

uzyskania przychodów; 

56a)   otrzymane środki, przekazywane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny podmiotowi 

przejmującemu bank w wykonaniu gwarancji pokrycia strat, o której mowa w art. 268a 

ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 
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systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie, w 

jakim stanowią one pokrycie powstałych po przejęciu strat banku przejmującego, 

dotyczących przejętych praw majątkowych, nieuznawanych za koszty uzyskania 

przychodów; 

57)   dochody (przychody) funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub specjalistycznych 

funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne 

określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, utworzonych na podstawie ustawy o 

funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem: 

a)  dochodów (przychodów) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej lub 

jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub 

zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, jeżeli zgodnie z 

przepisami ustawy lub prawa podatkowego państwa, w którym te spółki lub jednostki 

organizacyjne mają siedzibę lub zarząd, podmioty te nie są traktowane jak osoby prawne i 

nie podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu 

na miejsce ich osiągania, 

b)   dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych podmiotom, o 

których mowa w lit. a, oraz odsetek od innych zobowiązań tych podmiotów wobec 

funduszu, z wyjątkiem odsetek od wierzytelności z tytułu pożyczek (kredytów) nabytych 

przez fundusz od podmiotów, których działalność podlega nadzorowi państwowego 

organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnionych do udzielania pożyczek 

(kredytów) na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania, jeżeli 

pożyczki (kredyty) te zostały udzielone przez te podmioty, 

c)  dochodów (przychodów) z odsetek od udziału kapitałowego w podmiotach, o których 

mowa w lit. a, 

d)  darowizn bądź innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń dokonywanych 

przez podmioty, o których mowa w lit. a, 

e)  dochodów (przychodów) z tytułu odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych 

emitowanych przez podmioty, o których mowa w lit. a, 

f)  dochodów (przychodów) z tytułu zbycia papierów wartościowych wyemitowanych przez 

podmioty, o których mowa w lit. a, lub udziałów w tych podmiotach, 

g)   dochodów z nieruchomości, o których mowa w art. 24b ust. 1, w tym uzyskanych przez 

podmioty, o których mowa w lit. a; 
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58)  dochody (przychody) instytucji wspólnego inwestowania posiadających siedzibę w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o których mowa w art. 6 

ust. 4 pkt 1, spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a i d-f, z 

wyłączeniem dochodów określonych w pkt 57 lit. a-g; 

58a)   dochody (przychody) alternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskane w roku 

podatkowym ze zbycia udziałów (akcji), pod warunkiem że alternatywna spółka 

inwestycyjna, która zbywa udziały (akcje), posiadała przed dniem zbycia bezpośrednio 

nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, której udziały (akcje) są zbywane, 

nieprzerwanie przez okres dwóch lat; 

59)   dochody zarządzającego, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu 

nowych inwestycji, wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim następującym 

na cele wymienione w art. 7 ust. 1 tej ustawy; 

60)  świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze 

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na cele, o 

których mowa w art. 401c ust. 9c pkt 1-12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378 i 1565)[.] <;> 

<61) przychody z dzierżawy lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych społecznym agencjom najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 

ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego.> 

1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy: 

1)    dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 

elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, 

a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz 

wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z 

handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody podmiotów, o których 

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, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów 

przemysłu elektronicznego; 
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1a)  dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych 

w art. 17a-17k; 

2)   dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż 

wymienione w tych przepisach. 

1b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód 

jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym 

przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków 

niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. 

1c. Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w: 

1)   przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach; 

2)   przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję 

organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki 

pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów; 

3)   samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od 

osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb 

publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i 

kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz 

transportu zbiorowego. 

1d. (uchylony). 

1e. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w 

przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie: 

1)   wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów 

skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po 

dniu 1 stycznia 1997 r.; 

2)   papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania 
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portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, również w przypadku gdy zarządzanie 

portfelem odbywa się na podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, 

które wykonuje tę działalność na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub 

instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony 

podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi; 

3)   jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy o 

funduszach inwestycyjnych. 

1f. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany i 

wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w ust. 1. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. Zwolnienia podatkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 34 i 34a, przysługują podatnikowi 

wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na 

terenie strefy lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu. 

5. W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, lub uchylenia decyzji o 

wsparciu, o której mowa w ust. 1 pkt 34a, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest 

obowiązany do zapłaty podatku na zasadach określonych w ust. 6. 

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

zapłaty podatku należnego od dochodu wynikającego z cofniętego zezwolenia albo z 

uchylonej decyzji o wsparciu, w terminie właściwym do rozliczenia zaliczki za pierwszy 

okres przypadający do wpłaty zaliczki, o którym mowa w art. 25, następujący po 

miesiącu, w którym wystąpią te okoliczności, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim 

miesiącu roku podatkowego - w zeznaniu rocznym. Kwotę podatku należnego do zapłaty 

stanowi: 

1)   podatek niezapłacony od dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w 

cofniętym zezwoleniu albo w uchylonej decyzji o wsparciu - jeśli podatnik korzystał z 

pomocy publicznej udzielonej w formie zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34 albo 

34a, wyłącznie w ramach jednego zezwolenia albo wyłącznie w ramach jednej decyzji, 

lub 
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2)   kwotę w wysokości stanowiącej maksymalną dopuszczalną pomoc publiczną określoną w 

zezwoleniu lub w tej uchylonej decyzji o wsparciu - jeśli podatnik korzystał z pomocy 

publicznej udzielonej w formie zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34 albo 34a, w 

ramach więcej niż jednego zezwolenia lub w ramach więcej niż jednej decyzji o wsparciu 

albo w ramach zezwolenia lub zezwoleń i decyzji o wsparciu. 

6a. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza 

terenem specjalnej strefy ekonomicznej określonym w zezwoleniu lub terenem 

określonym w decyzji o wsparciu, działalność prowadzoną na terenie strefy lub na terenie 

określonym w decyzji o wsparciu wydziela się organizacyjnie, a wielkość zwolnienia 

określa się w oparciu o przychody i koszty uzyskania przychodów jednostki 

organizacyjnej prowadzącej działalność określoną w zezwoleniu lub w decyzji o 

wsparciu. 

6b. Przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego, przysługującego 

przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na podstawie zezwolenia lub na podstawie 

decyzji o wsparciu za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 6a, 

przepisy rozdziału 1a oddziału 2 stosuje się odpowiednio do transakcji między tą 

jednostką organizacyjną a pozostałą częścią przedsiębiorstwa podatnika. 

6c. Przepisów ust. 1 pkt 34 i 34a nie stosuje się, jeżeli: 

1)   osiągnięcie dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu lub z 

działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej 

strefy ekonomicznej następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej 

czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych, dokonanych przede 

wszystkim w celu uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego, lub 

2)   czynności, o których mowa w pkt 1, nie mają rzeczywistego charakteru, lub 

3)   podatnik korzystający ze zwolnień podatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 34 i 34a, 

dokonuje czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych, w tym 

związanych z działalnością nieobjętą tymi zwolnieniami, których głównym lub jednym z 

głównych celów jest uniknięcie opodatkowania lub uchylenie się od opodatkowania. 

6d. Podatnik traci prawo do zwolnienia podatkowego z dniem dokonania pierwszej z 

czynności, o których mowa w ust. 6c. W takim przypadku ust. 5 i 6 stosuje się 

odpowiednio, ze skutkiem od tego dnia. 
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7. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 42, nie podlegają środki stanowiące zwrot 

wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub 

za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów (akcji) w spółce, o 

której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

7a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 42a, dotyczy również podatników mających 

miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

przypadku nieodpłatnego nabycia wartości, praw, usług lub otrzymania bezzwrotnego 

wsparcia finansowego, określonych w ust. 1 pkt 42a, od podatników, o których mowa w 

tym przepisie, lub za ich pośrednictwem, jeżeli te wartości, prawa, usługi lub wsparcie 

finansowe zostaną przeznaczone wyłącznie na cele wojskowe. 

7b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 42a, ma zastosowanie do dochodów 

wymienionych w tym przepisie, pozostających w związku z ustanowieniem lub 

utrzymaniem potencjału mającego na celu ochronę podstawowych interesów 

bezpieczeństwa państwa w zakresie produkcji broni, amunicji lub materiałów wojennych, 

pod warunkiem że produkty te przeznaczone zostaną wyłącznie na cele wojskowe. 

8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, ma zastosowanie, jeżeli dochody 

przeznaczone na cele szkoły zostaną wydatkowane na: 

1)   zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń 

niezbędnych do prowadzenia szkoły; 

2)   organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej wynagrodzenie 

personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte przez rodziców lub 

prawnych opiekunów uczniów. 

9. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49, uznaje się wydatki na: 

1)   zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych; 

2)   szkolenie członków grupy producentów rolnych. 

10. Przepisy ust. 1b, 1e i 1f nie mają zastosowania do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 

49. 

10a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 54a, stosuje się także do otrzymanego 

odszkodowania w części odpowiadającej wartości wydatków poniesionych przez 

podatnika na cele określone w tym przepisie od dnia powstania szkody do dnia 
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otrzymania odszkodowania, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, w 

tym poprzez odpisy amortyzacyjne. 

10b. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 58a, nie stosuje się do dochodów (przychodów) 

uzyskanych ze zbycia udziałów (akcji) w spółce, jeżeli co najmniej 50% wartości 

aktywów takiej spółki, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości. Przepis art. 3 

ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

11. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 58, dotyczy instytucji wspólnego inwestowania: 

1)   których wyłącznym przedmiotem działalności jest zbiorowe lokowanie środków 

pieniężnych w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa 

majątkowe; 

2)   w przypadku których prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia 

właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę. 

12. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 58, stosuje się pod warunkiem istnienia 

podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej 

ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do 

uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego 

państwa, w którym podatnik ma siedzibę. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 

2320 oraz z 2021 r. poz. 255) 

[Art. 10. 

Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29b, 43, 46, 47a, 

71a, 111, 114, 121, 122, 125, 125a, 129, 136 i 137 ustawy o podatku dochodowym, 

stosuje się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych.] 

<Art. 10. 

Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29b, 43, 46, 

47a, 71a, 111, 114, 121, 122, 125, 125a, 129, 131a, 136 i 137 ustawy o podatku 
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dochodowym, stosuje się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od 

przychodów ewidencjonowanych.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 oraz z 2021 r. 

poz. 11) 

Art. 4. 

1. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej 

należy do zadań własnych gminy. 

<1a. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, gmina może realizować za pośrednictwem 

społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 

października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego.> 

2. Gmina, na zasadach i w przypadkach określonych w ustawie, zapewnia lokale w ramach 

najmu socjalnego i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe 

gospodarstw domowych o niskich dochodach. 

2a. W przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu, o którym 

mowa w art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.), gmina wskazuje tymczasowe 

pomieszczenie, chyba że pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego 

pomieszczenia wskazał wierzyciel lub dłużnik albo osoba trzecia. 

2b. Gmina może przeznaczać lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy na 

wykonywanie innych zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na 

zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473) oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818). 

3. Gmina wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, wykorzystując mieszkaniowy zasób 

gminy lub w inny sposób. 

4. Gminy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na zadania, o których mowa w 

ust. 1 i 2. 
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U S T A W A   z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 

mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1454) 

 

Art. 5. 

1. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Dopłat, zwany dalej "Funduszem". 

2. Środki Funduszu tworzą: 

1)   nadwyżki, o których mowa w art. 8 ust. 3; 

2)   zwroty dopłat, o których mowa w art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 2; 

3)    dochody z tytułu inwestowania przejściowo wolnych środków Funduszu w lokaty 

bankowe i papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, bądź poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, w listy zastawne oraz w 

jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy z 

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 2215, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. 

poz. 730 i 875); 

4)   środki z budżetu państwa - w wysokości określonej w ustawie budżetowej; 

4a)   środki przekazane przez Krajowy Zasób Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z 

dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363 

oraz z 2019 r. poz. 1309); 

<4b) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przekazane na podstawie 

art. 33la ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach 

popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. 

poz. 11 i …);> 

5)   inne wpływy. 

3. Środki Funduszu przeznacza się na: 

1)   dopłaty; 

1a)  dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 

8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego 

mieszkania (Dz. U. z 2019 r. poz. 1011); 

1b)   finansowe wsparcie udzielone na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o 

finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, 
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noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2321 oraz z 2019 r. poz. 1309); 

1c)  
(3)

 dopłaty do odsetek od środków banku prowadzącego kasę mieszkaniową 

wykorzystanych do przejściowego finansowania działalności kasy mieszkaniowej oraz 

dopłaty do oprocentowania pożyczki zaciągniętej w innym banku, oraz dopłaty do 

oprocentowania kredytów w ramach realizacji rządowego programu popierania 

budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. 

o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1020, 1540 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 1309); 

1d)  finansowe wsparcie udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy 

państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1116); 

1e)   dopłaty do czynszu, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy 

państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu 

mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309); 

2)   pokrycie kosztów działania Funduszu. 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego: 

1)   sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat; 

2)   wyodrębnia plan finansowy Funduszu w planie finansowym Banku Gospodarstwa 

Krajowego; 

3)   przekazuje organom, o których mowa w ust. 5, kwartalne informacje o realizacji planu 

finansowego Funduszu w terminie do końca miesiąca następującego po danym kwartale. 

5. Plan finansowy Funduszu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest opracowywany w 

uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa, nie później niż do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, na który plan 

jest opracowywany. 

6. Projekt planu finansowego na dany rok jest przekazywany do uzgodnienia organom 

wymienionym w ust. 5, nie później niż do dnia 15 czerwca roku poprzedniego. 
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U S T A W A   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

 

Art. 4. 

1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie: 

1)   pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

1a)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

<1aa) tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 

samorządowej;> 

1b)  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa; 

2)   działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

3)   działalności charytatywnej; 

4)   podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

5)   działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

5a)  działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 

6)   ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567); 

7)   działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

8)   promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

9)   działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

10)  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

11)  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

12)  działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej; 

13)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

14)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
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15)  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

16)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

17)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

18)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

19)  turystyki i krajoznawstwa; 

20)  porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

21)  obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

22)  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji; 

22a)  udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

23)  ratownictwa i ochrony ludności; 

24)  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą; 

25)  upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

26)  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

27)  promocji i organizacji wolontariatu; 

28)  pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

29)  działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

29a)  działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z 

dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1569 i 1726); 

30)  promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

31)  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka; 

32)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

32a)  rewitalizacji; 

33)  działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a. 

2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zadania w zakresie innym niż 

wymienione w ust. 1 jako należące do sfery zadań publicznych, kierując się ich 

szczególną społeczną użytecznością oraz możliwością ich wykonywania przez podmioty, 
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o których mowa w art. 5 ust. 1, w sposób zapewniający wystarczające zaspokajanie 

potrzeb społecznych. 

 

 

 

U S T A W A   dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 

685, 694 i 802) 

Art. 43. 

1. Zwalnia się od podatku: 

1)   (uchylony); 

2)   dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od 

podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało 

dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 

podatku naliczonego; 

2a)  dostawę gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów, jeżeli z tytułu nabycia, 

importu lub wytworzenia tych posiłków nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy 

prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; 

3)    dostawę produktów rolnych dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie 

usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego; 

4)   dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, ważnych w obrocie 

pocztowym na terytorium kraju i innych znaczków tego typu; 

5)   dostawę ludzkich organów i mleka kobiecego; 

6)   dostawę krwi, osocza w pełnym składzie, komórek krwi lub preparatów krwiopochodnych 

pochodzenia ludzkiego, niebędących lekami; 

7)   transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych 

jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami 

kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz 

banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają 

wartość numizmatyczną; 

8)   dostawę złota dla Narodowego Banku Polskiego; 

9)   dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane; 

10)  dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: 



- 36 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

a)  dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, 

b)  pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął 

okres krótszy niż 2 lata; 

10a)  dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w 

pkt 10, pod warunkiem że: 

a)  w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, 

b)  dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których 

miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli 

ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów; 

11)  czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 

prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali 

mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami 

spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1465 i 2127 oraz 

z 2021 r. poz. 11); 

12)  usługi zarządzania: 

a)  funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi 

portfelami papierów wartościowych - w rozumieniu przepisów o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 

b)  portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych i alternatywnych funduszy 

inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub ich częścią, 

c)  ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o działalności 

ubezpieczeniowej, 

d)  otwartymi funduszami emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami emerytalnymi w 

rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także 

Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych przepisów, 

e)  pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o pracowniczych 

programach emerytalnych, 

f)  obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym utworzonymi na 

podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także 

innymi środkami i funduszami, które są gromadzone lub tworzone w celu zabezpieczenia 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2395345:part=a4u1&full=1
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prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym w 

rozumieniu tych przepisów albo w obrocie na giełdach towarowych w rozumieniu 

przepisów o giełdach towarowych, przez partnera centralnego, agenta rozrachunkowego 

lub izbę rozliczeniową w rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach 

płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad 

tymi systemami, 

g)   pracowniczymi planami kapitałowymi, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 

r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342); 

13)  udzielanie licencji lub upoważnienie do korzystania z licencji oraz przeniesienie 

autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego - w 

odniesieniu do programu komputerowego - bez pobrania należności na rzecz placówek 

oświatowych, o których mowa w ust. 9; 

14)  świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, 

jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz 

techników dentystycznych; 

15)   działalność w zakresie gier hazardowych podlegającą przepisom o grach hazardowych; 

16)  dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, której przedmiotem są produkty 

spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% 

oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w 

których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz 

organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności 

charytatywnej prowadzonej przez tę organizację; 

17)  powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia 

takich usług, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną; 

18)  usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi 

usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty 

lecznicze; 

18a)  usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2390597&full=1
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usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich zakładów 

leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza; 

19)  usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: 

a)  lekarza i lekarza dentysty, 

b)  pielęgniarki i położnej, 

c)  medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493, 2112, 2345 i 2401), 

d)  psychologa; 

19a)  świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez 

podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których 

mowa w pkt 18 i 19; 

20)  usługi transportu sanitarnego; 

21)  usługi świadczone przez niezależne grupy osób, na rzecz swoich członków, których 

działalność jest zwolniona od podatku lub w zakresie której członkowie ci nie są 

uznawani za podatników, w celu świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio 

niezbędnych do wykonywania tej działalności zwolnionej lub wyłączonej od podatku, w 

przypadku gdy grupy te ograniczają się do żądania od swoich członków zwrotu kosztów 

do wysokości kwoty indywidualnego udziału przypadającego na każdego z nich w 

ogólnych wydatkach tych grup, poniesionych we wspólnym interesie, jeżeli zwolnienie 

nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji; 

22)  usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi 

określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę 

towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej 

pomocy, wykonywane przez: 

a)   regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki 

pomocy społecznej, centra usług społecznych, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i 

ośrodki interwencji kryzysowej, 

b)  wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę: 

–  domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody, 

–  placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, 

c)  placówki specjalistycznego poradnictwa, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2477910:part=a2u1p2&full=1
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d)  inne niż wymienione w lit. a-c placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie 

zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę, 

e)  specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

23)  usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w 

podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż 

wymienione w pkt 22, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną; 

24)  usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie 

usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane: 

a)   w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w przepisach o 

systemie oświaty oraz w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), 

b)  przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat; 

25)  usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych; 

26)  usługi świadczone przez: 

a)   jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania, 

b)   uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie 

kształcenia 

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane; 

27)   usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, 

ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli; 

28)  usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z 

tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29; 

29)  usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 

wymienione w pkt 26: 

a)  prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 

b)   świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wyłącznie w zakresie usług objętych 

akredytacją, lub 

c)  finansowane w całości ze środków publicznych 

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367064&full=1


- 40 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

30)  usługi zakwaterowania: 

a)  w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół 

prowadzących te bursy i internaty, 

b)  w domach studenckich świadczone na rzecz studentów i doktorantów uczelni 

prowadzących te domy studenckie, 

c)  świadczone na rzecz uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów przez 

podmioty inne niż wymienione w lit. a i b, pod warunkiem że szkoły lub uczelnie mają z 

tymi podmiotami zawarte umowy dotyczące zakwaterowania swoich uczniów i 

wychowanków lub studentów i doktorantów; 

31)  usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane przez: 

a)  kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w przepisach o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przepisach o stosunku Państwa 

do kościołów i innych związków wyznaniowych, 

b)  organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, 

patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim 

- w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich członków w 

zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych 

tych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te nie są nastawione na osiąganie zysków, 

jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji; 

32)  usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby 

sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których 

celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod 

warunkiem że: 

a)  są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania 

fizycznego i uczestniczenia w nim, 

b)  świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków, 

c)  są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu 

fizycznym 

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-

promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków 

przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania 
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związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu 

sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością; 

33)  usługi kulturalne świadczone przez: 

a)  podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych 

przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji 

kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje 

kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, 

b)  indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za 

przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego 

wykonania utworów; 

34)  usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji świadczone przez jednostki 

publicznej radiofonii i telewizji, z wyłączeniem: 

a)  usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach, 

b)  usług w zakresie produkcji filmów reklamowych i promocyjnych, 

c)  usług reklamowych i promocyjnych, 

d)  działalności agencji informacyjnych; 

35)  zapewnienie personelu przez kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w pkt 31 

lit. a, lub instytucje filozoficzne dla działalności, o której mowa w pkt 18, 22, 24, 26 i 28-

30, w celu zapewnienia opieki duchowej; 

[36)  usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze 

mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele 

mieszkaniowe;] 

<36) usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o 

charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie 

na cele mieszkaniowe lub na rzecz społecznych agencji najmu, o których mowa w 

art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach 

popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. 

poz. 11 i …);> 

37)  usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu 

usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez 
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ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy 

rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów 

ubezpieczenia i umów reasekuracji; 

38)  usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w 

świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie 

kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę; 

39)  usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń 

transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych 

usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub 

pożyczkodawcę; 

40)  usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków 

pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów 

pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych 

usług; 

40a)  usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w: 

a)  spółkach, 

b)  innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną 

-   z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi; 

41)  usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328 i 355), z 

wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi 

pośrednictwa w tym zakresie. 

2. (uchylony). 

3. Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, 

które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego 

zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 

96 ust. 1 i 2. 

4. (uchylony). 

5. 
(32)

 Podatnicy, o których mowa w ust. 3, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, 

mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze 

zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 3. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

obowiązuje pod warunkiem zawiadomienia na piśmie naczelnika urzędu skarbowego 
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przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać 

ze zwolnienia. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. Przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się 

szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-

wychowawcze. 

10. Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i 

wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że 

dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: 

1)   są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; 

2)   złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy 

naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie 

dostawy budynku, budowli lub ich części. 

11. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: 

1)   imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego 

dostawy oraz nabywcy; 

2)   planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; 

3)   adres budynku, budowli lub ich części. 

12. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, stosuje się pod warunkiem posiadania przez 

dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na 

rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności 

charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. 

12a. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, nie stosuje się, jeżeli: 

1)   określenie przeznaczenia otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów 

nie jest możliwe na podstawie prowadzonej przez tę organizację dokumentacji, lub 

2)   wykorzystanie otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów nastąpiło na 

cele inne niż cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. 

13. (uchylony). 

14. (uchylony). 
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15. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41, nie mają zastosowania do: 

1)   czynności ściągania długów, w tym factoringu; 

2)   usług doradztwa; 

3)   usług w zakresie leasingu. 

16. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40a i 41, nie ma zastosowania do usług 

dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających: 

1)   tytuł prawny do towarów; 

2)   tytuł własności nieruchomości; 

3)   prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości; 

4)   udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo 

własności lub posiadania nieruchomości lub jej części; 

5)   prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity 

wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być 

zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z 

podatku. 

17. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie 

mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z 

usługami podstawowymi, jeżeli: 

1)   nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 

18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub 

2)   ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 

konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 

niekorzystających z takiego zwolnienia. 

17a. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają 

zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami 

podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. 

18. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że 

podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w 

sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one 

przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. 

19. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do: 

1)   usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach; 
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2)   wstępu: 

a)  na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa 

artystycznego i literackiego, 

b)  do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych, 

c)  do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym; 

3)   wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, 

archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą; 

4)   usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach; 

5)   działalności agencji informacyjnych; 

6)   usług wydawniczych; 

7)   usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34; 

8)   usług ochrony praw. 

20. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług wymienionych 

w poz. 47 załącznika nr 3 do ustawy. 

21. Jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników sądowych, o 

których mowa w art. 18, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania 

niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania 

do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień od podatku, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2, 3 i 9-10a, przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są 

spełnione. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o 

centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) 

 

Art. 24. 

1. Na Fundusz składają się: 

1)   środki przekazywane z budżetu państwa - w wysokości określonej w ustawie budżetowej; 

1a)   środki przekazane przez Krajowy Zasób Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z 

dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 i 

2127 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223); 
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<1b) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przekazane na podstawie 

art. 33lb ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach 

popierania budownictwa mieszkaniowego;> 

2)   odsetki od lokat środków Funduszu w bankach; 

3)   wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb 

Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w papiery wartościowe określające świadczenia 

pieniężne, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank 

Polski, a także w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w 

art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95, 695 i 2320); 

4)   darowizny i zapisy; 

5)   inne wpływy. 

2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w jednym banku lub w grupie banków 

powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% 

okresowo wolnych środków Funduszu. 

 

 

 

U S T A W A   dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków 

mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2020 r. poz. 551 oraz z 

2021 r. poz. 11 i 223) 

[Art. 7b. 

Warunków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 7, nie stosuje się do najemców lokali 

mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych wniesionych jako wkład 

niepieniężny do spółki zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o 

rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego 

zasobu nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 223), zwanej dalej "ustawą "lokal za grunt" 

".] 

<Art. 7b. 

Warunków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 7, nie stosuje się do najemców: 

1) lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych wniesionych jako 

wkład niepieniężny do spółki zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. 
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o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z 

gminnego zasobu nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 223), zwanej dalej „ustawą 

„lokal za grunt””; 

2) lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych wynajmowanych 

przez społeczną agencję najmu, o której mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 

października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego, zwaną dalej „SAN”.> 

 

Art. 8. 

1. Rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: 

1)    zasady przeprowadzania naboru wniosków, o których mowa w art. 11 ust. 1, w tym 

dodatkowe kryteria pierwszeństwa oraz zasady przeprowadzania oceny punktowej, o 

której mowa w art. 11 ust. 2, dla tych dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz dla 

kryterium pierwszeństwa, o którym mowa w art. 7a; 

2)    maksymalną wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub 

obowiązkowej kaucji, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2. 

2. 
(13)

 Określając dodatkowe kryteria pierwszeństwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rada 

gminy dokonuje wyboru spośród następujących kryteriów: 

1)   w grupie ubiegających się o zawarcie [umowy najmu] < umowy najmu mieszkania albo 

podnajmu mieszkania> wysokość dochodu gospodarstwa domowego jest względnie 

niska; 

2)   w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko; 

3)   żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie była i nie jest właścicielem 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługiwało i 

nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był 

lub jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, oraz nie jest właścicielem lub 

współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności 

obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny; 

4)   osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego zmienia miejsce zamieszkania w celu 

podjęcia pracy lub nauki poza miejscem obecnego zamieszkania; 

5)   osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego wcześniej złożyła wniosek o 

zawarcie umowy najmu mieszkania w tej samej miejscowości, jednak nie zawarła umowy 
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najmu z powodu większej liczby najemców posiadających zdolność czynszową niż liczba 

dostępnych mieszkań; 

6)   osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest najemcą lokalu wchodzącego w 

skład mieszkaniowego zasobu gminy, który zobowiązuje się do rozwiązania umowy 

najmu i opróżnienia tego lokalu w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu 

mieszkania przez najemcę; 

7)   osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego ma status repatrianta; 

8)   najemca ukończył 65 lat; 

9)   osoba do 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się 

orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

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

2019 r. poz. 1172, 924, 1495, 1696, 1818 i 2473); 

10)  osoba powyżej 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje 

się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

11)  osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego posiada Kartę Polaka, o której mowa 

w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598); 

12)  najemca był w przeszłości właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 

lokalu mieszkalnego lub przysługiwało mu w przeszłości spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu, którego przedmiotem był lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, lecz 

wskutek działania żywiołu lub katastrofy budowlanej utracił ten budynek lub lokal; 

13)  osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest właścicielem lub 

współwłaścicielem nieruchomości obejmującej budynek mieszkalny lub budynek o 

funkcji mieszanej, obejmującej funkcję mieszkaniową, która podlega wywłaszczeniu. 

3. 
(14)

 W uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy może: 

1)   nadać części dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, o których mowa w ust. 2, charakter 

bezwzględnie obowiązujący; 

2)   określić inne dodatkowe kryteria pierwszeństwa oprócz kryteriów, o których mowa w ust. 

2. 
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Art. 9. 

1. Dopłaty mogą być stosowane w okresie nie dłuższym niż 20 lat, licząc od miesiąca, w 

którym została zakończona inwestycja mieszkaniowa. 

1a. 
(15)

 W przypadku lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

wniesionych jako wkład niepieniężny do spółki zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy "lokal za 

grunt" okres, o którym mowa w ust. 1, liczy się od miesiąca, w którym została zawarta 

umowa, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy "lokal za grunt". 

<1b. W przypadku lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

wynajmowanych przez SAN okres, o którym mowa w ust. 1, liczy się od miesiąca, w 

którym została zawarta pierwsza umowa dzierżawy pomiędzy właścicielem lokalu 

mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego a SAN.> 

2. 
(16)

 Dopłaty przysługujące danemu najemcy mieszkania stosuje się przez okres 15 lat, licząc 

od miesiąca dokonania pierwszej wpłaty dopłaty na rachunek wynajmującego. 

3. Najemcy, wobec którego stosowano dopłaty przez okres krótszy niż 15 lat, w przypadkach: 

1)   wydania decyzji w sprawie pozbawienia prawa do dopłat, o której mowa w art. 16 ust. 9 

pkt 1, 

[2)   rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu mieszkania w okresie stosowania dopłat, w 

tym z powodu zamiany mieszkania na inne i zawarcia nowej umowy najmu, 

3)   
(17)

 krótszego niż 15 lat okresu stosowania dopłat z uwagi na warunek, o którym mowa w 

ust. 1 albo 1a, w tym w przypadku kolejnego najemcy mieszkania] 

<2) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu mieszkania albo podnajmu mieszkania w 

okresie stosowania dopłat, w tym z powodu zamiany mieszkania na inne i zawarcia 

nowej umowy najmu mieszkania albo podnajmu mieszkania,   

3) krótszego niż 15 lat okresu stosowania dopłat z uwagi na warunek, o którym mowa w 

ust. 1–1b, w tym w przypadku kolejnego najemcy mieszkania > 

-   przysługuje prawo ponownego ubiegania się o dopłaty, z zastrzeżeniem, że łączny okres 

stosowania dopłat nie może przekroczyć 15 lat. 

4. W przypadku gdy w skład gospodarstwa domowego najemcy wchodzi osoba, która w 

przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były 

stosowane dopłaty, okres, o którym mowa w ust. 2, pomniejsza się o liczbę miesięcy 

stosowania tych dopłat. 
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Art. 12. 

1.  Gmina właściwa ze względu na miejsce położenia mieszkań występuje do Banku z 

wnioskiem o zawarcie umowy w sprawie stosowania dopłat, zwanej dalej "umową w 

sprawie stosowania dopłat", w celu zabezpieczenia środków na dopłaty. 

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się wstępne kwoty zapotrzebowania na 

środki zabezpieczające stosowanie dopłat, określone, dla każdego roku, przy 

uwzględnieniu poniższych założeń: 

1)   dopłaty są stosowane w związku z najmem wszystkich mieszkań w wysokości ustalonej z 

uwzględnieniem: 

a)  aktualnej, na dzień złożenia tego wniosku, wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego 

kosztu odtworzenia 1 m
2
 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, 

b)  powierzchni normatywnych wynoszących, w przypadku każdego mieszkania, 65 m
2
, nie 

więcej jednak niż przewidywana powierzchnia użytkowa danego mieszkania, 

c)  powierzchni normatywnych ustalonych dla listy najemców zgodnie z kolejnością 

zajmowaną na liście - w przypadku, gdy zostały już przeprowadzone nabór i ocena 

punktowa, o których mowa w art. 11; 

2)   dla wszystkich mieszkań: 

a)  
(20)

 początkiem okresu stosowania dopłat, zwanego dalej "okresem dopłatowym", będzie 

początek kwartału określony w umowie, o której mowa w art. 7 ust. 1, jako planowany 

termin pierwszego zasiedlenia, 

b)  dopłaty są stosowane nieprzerwanie przez 15 lat. 

2a.  [W przypadku lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

wniesionych jako wkład niepieniężny do spółki zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy "lokal za 

grunt" we wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się:] 

 <W przypadku lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

wniesionych jako wkład niepieniężny do spółki zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy „lokal 

za grunt” lub lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

wynajmowanych przez SAN we wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się:> 

1)   liczbę mieszkań zgłoszonych gminie przez wynajmującego; 

2)   wstępne kwoty zapotrzebowania na środki zabezpieczające stosowanie dopłat, określone, 

dla każdego roku, przy uwzględnieniu poniższych założeń: 
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a)  dopłaty są stosowane w związku z najmem wszystkich mieszkań zgłoszonych gminie 

przez wynajmującego z uwzględnieniem: 

–  aktualnej, na dzień złożenia tego wniosku, wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego 

kosztu odtworzenia 1 m
2 
powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, 

–  powierzchni normatywnych wynoszących, w przypadku każdego mieszkania, 65 m
2
, nie 

więcej jednak niż powierzchnia użytkowa danego mieszkania - w przypadku gdy 

mieszkanie nie zostało wynajęte, 

–  powierzchni normatywnych ustalonych dla najemców - w przypadku gdy mieszkanie 

zostało wynajęte, 

b)  dla wszystkich mieszkań: 

–  początkiem okresu dopłatowego będzie początek kwartału następującego po kwartale, w 

którym jest składany wniosek, 

–  dopłaty są stosowane nieprzerwanie przez 15 lat. 

3. Bank rozpatruje wnioski, o których mowa w ust. 1, w kolejności wpływu. Jeżeli wniosek 

nie spełnia wymogu, o którym mowa w ust. 2, Bank wzywa gminę do uzupełnienia lub 

korekty wniosku, wskazując zakres uzupełnienia lub korekty i termin na ich dokonanie, 

nie dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wezwania gminie. 

4. Bank informuje gminę o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

w przypadku: 

1)   niedokonania uzupełnienia lub korekty wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 3; 

2)   niespełnienia warunku, o którym mowa w art. 30 ust 1. 

5. Umowa w sprawie stosowania dopłat określa co najmniej: 

1)   planowany okres dopłatowy, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1; 

2)   zobowiązanie Banku do wypłaty gminie środków przeznaczonych na dopłaty w 

wysokości odpowiadającej zapotrzebowaniu wynikającemu z wniosków o wypłatę dopłat, 

o których mowa w art. 19 ust. 1; 

3)   tryb i terminy składania i rozpatrywania wniosków o wypłatę dopłat, przekazywania przez 

Bank gminie środków przeznaczonych na dopłaty oraz zwrotu tych środków w 

przypadkach określonych w ustawie; 

4)   uprawnienia Banku do dokonywania kontroli prawidłowości wydatkowania środków na 

dopłaty; 
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5)   obowiązki informacyjne Banku i gminy związane z udzielaniem i wypłacaniem środków 

na dopłaty; 

6)   zakres danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 20. 

6. W przypadku zawarcia umowy w sprawie stosowania dopłat wstępne kwoty 

zapotrzebowania na środki zabezpieczające stosowanie dopłat pomniejszają dostępne 

limity kwalifikacji, o których mowa w art. 30 ust. 1. 

7. Strony mogą dokonać zmiany postanowień umowy w sprawie stosowania dopłat, z 

zastrzeżeniem, że zmiana postanowień umowy nie spowoduje przekroczenia aktualnych 

limitów kwalifikacji, o których mowa w art. 30 ust. 1, w żadnym roku stosowania dopłat. 

 

Art. 13. 

1. 
(22)

 Gmina, która zawarła z inwestorem umowę, o której mowa w art. 7 ust. 1: 

1)   przekazuje inwestorowi listę najemców sporządzoną w ramach naboru, o którym mowa w 

art. 11 ust. 1 pkt 1, wraz z wnioskami o zawarcie umowy najmu mieszkań; 

2)   zawiera umowy podnajmu mieszkań zgodnie z listą najemców sporządzoną w ramach 

naboru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2. 

1a.  Do podnajmu przez gminę mieszkań, o których mowa w art. 7 ust. 2, nie stosuje się 

przepisów art. 20 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 

r. poz. 611 oraz z 2021 r. poz. 11) chyba, że na pokrycie części kosztów budowy tych 

mieszkań gminie udzielono finansowego wsparcia w trybie [art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. b] 

<art. 13 ust. 1 pkt 3 lit. c> ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu 

tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, 

schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 

r. poz. 508 oraz z 2021 r. poz. 11) 

2. Inwestor zawiera umowy najmu z najemcami posiadającymi zdolność czynszową, według 

kolejności wynikającej z listy najemców, po zawarciu przez gminę umowy w sprawie 

stosowania dopłat. 

3. W przypadku gdy liczba najemców, o których mowa w ust. 2, jest niższa niż liczba 

mieszkań inwestor może zawierać umowy najmu mieszkań z najemcami posiadającymi 

zdolność czynszową, niewskazanymi na liście najemców. 
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4. 
(24)

 W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu mieszkania zawartej z 

dotychczasowym najemcą, umowa najmu mieszkania z kolejnym najemcą posiadającym 

zdolność czynszową jest zawierana przez inwestora z uwzględnieniem warunków, o 

których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7. 

5. W okresie, o którym mowa w art. 9 ust. 2, do umów najmu, o których mowa w ust. 2-4, nie 

stosuje się przepisów art. 11 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

6. 
(25)

 W przypadku gdy najemca zawarł umowę najmu mieszkania, o której mowa w ust. 2-4, 

prawo do dopłat stosowanych w związku z najmem tego mieszkania przysługuje mu 

również w przypadku rozwiązania umowy, o której mowa w art. 7 ust. 1. 

7. 
(26)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 6, określone w ustawie czynności gminy 

wykonuje gmina właściwa miejscowo dla inwestycji mieszkaniowej, która była 

przedmiotem umowy, o której mowa w art. 7 ust. 1. 

 

Art. 15. 

1. Dopłaty przyznaje organ właściwy w drodze decyzji, zwanej dalej "decyzją w sprawie 

dopłat". 

2. Decyzję w sprawie dopłat wydaje się w terminie miesiąca od dnia wpływu wniosku o 

dopłaty do organu właściwego. 

3. W przypadku gdy do wniosku o dopłaty została załączona kopia umowy zobowiązującej, o 

której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1, organ właściwy wydaje decyzję w sprawie dopłat po 

przedstawieniu przez najemcę kopii umowy najmu, nie później niż w terminie miesiąca od 

dnia wpływu wniosku o dopłaty do organu właściwego. 

4. 
(28)

 Organ właściwy przesyła decyzję w sprawie dopłat przysługujących najemcy będącego 

stroną umowy najmu do wiadomości inwestorowi w celu dokonania przez niego korekty 

wysokości miesięcznych należności wynikających z tej umowy i podlegających zapłacie 

bezpośrednio przez najemcę. Korekty wysokości miesięcznych należności wynikających z 

umowy podnajmu mieszkania, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, dokonuje gmina. 

5. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie dopłat nie powoduje wstrzymania wypłaty 

dopłat. 

6. 
(29)

 Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dopłaty przyznano na 

podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach 
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świadomego wprowadzenia organu właściwego w błąd przez najemcę, najemca jest 

obowiązany do zwrotu nienależnie pobranych kwot wraz z odsetkami ustawowymi. 

Odsetki są naliczane od dnia następującego po dniu wpłaty pierwszej nienależnie pobranej 

kwoty na rachunek wynajmującego do dnia dokonania zwrotu nienależnie pobranych 

kwot. 

7. Nienależnie pobrane kwoty wraz z odsetkami ustawowymi, o których mowa w ust. 6, 

stanowią przychód Funduszu Dopłat i podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, wypłata dopłat podlega wstrzymaniu. Przepis art. 4 

ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, dopłaty w skorygowanej wysokości wypłaca się od 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wyegzekwowanie nienależnie 

pobranych kwot wraz z odsetkami ustawowymi. Przepisy art. 4 ust. 5 i 7 stosuje się 

odpowiednio. 

10. Do decyzji wydanych w wyniku wznowienia postępowania albo kończących 

postępowanie odwoławcze przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

11. W przypadku rozwiązania umowy [najmu mieszkania] <najmu mieszkania albo 

podnajmu mieszkania>  decyzja w sprawie dopłat, na podstawie której najemca nabył 

prawo do uzyskiwania dopłat, ulega wygaśnięciu. 

 

Art. 18. 

1. W przypadku wygaśnięcia stosunku [najmu mieszkania] <najmu mieszkania albo 

podnajmu mieszkania> z powodu śmierci najemcy o dopłaty może ubiegać się osoba, 

która wchodziła w skład gospodarstwa domowego najemcy do chwili jego śmierci, będąca 

następnym najemcą tego mieszkania. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, okres, o którym mowa w art. 9 ust. 2, pomniejsza 

się o liczbę miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane wobec zmarłego najemcy. 

 

Art. 24. 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 4 ust. 5 i 6, art. 7 ust. 1 pkt 7, art. 13 ust. 1-4, art. 

15 ust. 4 i 8-10, art. 16 ust. 5 i 11, art. 17 ust. 2 oraz art. 19 ust. 5, przez inwestora rozumie 

się również podmiot, który nabył mieszkanie od inwestora z przeznaczeniem na wynajem 
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albo podmiot, który, działając na podstawie umowy w sprawie wynajmu mieszkań 

zawartej z inwestorem, wynajmuje mieszkanie najemcy. 

[2. W przypadkach, o których mowa w art. 4 ust. 5 i 6, art. 15 ust. 4 i 8-10, art. 16 ust. 5 i 11, 

art. 17 ust. 2 oraz art. 19 ust. 5, przez inwestora rozumie się również wynajmującego 

lokale mieszkalne lub budynki mieszkalne jednorodzinne wniesione jako wkład 

niepieniężny do spółki zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy "lokal za grunt".] 

<2. W przypadkach, o których mowa w art. 4 ust. 5 i 6, art. 15 ust. 4 i 8–10, art. 16 ust. 5 

i 11, art. 17 ust. 2 oraz art. 19 ust. 5, przez inwestora rozumie się również: 

1) wynajmującego lokale mieszkalne lub budynki mieszkalne jednorodzinne 

wniesione jako wkład niepieniężny do spółki zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy „lokal 

za grunt”; 

2) SAN.> 

 

 


