
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 23 lipca 2021 r.  

 

o kasach zapomogowo-pożyczkowych 

 

(druk nr 471) 

 

U S T A W A   z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 1090 i 1177) 

 

Art. 833. 

 § 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w 

przepisach Kodeksu pracy. 

§ 1
1
. Przepisy art. 87 i art. 87

1
 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do zasiłków dla 

bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, 

wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.). 

§ 2. Przepisy art. 87 i art. 87
1
 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do uposażeń posłów i 

senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników 

z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy. 

§ 2
1
. Przepisy art. 87 i art. 87

1
 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich 

świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo 

stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną. 

§ 3. Ograniczeń przewidzianych w § 2 i 2
1 

nie stosuje się do wierzytelności członków 

rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu udziału w dochodach spółdzielni 

przypadających im od wniesionych do spółdzielni wkładów. 

§ 4. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają 

egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach. 

§ 5. Do egzekucji z rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby 

zawodowej i z rent zasądzonych przez sąd lub ustalonych umową za utratę zdolności do 

pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia 

rentowego oraz do egzekucji ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia 
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społecznego w razie choroby i macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze 

świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 

rodzin. 

§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w 

przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, 

pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z 

pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz 

jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o 

wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818). 

§ 7. Nie podlegają egzekucji świadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mowa w art. 31 ust. 

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

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz środki 

finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

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

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na 

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

osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. 

§ 8. 
(37)

 Nie podlegają egzekucji dodatki mieszkaniowe wypłacone na podstawie ustawy z 

dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 oraz z 

2021 r. poz. 11) oraz dodatki energetyczne wypłacone na podstawie ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 

1565). 

<§ 9. Nie podlegają egzekucji zapomogi udzielone na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 

2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. poz. …).> 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.) 

Art. 10. 

§ 1. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają 

egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach. 
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§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do emerytur i rent otrzymywanych z zagranicy, po 

przeliczeniu ich przez dłużnika zajętej wierzytelności na złote według kursu banku z dnia 

wpłacenia do organu egzekucyjnego zajętych kwot. 

§ 3. Do egzekucji z rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby 

zawodowej i z rent zasądzonych przez sąd lub ustalonych umową za utratę zdolności do 

pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia 

rentowego oraz do egzekucji ze świadczeń pieniężnych, przysługujących z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa, stosuje się przepisy o egzekucji ze 

świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 

rodzin
(16)

. 

§ 4. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w 

przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, 

pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z 

pomocy społecznej, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym 

mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za 

życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818). 

§ 5. Nie podlegają egzekucji świadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mowa w art. 31 ust. 

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

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 

r. poz. 821), oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 

1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w 

części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. 

§ 6. 
(17)

 Nie podlegają egzekucji dodatki mieszkaniowe wypłacone na podstawie ustawy z 

dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 oraz z 

2021 r. poz. 11) oraz dodatki energetyczne wypłacone na podstawie ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 

1565). 

<§ 7. Nie podlegają egzekucji zapomogi udzielone na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 

2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. poz. …).> 
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U S T A W A   z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) 

 

Art. 1
1
. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   osobie wykonującej pracę zarobkową - należy przez to rozumieć pracownika lub osobę 

świadczącą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie 

zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz 

ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być 

reprezentowane i bronione przez związek zawodowy; 

[2)   pracodawcy - należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) oraz jednostkę 

organizacyjną, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli 

zatrudniają one inną niż pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową, niezależnie od 

podstawy tego zatrudnienia;] 

<2) pracodawcy – należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. 

poz. 1162), a także osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną i do której 

stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych, jeżeli zatrudniają one inną niż 

pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową;> 

3)   pracowniku - należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

[Art. 39. 

1. U pracodawców mogą być tworzone kasy zapomogowo-pożyczkowe, których członkami 

mogą być osoby wykonujące pracę zarobkową, emeryci i renciści bez względu na 

przynależność związkową. Nadzór społeczny nad tymi kasami sprawują związki 

zawodowe. 

2. (utracił moc). 

3. (utracił moc). 

4. (utracił moc). 

5. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady organizowania i 

działania kas, o których mowa w ust. 1, obowiązki zakładów pracy w tym zakresie.] 
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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. 6. 

1. Zwalnia się od podatku: 

1)   Skarb Państwa; 

2)   Narodowy Bank Polski; 

3)   jednostki budżetowe; 

4)   państwowe fundusze celowe, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.); 

4a)  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

4b)  wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 

4c)   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z wyłączeniem działalności 

gospodarczej, o której mowa w art. 240 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 

wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782 i 875); 

5)   przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ 

administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub 

umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej; 

6)   jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach 

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; 

7)   Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

8)   (uchylony); 

9)   (uchylony); 

10)   fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, 

utworzone na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem 

specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia 

inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych; 

  10a)   instytucje wspólnego inwestowania, z zastrzeżeniem ust. 4, posiadające siedzibę w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają łącznie 

następujące warunki: 

a)  podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 
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b)   wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, 

zebranych w drodze publicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa w 

papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, 

c)   prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad 

rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 

d)  ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad 

rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 

e)  posiadają depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji, 

f)  zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia 

właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te 

mają siedzibę; 

11)  fundusze emerytalne utworzone na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych; 

  11a)  podatników posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego prowadzących program emerytalny, w zakresie dochodów 

związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne, którzy spełniają łącznie 

następujące warunki: 

a)  podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

b)  prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych władz państwa, w 

którym mają siedzibę, 

c)  ich działalność podlega nadzorowi właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę, 

d)  posiadają depozytariusza prowadzącego rejestr aktywów tych podatników, 

e)  przedmiotem ich działalności jest wyłącznie gromadzenie środków pieniężnych i ich 

lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po 

osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego; 

12)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 

875); 

12a)  Fundusz Rezerwy Demograficznej, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

13)  (uchylony); 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2463930&full=1
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14)  (uchylony); 

15)  
(19)

 Rządową Agencję Rezerw Strategicznych; 

16)  Narodowy Fundusz Zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1373, z późn. zm.); 

17)  Bankowy Fundusz Gwarancyjny; 

18)  podmiot zarządzający aktywami w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842); 

19)   Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; 

20)   jednostki dozoru technicznego, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o 

dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568 i 1086); 

21)   Krajowy Zasób Nieruchomości; 

22)   Polską Agencję Nadzoru Audytowego, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. 

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1421, 1571, 2200 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 568)[.] <;> 

<23) kasy zapomogowo-pożyczkowe, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2021 r. 

o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. poz. …).> 

2. (uchylony). 

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 10a i 11a, 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. 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a, nie ma zastosowania do: 

1)   instytucji wspólnego inwestowania: 

a)  które prowadzą swoją działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania typu 

zamkniętego albo są instytucją wspólnego inwestowania typu otwartego działającą na 

podstawie zasad i ograniczeń inwestycyjnych odpowiadających instytucjom wspólnego 

inwestowania typu zamkniętego, lub 

b)  których tytuły uczestnictwa, zgodnie z dokumentami założycielskimi, nie są oferowane w 

drodze oferty publicznej, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani 

wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz mogą być nabywane także przez 

javascript:void(0)
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osoby fizyczne wyłącznie w przypadku, gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia 

tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40 000 euro; 

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

podmioty, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a. 

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a, nie ma zastosowania do podatku, o którym 

mowa w art. 24b. 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z 

późn. zm.) 

Art. 49. 

1. Banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych: 

1)    rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, oraz prowadzone dla nich na 

zasadach określonych w rozdziale 3a rachunki VAT; 

2)   rachunki lokat terminowych; 

3)    rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, w tym rachunki 

rodzinne, oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych; 

4)   rachunki powiernicze. 

2. Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie 

dla: 

1)   osób prawnych; 

2)   jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają 

zdolność prawną; 

3)   osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla 

osób będących przedsiębiorcami. 

3. Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki 

terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone wyłącznie dla: 

1)   osób fizycznych; 

2)   szkolnych kas oszczędnościowych; 

[3)   pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych;] 

<3) kas zapomogowo-pożyczkowych;> 

4)    rad rodziców. 
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4. Rachunki rodzinne mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, którym 

przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o 

których mowa w art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 i 1578), z wyjątkiem świadczeń 

alimentacyjnych, zwane dalej "świadczeniami niepodlegającymi egzekucji". 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 815 oraz z 2021 r. poz. 255) 

Art. 9. 

Zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne: 

1)   sprzedaż walut obcych; 

1a)   sprzedaż i zamianę walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.); 

2)  sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o 

podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod 

warunkiem że w wyniku dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone 

gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w 

wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz 

gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia 

nabycia; zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w 

rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9); 

3)   sprzedaż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego 

spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przepisów prawa 

spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu 

mieszkalnym, jeżeli nabywcą jest były właściciel (wieczysty użytkownik): 

a)  nieruchomości wywłaszczonej, któremu przyznano odszkodowanie, a nie przyznano 

nieruchomości zamiennej, 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2400250:part=a833§6&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2400250:part=a833§7&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2498725:part=a2u2p26&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.2362749:part=a9p2:nr=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1276248&full=1
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b)  nieruchomości sprzedanej na cele publiczne określone w przepisach o gospodarce 

nieruchomościami, który w razie wywłaszczenia spełniałby warunki do przyznania 

nieruchomości zamiennej, 

c)  nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, wykupionych na podstawie przepisów 

o ochronie i kształtowaniu środowiska 

- w wysokości kwoty otrzymanego odszkodowania (uzyskanej ceny), pod warunkiem że 

nabycie nastąpiło w ciągu 5 lat od daty otrzymania odszkodowania (zapłaty); 

4)   sprzedaż budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego 

odrębną nieruchomość, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego 

oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego 

lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli następuje ona: 

a)  w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie budynku lub praw do 

lokalu, 

b)  w celu uzyskania w zamian spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo budynku 

mieszkalnego lub jego części, zajmowanego przez nabywcę na podstawie umowy najmu, 

określonej w przepisach o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
(4)

 ; 

5)   zamianę budynku mieszkalnego lub jego części, lokali mieszkalnych stanowiących 

odrębną nieruchomość, spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego 

oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: praw do domu jednorodzinnego lub 

praw do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli stronami umowy są osoby zaliczone 

do I grupy podatkowej zgodnie z przepisami o podatku od spadków i darowizn; 

6)   sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł; 

7)   sprzedaż bonów i obligacji skarbowych; 

8)   sprzedaż bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego; 

9)   sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 

a)  firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

b)  dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm 

inwestycyjnych, 

c)  dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 

d)  dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne 

firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu 

zorganizowanego 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.2362749:part=a9p3l(b):nr=2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.2362749:part=a9p4l(b):nr=4&full=1
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- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284, 288 i 568); 

9a)  sprzedaż towarów giełdowych na giełdach towarowych; 

9b)   (uchylony); 

10)  pożyczki udzielane: 

a)  przez przedsiębiorców niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub 

zarządu, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek, 

b)  w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w 

art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1813), w wysokości przekraczającej kwotę, określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, 

pod warunkiem: 

–  złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu 

organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, z wyłączeniem 

przypadku, gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego, 

–  udokumentowania otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem przekazania 

na jego rachunek płatniczy lub na jego inny rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym, 

c)  na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do 

wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu - na zasadach określonych w przepisach 

o podatku od spadków i darowizn, 

d)   na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby, o których mowa w 

lit. b i c, jeżeli kwota lub wartość pożyczki nie przekracza 1000 zł, 

[e)  z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas 

zapomogowo-pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku oraz z 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,] 

<e) z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, kas 

zapomogowo-pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku oraz 

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,> 

f)  z utworzonych w drodze ustawy innych funduszów celowych, 

g)  (uchylona), 

h)  (uchylona), 
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i)  przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej; 

11)  umowy spółki i ich zmiany: 

a)  związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo 

kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od 

czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek 

kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska 

albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany, 

b)  związane z podwyższeniem kapitału zakładowego pokrytego z niezwróconych 

wspólnikom lub akcjonariuszom dopłat albo z niezwróconej pożyczki udzielonej spółce 

kapitałowej przez wspólnika lub akcjonariusza, które były uprzednio opodatkowane 

podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do 

spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita 

Polska, 

c)  związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w części dotyczącej wartości, o którą 

obniżono kapitał zakładowy w następstwie strat poniesionych przez spółkę kapitałową, 

pod warunkiem że podwyższenie kapitału zakładowego następuje w okresie 4 lat po jego 

obniżeniu, 

d)  jeżeli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności 

publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami 

morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub 

zbiorowego odprowadzania ścieków i w wyniku zawarcia umowy spółki Skarb Państwa 

lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co najmniej połowę udziałów lub akcji 

w tej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu 

terytorialnego posiada już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce; 

12)  (uchylony); 

13)  ustanowienie hipoteki: 

a)  na morskich statkach handlowych i rybackich, 

b)  na zabezpieczenie dotacji lub innych form pomocy finansowej, udzielanych organizacjom 

społecznym działającym w dziedzinie sportu i turystyki, 

c)  na zabezpieczenie wierzytelności banków z tytułu kredytów udzielanych rolnikom 

indywidualnym lub zespołom rolników indywidualnych na budownictwo inwentarskie lub 

składowe, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
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d)  przysługującej spółdzielniom mieszkaniowym i wierzycielom spółdzielni 

mieszkaniowych, 

e)  na zabezpieczenie pożyczek i kredytów udzielanych z funduszy celowych utworzonych w 

drodze ustawy; 

14)  (uchylony); 

15)  sprzedaż nieruchomości dokonaną w ramach realizacji prawa do rekompensaty w 

rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 

pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2097) - do wysokości kwoty odpowiadającej wartości zrealizowanego 

prawa do rekompensaty; 

16)  zbycia, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o 

funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1821), na rzecz 

przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1 tej ustawy. 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1131) 

Art. 108. 

1. Żołnierzom zawodowym nie wolno tworzyć i zrzeszać się w związkach zawodowych. 

2. Z dniem rozpoczęcia pełnienia zawodowej służby wojskowej ustaje dotychczasowe 

członkostwo żołnierza zawodowego w związku zawodowym. 

<2a. Żołnierzom zawodowym wolno zrzeszać się w organizacjach prowadzących 

działalność zapomogowo-pożyczkową u pracodawców, u których pełnią zawodową 

służbę wojskową.> 

3. W jednostkach wojskowych żołnierze zawodowi mogą tworzyć organy przedstawicielskie 

poszczególnych korpusów kadry zawodowej Sił Zbrojnych. 

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacji, 

funkcjonowania i tryb wyboru oraz okresy kadencji, zadania i uprawnienia organów 

przedstawicielskich żołnierzy zawodowych, a także formy ich współpracy z dowódcami 

jednostek wojskowych, z uwzględnieniem doradczego charakteru tych organów. 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.2362749:part=a9p13l(e):nr=6&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1996738&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2270065:part=a8(a)u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2270065:part=a8u1&full=1
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U S T A W A   z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842 oraz 

z 2021 r. poz. 680 i 1177) 

Art. 20. 

W przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego objętych obowiązkowym systemem 

gwarantowania depozytów uprawnione do świadczenia pieniężnego, o którym mowa w 

art. 35 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 22, są: 

1)   osoby fizyczne; 

2)   osoby prawne; 

3)   jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną; 

4)   szkolne kasy oszczędnościowe; 

[5)   pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe;] 

<5) kasy zapomogowo-pożyczkowe;> 

 

Art. 22. 

1. Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności: 

1)   Skarbu Państwa; 

2)   Narodowego Banku Polskiego; 

3)   banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie - 

Prawo bankowe; 

4)   kas i Kasy Krajowej; 

5)   Funduszu; 

6)   instytucji finansowych; 

7)   firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i 

uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 

tego rozporządzenia; 

8)   osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem 

gwarantowania depozytów; 

9)   krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych 

zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730 i 2217); 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1227202:part=a4u1p2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1227202:part=a4u1p25&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2498723&full=1
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10)  funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy 

zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95); 

11)  otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, 

powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105); 

12)  jednostek samorządu terytorialnego; 

13)  organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska 

oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek 

samorządu terytorialnego tych państw. 

2. Identyfikacja, o której mowa w ust. 1 pkt 8, obejmuje ustalenie następujących danych: 

1)   w przypadku osób fizycznych - imienia, nazwiska oraz numeru Powszechnego 

Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo imienia, nazwiska oraz daty 

urodzenia i cech dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku osoby 

nieposiadającej numeru PESEL, albo imienia, nazwiska oraz numeru dokumentu 

stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, a gdy identyfikacja była dokonywana przed 

dniem 23 czerwca 2001 r. - imienia, nazwiska oraz numeru PESEL albo imienia, 

nazwiska oraz daty urodzenia i cech dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

2)   w przypadku osób prawnych - nazwy (firmy), formy organizacyjnej, siedziby, adresu i 

numeru z właściwego rejestru; 

[3)   w przypadku jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym 

odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, szkolnych kas oszczędnościowych i 

pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych - nazwy, formy organizacyjnej, siedziby, 

adresu i numeru z właściwego rejestru, o ile dotyczy.] 

<3) w przypadku jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym 

odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, szkolnych kas oszczędnościowych i kas 

zapomogowo-pożyczkowych – nazwy, formy organizacyjnej, siedziby, adresu 

i numeru z właściwego rejestru, o ile dotyczy.> 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2472286&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2324400&full=1

