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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. 

o ochotniczych strażach pożarnych 

 
(druk nr 589) 

 
 
 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1128, z późn. zm.) 

Art.  21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

1) (uchylony); 

2) renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów 

wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; 

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

ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania 

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

postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień 

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

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), z wyjątkiem: 

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

wypowiedzenia umowy o pracę, 

b) odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach 

rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 

pracowników, 

c) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom 

pozostającym w stosunku służbowym, 

d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, 

e) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, 
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f) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z 

prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są 

opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o 

których mowa w art. 30c, 

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

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

nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz 

niepodległego bytu państwa polskiego; 

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

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

odszkodowań lub zadośćuczynień: 

a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

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

wyrządzono; 

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

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

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

zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość; 

3d) odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego i 

górniczego; 

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

skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 

przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i 

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

2019 r. poz. 1349); 

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

a) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji 

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

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

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

wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego - w wysokości 

wpłat wniesionych do funduszu; 

6) (uchylony); 

6a) wygrane w: 

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

loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli 

jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, 

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

bingo pieniężne i grach bingo fantowe 

– urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o 

grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej 

lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

6b) (uchylony); 

7) odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; 

8) świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie 

przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne 

otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe 

otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze 

otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

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

ubezpieczeniu społecznym rolników; 

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

wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329); 

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

zawodowych; 

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

międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej 

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

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

obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór; 
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10a) wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej 

reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej oraz członka polskiej reprezentacji na 

igrzyska głuchych i światowe igrzyska Olimpiad Specjalnych; 

11) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie 

przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania 

wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

tych ustaw; 

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

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

pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym, 

przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie tych ustaw; 

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

lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, 

artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy 

pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o 

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

artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych; 

12) (uchylony); 

12a) (uchylony); 

13) ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy 

narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność; 

14) kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia 

służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z 

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

w którym nastąpiło przeniesienie; 

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

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

dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 

694 i 720); 

15) świadczenia osób otrzymywane z tytułu odbywania lub pełnienia: 

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

okresowej służby wojskowej oraz służby przygotowawczej, 
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b) służby zastępczej 

- przyznane na podstawie odrębnych przepisów; 

16) diety i inne należności za czas: 

a) podróży służbowej pracownika, 

b) podróży osoby niebędącej pracownikiem 

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

ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków 

ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 

lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na 

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

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

czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do 

wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł; 

17a) kwoty stanowiące zwrot kosztów przysługujący członkom Rady Mediów 

Narodowych; 

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

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

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

przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju; 

19) wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania 

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

kwoty 500 zł; 

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

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

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

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

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

w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

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

zastrzeżeniem ust. 15; 
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20a) (uchylony); 

21) (uchylony); 

22) (uchylony); 

23) (uchylony); 

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

granicą i uzyskujących dochody z tytułu: 

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

służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości 

oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z 

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

otrzymywane stypendium, 

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

w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach 

akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów; 

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

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

jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość 

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

do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości 

nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, 

jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest 

udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika; 

przepis art. 23 ust. 7 stosuje się odpowiednio; 

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

Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich używanych do przewozu ładunku lub 

pasażerów w żegludze międzynarodowej, jeżeli była ona w danym roku podatkowym 

wykonywana łącznie przez okres co najmniej 183 dni, z wyjątkiem pracy 

wykonywanej na: 

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

holownik w ciągu roku stanowił przewóz ładunku lub pasażerów drogą morską, 
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b) pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej 

przez pogłębiarkę w ciągu roku stanowił przewóz wydobytego materiału drogą 

morską; 

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

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

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

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

zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006), oraz środki 

finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

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

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

przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

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

25) ryczałt energetyczny dla kombatantów; 

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

kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517 oraz z 2021 r. poz. 794); 

25b) ryczałt energetyczny, świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna wypłacane osobom 

uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu 

pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań 

wojennych (Dz. U. z 2020 r. poz. 684 oraz z 2021 r. poz. 794); 

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

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

osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319 i 1578 

oraz z 2021 r. poz. 353 i 794); 

25d) świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 

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

2529); 

26) zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk 

żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: 

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

związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez 

właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości, 
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b) z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 

zł; 

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

środków budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 

związku z zaistniałym zdarzeniem losowym; 

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

otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do 

tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej; 

27) otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na: 

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

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z zakładowych 

funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowych funduszy 

aktywności, 

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

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

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i 

okresu powojennego; 

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

nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie 

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

odpłatnym zbyciem utraciły charakter rolny; 

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

gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele 

uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z 

realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce 

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

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

postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę 

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

nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją 

prawa pierwokupu; 

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

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

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

z 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 na podstawie przepisów ustawy z 

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

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 

żywiołu, 

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

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

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu; 

29b) odszkodowania za szkody w środku trwałym, z wyłączeniem samochodu 

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

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

we własnym zakresie środka trwałego zaliczonego zgodnie z Klasyfikacją Środków 

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

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

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

30) przychody uzyskane z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania oraz 

nieruchomości nabytych stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami w 

zamian za mienie pozostawione za granicą; 

30a) przychody uzyskane z tytułu: 

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

realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 

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

osoby uprawnione na podstawie tej ustawy, 

b) sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, nabytych w związku 

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

nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego z dnia nabycia nieruchomości 

lub prawa użytkowania wieczystego; 

31) (uchylony); 

32) (uchylony); 

32a) (uchylony); 

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

kwoty 6000 zł; 

33) (uchylony); 

34) (uchylony); 

35) (uchylony); 

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

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

następującym; 

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

Rzeczypospolitej Polskiej loterii fantowych i gry bingo fantowe na podstawie 

zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów, o ile zostały przeznaczone na 

realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów społecznie użytecznych; 

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

uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub 

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

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł; 

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

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

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

przyznawanych przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani 

samorządową osobą prawną zwolnienie ma zastosowanie, o ile zasady ich 

przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki; 

39a) stypendia i inne środki finansowe, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1582); 
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39b) stypendia przyznawane przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz 

instytuty badawcze, z ich funduszy stypendialnych; 

39c) stypendia, o których mowa w art. 70b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 

Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796); 

39d) stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany 

stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta; 

39e) 15  stypendia, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o 

Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz. U. z 2021 r. poz. 

402 i 1574); 

40)  świadczenia pomocy materialnej dla uczniów i osób uczestniczących w innych 

formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz ze środków własnych szkół przyznane na podstawie przepisów o 

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

przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania; 

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

za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich oraz nagrody 

wypłacane przez Polski Związek Sportu Niesłyszących za uzyskanie wyników na 

igrzyskach głuchych; 

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

określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz 

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

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

zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za 

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

zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł; 

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

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

40d) (uchylony); 

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

36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133); 

41) (uchylony); 



- 12 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

42) (uchylony); 

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

położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym 

na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba 

wynajmowanych pokoi nie przekracza 5; 

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

w szkoleniach, <ćwiczeniach, działaniu ratowniczym,>akcjach ratowniczych i 

akcjach związanych z likwidowaniem klęsk żywiołowych; 

UWAGA: 

pominięto pkt 45 – 150 oraz ust. 1a – 40 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) 

 

Art.  1. 

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę 

życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym 

miejscowym zagrożeniem poprzez: 

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia; 

[2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia; 

3) prowadzenie działań ratowniczych.] 

<2) zapewnianie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia oraz na rzecz ochrony ludności; 

3) prowadzenie działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.> 

 

Art.  3. 

1. Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, 

budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem 

pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. 
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2. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, o 

których mowa w ust. 1, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów 

przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach. 

<3. Obowiązki zawarte w ust. 1 i 2 dotyczą również gmin w zakresie sprawowania 

nadzoru nad zadaniami określonymi w art. 1 pkt 1.> 

 

Art.  14h. 

[1. Państwowa Straż Pożarna przetwarza dane osobowe w SWD PSP w celu ochrony życia, 

zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym 

zagrożeniem, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy, uzyskane 

w związku z prowadzeniem działań ratowniczych oraz obsługą zgłoszeń alarmowych, o 

których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania 

ratunkowego, w tym dane osobowe osoby zgłaszającej oraz osób, których zgłoszenie 

dotyczy. 

2. Jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych w SWD PSP, wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z 

późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", przez udostępnienie informacji w 

Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej lub na swojej stronie 

internetowej oraz w widocznym miejscu w siedzibie.] 

<1. Państwowa Straż Pożarna przetwarza w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub 

środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, 

w szczególności w SWD PSP, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

wynikających z ustawy, dane osobowe uzyskane w związku z prowadzeniem działań 

ratowniczych oraz obsługą zgłoszeń alarmowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym 

dane osobowe osoby zgłaszającej oraz osób, których zgłoszenie dotyczy. 

2. Jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych, o których mowa w ust. 1, wykonuje obowiązek, o którym mowa 

w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
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dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 

2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), zwanego dalej „rozporządzeniem 

2016/679”, przez udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na 

swojej stronie podmiotowej lub na swojej stronie internetowej lub w widocznym 

miejscu w siedzibie.> 

3. Osoba występująca z żądaniem na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 obowiązana 

jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w 

tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane 

połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu. 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym co 

najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych osób posiadających pisemne 

upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do 

zachowania ich w poufności. 

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przechowywane wyłącznie przez okres 

niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy. Dane te podlegają przeglądowi nie 

rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania. 

6. Kierownicy jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej udostępniają 

informację o ograniczeniach, o których mowa w ust. 2 i 3, w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swoich stronach podmiotowych lub na swoich stronach internetowych oraz 

w widocznym miejscu w siedzibach jednostek. 

 

Art.  14ha. 

1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej 

Straży Pożarnej, komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-

Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i komendanci szkół Państwowej Straży 

Pożarnej są współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w SWD PSP. 
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2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ustala podział obowiązków 

współadministratorów, o których mowa w ust. 1, wynikających z przepisów 

rozporządzenia 2016/679. 

3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej planuje i realizuje rozbudowę oraz 

modyfikację SWD PSP oraz podejmuje działania mające na celu: 

1) zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do SWD PSP; 

2) zapewnienie integralności danych w SWD PSP; 

3) zapewnienie dostępności do SWD PSP dla podmiotów przetwarzających dane w tym 

systemie; 

4) przeciwdziałanie uszkodzeniom SWD PSP; 

5) określenie zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych; 

6) określenie zasad zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych; 

7) zapewnienie rozliczalności działań dokonywanych na danych SWD PSP; 

8) zapewnienie poprawności danych, w tym danych osobowych przetwarzanych w SWD 

PSP; 

9) wykonywanie kopii bezpieczeństwa. 

4. Komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, komendanci powiatowi (miejscy) 

Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i 

komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie właściwości swojego 

działania, zapewniają utrzymanie SWD PSP oraz podejmują działania, o których mowa w 

ust. 3. 

5. Współadministratorzy tworzą i aktualizują ewidencję osób upoważnionych do 

przetwarzania danych osobowych w SWD PSP, upoważniają do przetwarzania tych 

danych oraz prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, o którym 

mowa w art. 30 rozporządzenia 2016/679. 

[6. Przepisy art. 14h oraz art. 14ha stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych 

osobowych w SWD PSP przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w 

art. 15 pkt 1a-8.] 

<6. Przepisy art. 14h oraz art. 14ha stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych 

osobowych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 

1a–8.> 
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Art.  16. 

<1.> Zadania i organizację Państwowej Straży Pożarnej określa odrębna ustawa. 

<2. Organizację i zadania ochotniczych straży pożarnych określa odrębna ustawa.> 

 

[Art.  19. 

1. Ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują w oparciu o 

przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. 

1a. Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny 

sprzęt. Do zadań ochotniczych straży pożarnych należy w szczególności: 

1) walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami; 

2) organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej 

pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach 

ratowniczych; 

3) organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i 

umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 

4) upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami 

społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 

5) propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, 

klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 

1b. Bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych 

straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadający aktualne 

badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli 

szkolenie pożarnicze, o którym mowa w art. 28 ust. 1. 

1c. Ochotnicza straż pożarna może współdziałać z Wojskami Obrony Terytorialnej w zakresie 

niezbędnym do realizacji ich zadań. 

1d. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej, może określić, w drodze rozporządzenia, formy współdziałania ochotniczej 

straży pożarnej z Wojskami Obrony Terytorialnej, sprawy wymagające współdziałania, 

sposób wymiany informacji dotyczących spraw wymagających współdziałania oraz formy 

koordynacji wspólnych przedsięwzięć, uwzględniając potrzebę sprawnej realizacji tej 

współpracy. 

2. Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej i ich związku określa statut. 



- 17 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. Wszelkie sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, określone w statucie ochotniczej 

straży pożarnej i ich związku, wymagają uzgodnienia z komendantem powiatowym 

(miejskim) Państwowej Straży Pożarnej właściwym ze względu na teren działania lub 

Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w przypadku związku ochotniczych 

straży pożarnych działającego na terenie całego kraju.] 

 

Art.  21b. 

Do zadań własnych powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy: 

1) prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych 

oraz innych miejscowych zagrożeń; 

2) prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

powiatu; 

3) budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej 

wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji, 

straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze 

powiatu; 

[4) organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami 

uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu.] 

<4) organizowanie systemów teleinformatycznych, ostrzegania i alarmowania ludności 

oraz współdziałania podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych.> 

 

Art.  26. 

1. [Strażakowi jednostki ochrony przeciwpożarowej, a także członkowi ochotniczej straży 

pożarnej, zwanemu dalej "osobą poszkodowaną", który w związku z udziałem w 

działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł 

szkodę w mieniu, przysługuje:] 

<Strażakowi jednostki ochrony przeciwpożarowej, zwanemu dalej „osobą 

poszkodowaną”, który w związku z udziałem w działaniach ratowniczych, 

szkoleniach lub ćwiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w 

mieniu, przysługuje:> 

1) jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na 

zdrowiu; 

2) renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy; 
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3) odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu. 

2. Członkom rodziny osoby poszkodowanej, która zmarła wskutek okoliczności, o których 

mowa w ust. 1, przysługuje: 

1) jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci osoby poszkodowanej; 

2) renta rodzinna; 

3) odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu. 

3. Jednorazowe odszkodowania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, przysługują na 

zasadach określonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w wysokości kwot 

ustalanych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych i są wypłacane przez podmioty ponoszące koszty 

funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpożarowej. 

4. Renty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, przysługują: 

[1) osobom poszkodowanym będącym członkami ochotniczych straży pożarnych oraz 

członkom ich rodzin - na zasadach, w trybie i wysokości określonych w przepisach o 

zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych 

okolicznościach;] 

2) osobom poszkodowanym będącym strażakami jednostek ochrony przeciwpożarowej 

oraz członkom ich rodzin - na zasadach, w trybie i wysokości określonych w 

przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych. 

5. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2 pkt 3, ustala i wypłaca, z 

zastrzeżeniem ust. 6, podmiot ponoszący koszty funkcjonowania jednostki ochrony 

przeciwpożarowej na podstawie przepisów o odszkodowaniach przysługujących w 

związku ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej. 

6. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2 pkt 3, przysługujące osobie 

poszkodowanej lub członkowi rodziny osoby poszkodowanej będącej członkiem jednostki 

ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 

ustala i wypłaca właściwy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. 

7. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2 pkt 3, ustala się 

według następujących zasad: 

1) w razie utraty lub całkowitego zniszczenia mienia odszkodowanie ustala się według 

ceny zakupu obowiązującej w czasie ustalania odszkodowania, z uwzględnieniem 

stopnia zużycia mienia; 
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2) w razie uszkodzenia mienia odszkodowanie stanowi równowartość przywrócenia go do 

stanu sprzed wypadku; jeżeli jednak stopień uszkodzenia jest znaczny albo koszty 

naprawy przekroczyłyby wartość uszkodzonego mienia, wypłaca się odszkodowanie 

w wysokości określonej w pkt 1. 

8. Osobie poszkodowanej, której świadczenia odszkodowawcze, o których mowa w ust. 1, 

przysługują także z tytułu stosunku pracy lub służby albo ubezpieczenia społecznego lub 

majątkowego, przyznaje się jedno świadczenie wybrane przez zainteresowanego. 

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w ust. 2 pkt 1 i 3, z 

uwzględnieniem rodzaju dokumentów stanowiących podstawę do wszczęcia, prowadzenia 

i zakończenia postępowania, treści orzeczenia kończącego postępowanie oraz trybu 

odwoławczego. 

[Art.  26a. 

1. Członkowi ochotniczej straży pożarnej, który w związku z udziałem w działaniach 

ratowniczych lub ćwiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku, za czas 

niezdolności do pracy, za który nie zachował prawa do wynagrodzenia albo nie otrzymał 

zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie odrębnych 

przepisów, przysługuje, na jego wniosek, rekompensata pieniężna, zwana dalej 

"rekompensatą". 

2. Rekompensata przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy w wysokości 1/30 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). 

3. Rekompensatę, przysługującą członkowi ochotniczej straży pożarnej niewłączonej do 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, ustala i wypłaca podmiot ponoszący koszty 

funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpożarowej jako zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej. 

4. Rekompensatę, przysługującą członkowi ochotniczej straży pożarnej włączonej do 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, ustala i wypłaca właściwy komendant 

wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. 

5. W przypadku gdy członkowi ochotniczej straży pożarnej przysługiwałaby rekompensata 

przyznana w wysokości wyższej niż otrzymane wynagrodzenie albo otrzymany zasiłek 

chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne, na jego wniosek, wypłaca się wyrównanie 

do wysokości rekompensaty. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 
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6. Rekompensata wypłacana jest za okres niezdolności do pracy, lecz nie dłużej niż przez 

okres łącznego pobierania zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego na 

podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 

razie choroby i macierzyństwa. 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

przyznawania rekompensaty oraz wyrównania, o którym mowa w ust. 5, wzór wniosków o 

ustalenie prawa do rekompensaty i wyrównania oraz dokumenty stanowiące podstawę do 

ich ustalenia i wypłaty, kierując się koniecznością ujednolicenia procedur oraz 

zapewnienia sprawnej realizacji przyznawania rekompensaty oraz wyrównania, a także 

biorąc pod uwagę dokumenty zgromadzone w toku postępowania o odszkodowanie, o 

którym mowa w art. 26.] 

Art.  27. 

Z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych korzystają: 

1) uprawnieni do prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

[2) strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkowie ochotniczych straży pożarnych 

biorący udział w działaniu ratowniczym lub wykonujący inne zadania związane z ochroną 

przeciwpożarową;] 

<2) strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej biorący udział w działaniach 

ratowniczych lub wykonujący inne zadania związane z ochroną przeciwpożarową;> 

3) osoby fizyczne, które na podstawie art. 25 ust. 2 zostały zobowiązane do udziału w 

działaniu ratowniczym. 

[Art.  28. 

1. Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub 

szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, 

otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze 

uchwały. 

2. Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać 1/175 przeciętnego 

wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy 

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym 

lub szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy. 



- 21 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie przysługuje członkowi ochotniczej straży 

pożarnej za czas nieobecności w pracy, za który zachował wynagrodzenie. 

4. Członkowie ochotniczych straży pożarnych, za czas nieobecności w pracy z przyczyn 

określonych w ust. 1, zachowują przewidziane w odrębnych przepisach uprawnienie do 

innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą. 

5. W przypadku zbiegu świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 4, przysługujących na podstawie 

odrębnych przepisów stosuje się przepisy korzystniejsze. 

6. Członek ochotniczej straży pożarnej biorący bezpośredni udział w działaniach 

ratowniczych ma prawo do okresowych bezpłatnych badań lekarskich. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób przeprowadzania oraz 

zakres badań, o których mowa w ust. 6, a także podmioty uprawnione do ich 

przeprowadzania, uwzględniając specyfikę działań ratowniczych, a także kwalifikacje 

podmiotów przeprowadzających badania lekarskie.] 

 

Art.  29. 

[Koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z:] 

<Koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, z wyłączeniem 

ochotniczych straży pożarnych, są pokrywane z:> 

1) budżetu państwa; 

2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

3) dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne; 

4) środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej. 

 

Art.  32. 

1. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek 

ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, ponoszą podmioty 

tworzące te jednostki. 

[2. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej 

ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1. 

3. Gmina ma również obowiązek: 

1) bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej; 
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2) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i 

młodzieżowej drużyny pożarniczej; ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe 

nieimienne; 

3) ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6. 

3a. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zatrudnić komendanta gminnego ochrony 

przeciwpożarowej. Na stanowisku komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej 

może być także zatrudniony komendant gminny związku ochotniczych straży pożarnych. 

3b. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym 

środki pieniężne w formie dotacji. 

4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do ochotniczej straży pożarnej funkcjonującej w 

budynku, obiekcie lub na terenie niebędącym własnością, nieużytkowanym bądź 

niezarządzanym przez gminę.] 

Art.  33. 

[1. Budżet państwa uczestniczy w kosztach funkcjonowania jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 2-6 i 8, jeżeli jednostki te działają w 

ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.] 

<1. Budżet państwa uczestniczy w kosztach funkcjonowania jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 2–5 i 8, jeżeli jednostki te działają 

w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.> 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych corocznie określi, w drodze rozporządzenia, 

wysokość środków finansowych i ich podział między podmioty, o których mowa w ust. 1, 

z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej 

jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

<3. Finansowanie ochotniczych straży pożarnych z budżetu państwa odbywa się na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach 

pożarnych (Dz. U. poz. …).> 

[Art.  33a. 

1. Koszty realizacji zadań, o których mowa w art. 19 ust. 1a pkt 2-5, mogą być pokrywane z: 

1) budżetu państwa; 

2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

3) środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności 

stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe. 
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2. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest określana corocznie 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonuje rozdziału środków finansowych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, na podstawie wniosków złożonych przez ochotnicze straże 

pożarne za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 

właściwego ze względu na teren działania tej straży. 

4. We wniosku wskazuje się cel realizowanego zadania zgodny z art. 19 ust. 1a pkt 2-5. Do 

wniosku dołącza się opinię komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 

Pożarnej właściwego ze względu na teren działania tej straży. 

5. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym 

środki pieniężne w formie dotacji. 

Art.  34. 

1. Inne koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych i ich związków, związane z 

ochroną przeciwpożarową, pokrywane są z budżetu państwa, o ile na podstawie 

odrębnych przepisów zostaną przekazane gminom jako zadania zlecone. 

2. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1, określana jest corocznie przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych i przekazywana ochotniczym strażom pożarnym lub 

ich związkom. 

Art.  35. 

1. Szkolenie członków ochotniczej straży pożarnej, o których mowa w art. 28 ust. 6, prowadzi 

nieodpłatnie Państwowa Straż Pożarna. 

2. Szkolenie strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 

1a-5 i 8, oraz członków ochotniczej straży pożarnej, o której mowa w art. 32 ust. 4, może 

prowadzić odpłatnie Państwowa Straż Pożarna. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi szczegółowe zasady i sposób odpłatności 

za szkolenia, o których mowa w ust. 2. 

Art.  37. 

1. Nieruchomości, środki transportu, urządzenia i sprzęt pozostający w dyspozycji ochotniczej 

straży pożarnej lub ich związku mogą być, z zastrzeżeniem wynikającym z przepisu art. 33 

ust. 1, odpłatnie wykorzystywane do innych społecznie użytecznych celów, określonych w 

statucie ochotniczej straży pożarnej lub ich związku. 

2. Środki uzyskane z tytułu, o którym mowa w ust. 1, stanowią dochody własne ochotniczej 

straży pożarnej lub ich związku.] 



- 24 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art.  39. 

[1. Środki finansowe przekazane Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej na 

podstawie przepisów art. 35 ust. 2 i art. 38 ust. 1 są przeznaczone wyłącznie na cele 

ochrony przeciwpożarowej.] 

<1. Środki finansowe przekazane Komendantowi Głównemu Państwowej Straży 

Pożarnej na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 są przeznaczone wyłącznie na cele 

ochrony przeciwpożarowej.> 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

rozdziału środków, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie 

skutecznego funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1940) 

Art.  7. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

[1) akcjach ratowniczych - rozumie się przez to działania ratownicze organizowane i 

kierowane przez Państwową Straż Pożarną;] 

<1) akcjach ratowniczych – rozumie się przez to działania organizowane i kierowane 

przez Państwową Straż Pożarną;> 

2) pomocniczych specjalistycznych czynnościach ratowniczych - rozumie się przez to 

działania Państwowej Straży Pożarnej w ramach udzielanej pomocy innym służbom 

ratowniczym, z wyłączeniem działań porządkowo-ochronnych, zastrzeżonych dla innych 

jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych; 

3) staroście - należy przez to rozumieć również prezydenta miasta w miastach na prawach 

powiatu. 

 

 

USTAWA z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 

138) 

Art.  17b. 

1. Nagrodą za zasługi w służbie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są odznaczenia 

wojskowe: 
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1) Wojskowy Krzyż Zasługi; 

2) Morski Krzyż Zasługi; 

3) Lotniczy Krzyż Zasługi. 

2. Wojskowy Krzyż Zasługi może być nadany żołnierzowi Wojsk Lądowych, a wyjątkowo 

żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za dokonany w 

czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający 

poza zwykły obowiązek. 

3. Morski Krzyż Zasługi może być nadany żołnierzowi Marynarki Wojennej, a wyjątkowo 

żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za dokonany w 

czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Marynarce Wojennej, a wykraczający 

poza zwykły obowiązek. 

4. Lotniczy Krzyż Zasługi może być nadany żołnierzowi Sił Powietrznych, a wyjątkowo 

żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za dokonany w 

czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający 

poza zwykły obowiązek. 

5. Krzyże, o których mowa w ust. 1, mogą być nadane tej samej osobie dwukrotnie. 

6. Do Krzyży, o których mowa w ust. 1, nie ma zastosowania art. 6 ust. 2. 

 

<Art. 17c. 

Nagrodą za wybitne osiągnięcia w realizacji zadań wynikających z bycia członkiem 

ochotniczej straży pożarnej jest Krzyż Świętego Floriana.> 

 

Art.  31. 

1. Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń wojennych i wojskowych przedstawia 

Prezydentowi Minister Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Wnioski o nadanie Krzyża Wojskowego oraz odznaczeń wojskowych o charakterze 

pamiątkowym mających w nazwie wyraz "Gwiazda" przedstawia Prezydentowi Minister 

Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

3. Wnioski o nadanie Krzyża Zasługi za Dzielność przedstawia Prezydentowi minister 

właściwy do spraw wewnętrznych albo Minister Obrony Narodowej. 

4. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi 

wojewodowie. 
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5. Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego 

lub zamieszkałej stale za granicą przedstawia Prezydentowi minister właściwy do spraw 

zagranicznych. 

6. Wnioski o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności przedstawia Prezydentowi Prezes 

Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego lub 

zamieszkałych stale za granicą - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zagranicznych. 

7. Wnioski o nadanie Medalu Virtus et Fraternitas przedstawia Prezydentowi Dyrektor 

Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Rady Pamięci, o której mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o 

Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz. U. z 2019 r. poz. 213), a 

w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego lub zamieszkałych stale za 

granicą - Dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pamięci, o której mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, oraz po 

zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych. 

<8. Wnioski o nadanie Krzyża Świętego Floriana przedstawia Prezydentowi minister 

właściwy do spraw wewnętrznych.> 

 

 

USTAWA z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 

2320) 

<Art. 48a. 

Organ emerytalny określony na podstawie art. 32 ust. 2a przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych wypłaca świadczenia ratownicze, o których mowa w art. 16 ustawy 

z dnia 2 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. …) oraz 

https://sip.lex.pl/#/document/18662668?unitId=art(5)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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w art. 11a ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach 

i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1084).> 

 

 

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 

1093, 1505, 1642 i 1873) 

Art.  45. 

1.  192  Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla paliw gazowych lub energii, 

stosownie do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 32 

ust. 1, z wyłączeniem magazynowania energii elektrycznej. Taryfy należy kalkulować w 

sposób zapewniający: 

1) pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

energetycznych w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub 

obrotu paliwami gazowymi i energią oraz magazynowania, skraplania lub 

regazyfikacji paliw gazowych, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału 

zaangażowanego w tę działalność; 

1a) pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

energetycznych w zakresie magazynowania paliw gazowych, w tym budowy, 

rozbudowy i modernizacji magazynów paliw gazowych, wraz z uzasadnionym 

zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność w wysokości nie mniejszej niż 

stopa zwrotu na poziomie 6%; 

2) pokrycie kosztów uzasadnionych ponoszonych przez operatorów systemów 

przesyłowych i dystrybucyjnych w związku z realizacją ich zadań; 

2a) 193  pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

energetycznych w zakresie budowy i przyłączania infrastruktury ładowania 

drogowego transportu publicznego i powiązanych z nią magazynów energii 

elektrycznej, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę 

działalność w wysokości nie mniejszej niż stopa zwrotu na poziomie 6%; 

3) ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat [.] 

<;> 

<4) w odniesieniu do taryf dla energii elektrycznej – realizację przedsięwzięć 

z zakresu ochrony przeciwpożarowej.> 
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1a. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem i 

dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się koszty, 

które wynikają z nakładów ponoszonych na przedsięwzięcia inwestycyjne podjęte przez 

przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w latach 

1993-1998, służące poprawie ochrony środowiska i efektywności wytwarzania energii 

elektrycznej, w części, jaką zatwierdzi Prezes URE, z uwzględnieniem przychodów 

uzyskanych ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o którym mowa 

w art. 49 ust. 1. 

1b. Przepisów ust. 1a nie stosuje się od dnia powstania obowiązku uiszczania opłaty 

przejściowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania 

kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów 

długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1874). 

1c. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem 

lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się 

koszty pobierania opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w ust. 1b. 

1d. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem 

lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się 

koszty wprowadzenia i pobierania opłaty, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 

1da. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem 

lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się 

koszty wprowadzenia i pobierania opłaty, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. 

1e. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem energią 

elektryczną, paliwami gazowymi lub sprzedażą ciepła odbiorcom końcowym uwzględnia 

się koszty realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 

2016 r. o efektywności energetycznej. 

1f. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem 

lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się 

uzasadnione koszty wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o 

rynku mocy oraz koszty wprowadzenia i pobierania opłaty mocowej, o której mowa w tej 

ustawie. 
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1g. Koszty związane z budową stacji gazu ziemnego, o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w liczbie, o której 

mowa w art. 60 ust. 2 tej ustawy, ogólnodostępnej stacji ładowania, o której mowa w art. 

64 ust. 1 tej ustawy, lub infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, 

przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii 

elektrycznej uwzględnia w kosztach swojej działalności. 

1h. W kosztach działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się koszty wykonania obowiązku, o którym 

mowa w art. 16b ust. 3. 

1i.  194  W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się 

przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

uwzględnia się koszty uzasadnione związane z tworzeniem i funkcjonowaniem systemu 

pomiarowego, systemu zdalnego odczytu lub centralnego systemu informacji rynku 

energii oraz wykonywania innych zadań wynikających z ustawy, w szczególności 

wykonywania zadań operatora informacji rynku energii. 

1j.  195  W kosztach działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub 

operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, o których mowa w ust. 1 pkt 

1, uwzględnia się koszty uzasadnione związane z wybudowaniem przez niego magazynu 

energii elektrycznej stanowiącego część jego sieci i funkcjonowaniem tego magazynu. 

2. Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty 

współfinansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć i usług 

zmierzających do zmniejszenia zużycia paliw i energii u odbiorców, stanowiących 

ekonomiczne uzasadnienie uniknięcia budowy nowych źródeł energii i sieci. 

3. Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty 

współfinansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć związanych z 

rozwojem instalacji odnawialnego źródła energii. 

4. Przedsiębiorstwa energetyczne różnicują ceny i stawki opłat określone w taryfach dla paliw 

gazowych, energii elektrycznej i ciepła dla różnych grup odbiorców wyłącznie ze względu 

na koszty uzasadnione spowodowane realizacją świadczenia, o ile przepisy nie stanowią 

inaczej. 

<4a. Przedsiębiorstwo energetyczne tworzy odrębną grupę taryfową dla odbiorców 

energii elektrycznej przyłączonych do sieci, niezależnie od poziomu napięcia 

znamionowego sieci, będących jednostkami ochrony przeciwpożarowej, o których 
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mowa w ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. 

poz. …), biorąc pod uwagę znaczenie tych jednostek dla realizacji przedsięwzięć 

mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, 

klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.> 

5. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 

gazowych lub energii kalkulują stawki opłat za usługi przesyłania lub dystrybucji w taki 

sposób, aby udział opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług przesyłania lub 

dystrybucji dla danej grupy odbiorców nie był większy niż ustalony przez Prezesa URE. 

6. Taryfy dla energii elektrycznej powinny uwzględniać, w odniesieniu do odbiorców, skutki 

wprowadzenia opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w ust. 1b. 

6a. Taryfy dla energii elektrycznej uwzględniają charakterystykę poboru przez infrastrukturę 

ładowania drogowego transportu publicznego oraz konieczność rozwoju zbiorowego 

transportu publicznego wykorzystującego pojazdy elektryczne. 

6b. Taryfy dla energii elektrycznej i paliw gazowych uwzględniają przychody z działalności 

niezwiązanej z działalnością, o której mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1, związane z 

przychodami odpowiednio ogólnodostępnych stacji ładowania, lub punktów tankowania 

sprężonego gazu ziemnego (CNG), o których mowa odpowiednio w art. 64 ust. 1 lub art. 

60 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

7. Płatnik, o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1d, uwzględnia w 

taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu przepisów 

prawa energetycznego opłatę, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 

1d, ustalaną na podstawie stawki, o której mowa w art. 98 ust. 1 ustawy wymienionej w 

ust. 1d, obowiązującej w danym roku. Opłata, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy 

wymienionej w ust. 1d, pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług stanowi u 

płatnika, o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1d, podstawę 

opodatkowania świadczonych przez niego usług w rozumieniu art. 29a ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

8. Płatnik, o którym mowa w art. 61 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1da, uwzględnia w 

taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu przepisów 

prawa energetycznego opłatę, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 

1da, ustalaną na podstawie stawki, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy wymienionej w 

ust. 1da, obowiązującej w danym roku. Opłata, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy 

wymienionej w ust. 1da, pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług stanowi u 
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płatnika, o którym mowa w art. 61 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1da, podstawę 

opodatkowania świadczonych przez niego usług w rozumieniu art. 29a ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

9.  196  W rozliczeniach za świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej 

w zakresie opłat za energię elektryczną pobraną z sieci elektroenergetycznej przez 

magazyn energii elektrycznej, przedmiotem rozliczenia jest różnica energii elektrycznej 

pobranej z sieci przez magazyn energii elektrycznej i energii elektrycznej wprowadzonej 

do sieci przez ten magazyn w danym okresie rozliczeniowym. 

10.  197  W rozliczeniach za świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej 

w zakresie opłat za moc umowną określoną dla magazynu energii elektrycznej, z 

wyłączeniem rozliczeń za przekroczenie mocy umownej, moc ta na potrzeby rozliczeń 

jest pomniejszana o iloczyn mocy umownej i współczynnika określonego przez stosunek 

energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez magazyn energii elektrycznej do energii 

elektrycznej pobranej z sieci przez ten magazyn w danym okresie rozliczeniowym. 

11.  198  Jeżeli magazyn energii elektrycznej jest częścią jednostki wytwórczej, w 

rozliczeniach za świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w 

zakresie opłat za energię elektryczną pobraną z sieci przez ten magazyn, przedmiotem 

rozliczenia jest różnica energii elektrycznej pobranej z sieci przez magazyn energii 

elektrycznej i energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez ten magazyn w danym 

okresie rozliczeniowym, ustalona w oparciu o wskazania układu pomiarowo-

rozliczeniowego tego magazynu, o którym mowa w ust. 13. 

12.  199  Jeżeli magazyn energii elektrycznej jest częścią jednostki wytwórczej, w 

rozliczeniach za świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w 

zakresie opłat za moc umowną określoną dla tego magazynu, z wyłączeniem rozliczeń za 

przekroczenie mocy umownej, moc ta na potrzeby rozliczeń jest pomniejszana o iloczyn 

mocy umownej i współczynnika określonego przez stosunek energii elektrycznej 

wprowadzonej do sieci przez magazyn energii elektrycznej do energii elektrycznej 

pobranej z sieci przez ten magazyn w danym okresie rozliczeniowym. 

13.  200  Magazyn energii elektrycznej będący częścią jednostki wytwórczej wyposaża się w 

układ pomiarowo - rozliczeniowy rejestrujący ilość energii elektrycznej wprowadzonej do 

magazynu energii elektrycznej i wyprowadzonej z tego magazynu, niezależnie od układu 

pomiarowo-rozliczeniowego rejestrującego ilość energii elektrycznej pobranej z sieci i 

wprowadzonej do sieci przez tę jednostkę. 
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Art.  46. 

1. Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych 

oraz szczegółowe zasady rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, biorąc pod uwagę: 

politykę energetyczną państwa, zapewnienie pokrycia uzasadnionych kosztów 

przedsiębiorstw energetycznych, w tym kosztów ich rozwoju, ochronę interesów 

odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i opłat, poprawę efektywności 

dostarczania i wykorzystywania paliw gazowych, równoprawne traktowanie odbiorców, 

eliminowanie subsydiowania skrośnego oraz przejrzystość cen i stawek opłat. 

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać w szczególności: 

1) kryteria podziału odbiorców na grupy taryfowe; 

2) szczegółowe zasady ustalania opłat za przyłączenie do sieci, w tym sposób 

kalkulowania stawek opłat za przyłączenie; 

3) rodzaje cen i stawek opłat dla każdej koncesjonowanej działalności gospodarczej oraz 

sposób ich kalkulowania; 

4) sposób uwzględniania w taryfach poprawy efektywności i zmiany warunków 

działalności wykonywanej przez przedsiębiorstwa energetyczne; 

5) sposób prowadzenia rozliczeń z odbiorcami oraz rozliczeń między przedsiębiorstwami 

energetycznymi; 

6) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych paliw 

gazowych i standardów jakościowych obsługi odbiorców; 

7) sposób ustalania opłat za przekroczenia mocy; 

8) sposób ustalania opłat za nielegalny pobór paliw gazowych; 

9) zakres usług wykonywanych na dodatkowe zlecenie odbiorcy i sposób ustalania opłat 

za te usługi. 

[3.  212  Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w 

drodze rozporządzenia, sposób kształtowania i kalkulacji taryf dla energii elektrycznej 

oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, biorąc pod uwagę politykę energetyczną 

państwa, zapewnienie pokrycia kosztów uzasadnionych przedsiębiorstw energetycznych, w 

tym kosztów ich rozwoju, ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem 

cen i opłat, poprawę efektywności dostarczania i wykorzystywania energii elektrycznej, 

koszty instalowania u odbiorców końcowych liczników zdalnego odczytu, równoprawne 

traktowanie odbiorców, eliminowanie subsydiowania skrośnego, przejrzystość cen i 
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stawek opłat oraz potrzebę rozwoju drogowego elektrycznego transportu publicznego i 

magazynowania energii elektrycznej.] 

<3. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

kształtowania i kalkulacji taryf dla energii elektrycznej oraz sposób rozliczeń w 

obrocie energią elektryczną, biorąc pod uwagę: politykę energetyczną państwa, 

zapewnienie pokrycia uzasadnionych kosztów przedsiębiorstw energetycznych, w 

tym kosztów ich rozwoju, realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej, ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem 

cen i opłat, poprawę efektywności dostarczania i wykorzystywania energii 

elektrycznej, równoprawne traktowanie odbiorców, eliminowanie subsydiowania 

skrośnego oraz przejrzystość cen i stawek opłat.> 

4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno określać w szczególności: 

1) kryteria podziału odbiorców na grupy taryfowe; 

2) podział podmiotów przyłączanych na grupy przyłączeniowe; 

3) szczegółowe zasady ustalania opłat za przyłączenie do sieci, w tym sposób 

kalkulowania stawek opłat za przyłączenie; 

4) rodzaje cen i stawek opłat dla każdej koncesjonowanej działalności gospodarczej oraz 

sposób ich kalkulowania; 

5) sposób uwzględniania w taryfach: 

a) kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, 

b) (uchylona), 

c) rekompensat, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 714/2009 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, 

d) kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1a, 

e) 213  kosztów związanych z wykorzystaniem usług systemowych nabywanych od 

odbiorców energii na podstawie art. 9c ust. 2 pkt 8, kosztów wskazanych w art. 11d 

ust. 5, kosztów wynikających ze stosowania przepisów wydanych na podstawie art. 11 

ust. 6 i 7 oraz kosztów działań, o których mowa w art. 11c ust. 2, poniesionych w roku 

poprzedzającym rok kalkulacji taryfy; 
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6) 214  sposób uwzględniania w taryfach poprawy efektywności, instalowania u odbiorców 

końcowych liczników zdalnego odczytu i zmiany warunków wykonywanej 

działalności przez przedsiębiorstwa energetyczne; 

7) sposób prowadzenia rozliczeń z odbiorcami oraz między przedsiębiorstwami 

energetycznymi, w tym w zakresie określonym w art. 45 ust. 1a; 

7a) 215  sposób prowadzenia rozliczeń za energię elektryczną pobieraną z sieci i 

wprowadzaną do sieci przez magazyn energii elektrycznej, w tym sposób obliczania 

współczynnika, o którym mowa w art. 45 ust. 10; 

8) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii 

elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców; 

9) sposób ustalania opłat za ponadumowny pobór energii biernej i przekroczenia mocy; 

10) sposób ustalania opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej; 

11) zakres usług wykonywanych na dodatkowe zlecenie odbiorcy i sposób ustalania opłat 

za te usługi. 

5. Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla ciepła oraz 

szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, biorąc pod uwagę: politykę 

energetyczną państwa, zapewnienie pokrycia uzasadnionych kosztów przedsiębiorstw 

energetycznych, w tym kosztów ich rozwoju, ochronę interesów odbiorców przed 

nieuzasadnionym poziomem cen i opłat, poprawę efektywności dostarczania i 

wykorzystywania ciepła, równoprawne traktowanie odbiorców, eliminowanie 

subsydiowania skrośnego oraz przejrzystość cen i stawek opłat. 

6. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, powinno określać w szczególności: 

1) kryteria podziału odbiorców na grupy taryfowe; 

2) szczegółowe zasady ustalania opłat za przyłączenie do sieci, w tym sposób 

kalkulowania stawek opłat za przyłączenie; 

3) rodzaje cen i stawek opłat dla każdej koncesjonowanej działalności gospodarczej oraz 

sposób ich kalkulowania; 

4) uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek dla ciepła wytwarzanego w jednostkach 

kogeneracji z zastosowaniem wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 

2f; 

5) sposób ustalania wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w pkt 4; 

6) (uchylony); 
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7) sposób uwzględniania w taryfach poprawy efektywności i zmiany warunków 

wykonywanej działalności przez przedsiębiorstwa energetyczne; 

8) sposób prowadzenia rozliczeń, z odbiorcami oraz między przedsiębiorstwami 

energetycznymi; 

9) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych nośnika ciepła 

i standardów jakościowych obsługi odbiorców; 

10) sposób ustalania opłat za nielegalny pobór ciepła. 

 

 

USTAWA 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. 1038, 1243 i 1535) 

 

Art.  22. 

1. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 mogą uzyskać 

status organizacji pożytku publicznego pod warunkiem, iż działalność o której mowa w 

art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 prowadzona jest nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata. 

<1a. Warunek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy ochotniczych straży pożarnych.> 

2. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 4 podlegające 

obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskują status organizacji 

pożytku publicznego z chwilą wpisania do tego Rejestru informacji o spełnieniu 

wymagań, o których mowa w art. 20, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

3. Organizacja pozarządowa inna niż wymieniona w ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 

3 ust. 3 pkt 1, uzyskują status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania do 

Krajowego Rejestru Sądowego, na zasadach i w trybie określonych w ustawie, o której 

mowa w ust. 2. 

4. Organizacja pozarządowa, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 4 o których mowa 

w ust. 2, traci status organizacji pożytku publicznego z chwilą wykreślenia z Krajowego 

Rejestru Sądowego informacji o spełnianiu wymagań określonych w art. 20, a podmioty, 

o których mowa w ust. 3 - z chwilą ich wykreślenia z tego Rejestru. 

5. W przypadku otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości albo prawomocnego oddalenia 

wniosku o ogłoszenie upadłości organizacji pożytku publicznego z uwagi na fakt, że 

majątek organizacji pożytku publicznego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów 

https://sip.lex.pl/#/document/16798899?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798899?cm=DOCUMENT
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postępowania, sąd rejestrowy z urzędu wykreśla informację, o której mowa w ust. 2, lub 

organizację, o której mowa w ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego. 

6. Właściwy sąd rejestrowy, po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie 

wykreślenia informacji, o której mowa w ust. 2, lub organizacji, o której mowa w ust. 3, z 

Krajowego Rejestru Sądowego, informuje o tym Dyrektora Narodowego Instytutu, 

podając datę doręczenia i uprawomocnienia się tego postanowienia. 

7. Organizacja pożytku publicznego, w stosunku do której właściwy sąd rejestrowy wydał 

postanowienie, o którym mowa w ust. 6: 

1) informuje Dyrektora Narodowego Instytutu o wysokości niewydatkowanych na dzień 

wydania tego postanowienia środków finansowych pochodzących z 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego 

postanowienia; 

2) przekazuje niewydatkowane na dzień wydania tego postanowienia środki finansowe 

pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Funduszu 

Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, w terminie 14 dni od dnia 

uprawomocnienia się tego postanowienia. 

8. W przypadku niepoinformowania lub nieprzekazania środków, o których mowa w ust. 7, 

Dyrektor Narodowego Instytutu wzywa organizację pożytku publicznego do zwrotu 

niewydatkowanych środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od 

osób fizycznych lub przedstawienia niezbędnych wyjaśnień. 

9. W przypadku niezastosowania się organizacji pożytku publicznego do wezwania w 

terminie 14 dni od dnia jego otrzymania Dyrektor Narodowego Instytutu wydaje decyzję 

określającą kwotę niewydatkowanych środków finansowych pochodzących z 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych i określa termin, od którego nalicza się odsetki. W 

zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.). 

 

 

USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2171) 

Art.  3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=dz(III)&cm=DOCUMENT
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1) imprezie masowej - należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno-rozrywkową, 

masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, o których mowa w pkt 2-4, z 

wyjątkiem imprez: 

a) organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, 

bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach, 

b) organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi 

szkołami i placówkami, 

c) organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, 

d) sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych, 

e) sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i 

nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym, 

f) zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników <,> 

<g) o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o ochotniczych 

strażach pożarnych (Dz. U. poz. …)> 

- jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona 

odbyć; 

2) imprezie masowej artystyczno-rozrywkowej - należy przez to rozumieć imprezę o 

charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie 

przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu 

o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć: 

a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym 

przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez 

organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz 

przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, 

b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy 

masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, 

ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi 

ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500; 

3) masowej imprezie sportowej - należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu 

współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na: 

a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba 

udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi 
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nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku 

umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300, 

b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba 

udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000; 

4) meczu piłki nożnej - należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu 

współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w innym 

obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla 

osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi 

ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000; 

5) imprezie masowej podwyższonego ryzyka - należy przez to rozumieć imprezę masową, w 

czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub 

dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, 

istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji; 

6) czasie trwania imprezy masowej - należy przez to rozumieć okres od chwili udostępnienia 

obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia przez nich tego 

obiektu lub terenu; 

7) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej - należy przez to rozumieć liczbę 

udostępnionych przez organizatora miejsc na stadionie, w innym obiekcie niebędącym 

budynkiem, hali sportowej albo w innym budynku lub na terenie umożliwiającym 

przeprowadzenie imprezy masowej, ustaloną na podstawie przepisów prawa budowlanego 

i przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej; 

8) instytucjach zagranicznych - należy przez to rozumieć podmioty zagraniczne i 

międzynarodowe, w tym w szczególności wchodzące w ich skład narodowe punkty 

informacyjne, właściwe do zapobiegania i zwalczania przejawów przemocy i 

chuligaństwa w czasie masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, na 

podstawie Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie 

imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu 

dnia 19 sierpnia 1985 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 625) oraz decyzji Rady 2002/348/JHA z 

dnia 25 kwietnia 2002 r. dotyczącej bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o 

charakterze międzynarodowym (Dz. Urz. WE L 121 z 08.05.2002, str. 1-3; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 04, str. 237-239); 

9) organizatorze - należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą imprezę masową; 

https://sip.lex.pl/#/document/16797133?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67427868?cm=DOCUMENT
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10) regulaminie obiektu (terenu) - należy przez to rozumieć przepisy wydane przez 

właściciela, posiadacza, użytkownika lub zarządzającego obiektem lub terenem, 

zawierające zasady wstępu na teren lub obiekt, w tym osób małoletnich, zasady 

zachowania się osób obecnych w obiekcie lub na terenie i korzystania przez nie z obiektu 

lub terenu oraz ze znajdujących się tam urządzeń, a także określające miejsca 

nieprzeznaczone dla publiczności; 

11) kierowniku do spraw bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez 

organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom 

imprezy masowej; 

12) służbie informacyjnej - należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do 

spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, w tym spikera zawodów 

sportowych; 

13) służbie porządkowej - należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do 

spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, wpisane na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 

r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495); 

14) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej - należy przez to rozumieć 

wydzielony, odpowiednio oznaczony teren na otwartej przestrzeni, spełniający warunki 

higieniczno-sanitarne odpowiadające wymaganiom przewidzianym prawem oraz 

posiadający infrastrukturę zapewniającą bezpieczne przeprowadzenie imprezy masowej, 

na którym do określenia liczby miejsc przyjmuje się przelicznik 0,5 m2 na osobę; 

15) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty w rozumieniu przepisów 

prawa budowlanego lub teren będący w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych 

podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, 

Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw 

oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej; 

16) zabezpieczeniu imprezy masowej - należy przez to rozumieć ogół skoordynowanych 

przedsięwzięć podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w związku z imprezą masową; 

17) zakazie zagranicznym - należy przez to rozumieć zakaz stadionowy, nałożony przez 

uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informację przekazano 

Komendantowi Głównemu Policji; 

https://sip.lex.pl/#/document/16798870?unitId=art(26)&cm=DOCUMENT
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18) zezwoleniu - należy przez to rozumieć zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej 

wydane, w drodze decyzji, przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwych ze 

względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej; 

19) dokumencie potwierdzającym tożsamość - należy przez to rozumieć dowód osobisty, 

tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub 

studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument 

potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby. 

 

 

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 i 

1997) 

Art.  26. 

1. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub 

pojazdem silnikowym w formie kursu, z zastrzeżeniem ust. 3, jest prowadzone przez: 

1) ośrodek szkolenia kierowców - jednostkę organizacyjną przedsiębiorcy wpisanego do 

rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców; 

2) jednostkę wojskową - w zakresie szkolenia żołnierzy na potrzeby Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

[3) jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych - w zakresie szkolenia osób na potrzeby tych 

służb.] 

<3) jednostkę organizacyjną służb podległych ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych lub nadzorowanych przez tego ministra – w zakresie szkolenia 

osób na potrzeby tych służb oraz strażaków ratowników ochotniczej straży 

pożarnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o 

ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. …).> 

2. Szkolenie osób w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik 

komputerowych i Internetu, o którym mowa w art. 23 ust. 3, jest prowadzone wyłącznie 

przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie 

dodatkowych wymagań. 

3. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami 

silnikowymi w formie zajęć szkolnych jest prowadzone dla uczniów (słuchaczy) przez 

szkołę, jeżeli w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, 
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o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jest przewidziane przygotowanie do uzyskania 

umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub szkoła realizuje to szkolenie dla 

uczniów (słuchaczy) w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 

wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 

4. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem jest 

prowadzone przez podmiot wykonujący przewozy tramwajem lub upoważniony przez 

niego ośrodek szkolenia kierowców, działający w imieniu i na zasadach określonych dla 

podmiotu wykonującego przewozy tramwajem. 

5. Zajęcia podczas szkolenia prowadzą: 

1) instruktor lub będący instruktorem przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia 

kierowców - w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 - odpowiednio do 

posiadanych uprawnień; 

2) nauczyciel lub osoba, o której mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe, posiadający uprawnienia instruktora - w zakresie, o którym mowa 

w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2; 

3) osoba, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 

159) - w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 4; 

4) instruktor - w przypadku szkolenia prowadzonego przez jednostkę wojskową, jednostkę 

organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych lub podmiot wykonujący przewozy tramwajem - w zakresie, o 

którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 lub odpowiednio w art. 23 ust. 5 pkt 1 i 2. 

6. Zajęcia, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 23 ust. 5 pkt 1, mogą być prowadzone 

przez wykładowcę. 

7. Zajęcia, o których mowa w art. 23 ust. 3, są prowadzone pod nadzorem instruktora lub 

wykładowcy zatrudnionego w ośrodku szkolenia kierowców lub związanego z ośrodkiem 

szkolenia kierowców umową zlecenia, umową o dzieło lub innym stosunkiem prawnym o 

podobnym charakterze. 

8. Instruktor lub wykładowca prowadzi zajęcia wyłącznie w zakresie uzyskiwania uprawnień 

odpowiedniej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, 

odpowiednio do posiadanych uprawnień. 

https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(46)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(46)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(15)ust(6)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17307669?unitId=art(8)ust(2)&cm=DOCUMENT


- 42 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

9. Ośrodek szkolenia kierowców prowadzi szkolenie wyłącznie na terenie powiatu, w którym 

został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 28 ust. 1, oraz na 

terenie powiatu sąsiedniego. 

10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do: 

1) nauki jazdy przeprowadzanej w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem 

zabudowanym - dla szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnień do prowadzenia 

motoroweru lub pojazdu silnikowego dowolnej kategorii prawa jazdy; 

2) nauki jazdy przeprowadzanej na placu manewrowym - dla szkolenia w zakresie 

uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E. 

 

 

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 

zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1084) 

 

Art.  11. 

1. Prawo jazdy jest wydawane osobie, która: 

1) osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej 

kategorii; 

2) uzyskała orzeczenie: 

a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, 

b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 

pojazdem - nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T; 

3) odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii; 

4) zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej 

kategorii; 

5) uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 

oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przy czym że: 

a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w 

każdym roku kalendarzowym: 

– ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo 

– z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo 
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b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje 

więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno 

przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo 

c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na 

swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo 

d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie 

studia lub naukę w szkole; 

6) uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 

oświadcza, że: 

a) nie został orzeczony w stosunku do niej, prawomocnym wyrokiem sądu, zakaz 

prowadzenia pojazdów mechanicznych, 

b) nie ma zatrzymanego prawa jazdy ani pozwolenia na kierowanie tramwajem, 

c) nie ma cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami. 

2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T 

za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna. 

3. Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3, do czasu osiągnięcia wymaganego minimalnego 

wieku do kierowania pojazdami określonych kategorii, o którym mowa w art. 8 ust. 1, 

mogą otrzymać prawo jazdy z ograniczeniem wynikającym z możliwości prowadzenia 

określonego pojazdu. 

4. Dodatkowym warunkiem wydania prawa jazdy: 

1) kategorii C1, C, D1 lub D - jest spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, 

określonych dla prawa jazdy kategorii B; 

2) kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E - jest spełnienie wymagań, o których mowa 

w ust. 1 pkt 3 i 4, określonych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii B, C1, C, D1 

lub D. 

5.  (uchylony). 

6. Dodatkowym warunkiem wydania prawa jazdy osobie, wobec której została wydana 

decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 

lub 3, jest uzyskanie orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań 

psychologicznych do kierowania pojazdem. 

7. Przepisy ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 4 stosuje się do pozwolenia wojskowego. 
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<Art. 11a. 

1. Ratownikowi górskiemu przysługuje świadczenie ratownicze w wysokości 200 złotych, 

pod warunkiem że: 

1) osiągnął 65. rok życia – w przypadku mężczyzn oraz 60. rok życia – w przypadku 

kobiet oraz 

2) przez co najmniej 25 lat – w przypadku mężczyzn oraz 20 lat – w przypadku 

kobiet wykonywał działania ratownicze podejmowane w ramach ratownictwa 

górskiego jako członek podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa 

górskiego i nie był zatrudniony do wykonywania tych działań. 

2. Wysokość świadczenia ratowniczego, o którym mowa w ust. 1, podlega corocznej 

waloryzacji na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o 

ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. …). 

3. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ratownikowi górskiemu wlicza się okres 

wykonywania przed dniem 1 stycznia 2012 r. działań ratowniczych podejmowanych 

w ramach ratownictwa górskiego jako członek specjalistycznej organizacji 

ratowniczej – Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego lub Tatrzańskiego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, o ile nie był zatrudniony do wykonywania 

tych działań. 

4. Przy ustalaniu okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagane zachowanie 

ciągłości wykonywania działań ratowniczych, pod warunkiem że działania 

ratownicze były wykonywane co najmniej raz w roku. 

 

Art. 11b. 

1. Przyznanie prawa do świadczenia ratowniczego, jego wypłata oraz obsługa następuje 

na zasadach określonych w art. 16 ust. 6 oraz art. 17–22 ustawy z dnia 2 grudnia 

2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. 

2. Wraz z wnioskiem w sprawie przyznania świadczenia ratowniczego należy przedłożyć 

dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 11a ust. 1 

pkt 2 i ust. 3. 

3. Spełnienie warunku, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 2, potwierdza zaświadczenie 

o okresach wykonywania działań ratowniczych podejmowanych w ramach 

ratownictwa górskiego wydane przez podmiot uprawniony do wykonywania 

ratownictwa górskiego. 



- 45 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4. Na żądanie organu przyznającego w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 1, 

podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego przedkłada 

dokumenty, na podstawie których wydał zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3. 

5. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego jest zobowiązany do 

wskazania na piśmie przyczyn, z powodu których nie jest możliwe wydanie 

zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3. 

6. W przypadku wskazanym w ust. 5 spełnienie warunku, o którym mowa w art. 11a ust. 

1 pkt 2, potwierdza się na podstawie pisemnych oświadczeń 3 ratowników górskich, 

którzy wykonywali działania ratownicze w ramach ratownictwa górskiego z osobą 

ubiegającą się o przyznanie świadczenia ratowniczego. 

7. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej 

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych oświadczeń. 

8. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego potwierdza fakt 

wykonywania działań ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa 

górskiego przez ratownika górskiego składającego oświadczenie, o którym mowa w 

ust. 6, w okresach wskazanych w tym oświadczeniu. 

9. W przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 3, zaświadczenie o okresach 

wykonywania działań ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa 

górskiego wydaje Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe lub Tatrzańskie 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Przepisy ust. 2–8 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 11c. 

1. Świadczenie, o którym mowa w art. 11a ust. 1, przysługuje również członkowi 

specjalistycznej organizacji ratowniczej – Górskiego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego lub Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przed 

dniem 1 stycznia 2012 r.: 

1) osiągnął 65. rok życia – w przypadku mężczyzn oraz 60. rok życia – w przypadku 

kobiet oraz 

2) przez co najmniej 25 lat – w przypadku mężczyzn oraz 20 lat – w przypadku 

kobiet wykonywał działania ratownicze podejmowane w ramach ratownictwa 

górskiego i nie był zatrudniony do wykonywania tych działań. 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Przepisy art. 11a ust. 3 i art. 11b stosuje się. 

 

Art. 11d. 

Ratownikowi górskiemu, który przy wykonywaniu działań ratowniczych 

podejmowanych w ramach ratownictwa górskiego doznał uszczerbku na zdrowiu lub 

poniósł szkodę w mieniu, oraz członkom jego rodziny przysługują świadczenia, o 

których mowa w art. 13 i art. 14 ustawy, o której mowa w art. 11b ust. 1.> 

 


