
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 
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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. 

o dodatku osłonowym
 

 

(druk nr 594) 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1805, 1981, 2052 i 2262) 

 

Art.  833. 

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

przepisach Kodeksu pracy. 

§  1
1
. Przepisy art. 87 i art. 87

1
 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do zasiłków dla 

bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, 

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

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, 1162 i 1621). 

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

senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników 

z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy. 

§  2
1
. Przepisy art. 87 i art. 87

1
 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich 

świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo 

stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną. 

§  3. Ograniczeń przewidzianych w § 2 i 2
1 

nie stosuje się do wierzytelności członków 

rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu udziału w dochodach spółdzielni 

przypadających im od wniesionych do spółdzielni wkładów. 

§  4. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym 

podlegają egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach. 

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

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

pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia 

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

świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 

rodzin. 

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

przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, 

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

pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze, świadczenie 

dobry start, jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 

2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), 

rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o 

rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270), oraz dofinansowanie obniżenia 

opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o 

którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270) <oraz dodatek osłonowy, o 

którym mowa w ustawie z dnia 9 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. poz. 

…)>. 

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

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

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

środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 

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

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

przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci 

i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. 

§  8. Nie podlegają egzekucji dodatki mieszkaniowe wypłacone na podstawie ustawy z dnia 

21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 oraz z 2021 

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

1997 r. - Prawo energetyczne. 

§  9.  Nie podlegają egzekucji zapomogi udzielone na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 

2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. poz. 1666). 
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USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1427, z późn. zm.) 

Art.  10. 

§  1. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym 

podlegają egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach. 

§  2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do emerytur i rent otrzymywanych z zagranicy, po 

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

wpłacenia do organu egzekucyjnego zajętych kwot. 

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

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

pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia 

rentowego oraz do egzekucji ze świadczeń pieniężnych, przysługujących z ubezpieczenia 

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

świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 

rodzin 15 . 

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

przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, 

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

pomocy społecznej, świadczenie wychowawcze, jednorazowe świadczenie, o którym 

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

życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w 

ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270), 

oraz dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 

i 2270) <oraz dodatek osłonowy, o którym mowa w ustawie z dnia 9 grudnia 2021 r. o 

dodatku osłonowym (Dz. U. poz. …)> . 

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

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

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

z 2020 r. poz. 821), oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku 

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

1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w 
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części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

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

§  6.   Nie podlegają egzekucji dodatki mieszkaniowe wypłacone na podstawie ustawy z dnia 

21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 oraz z 2021 

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

1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565). 

§  7.   Nie podlegają egzekucji zapomogi udzielone na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 

2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. poz. 1666). 

 

Art.  80. 

§  1.   Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez 

przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z 

rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z 

odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami 

egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa bank, aby bez zgody organu 

egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej 

wierzytelności, lecz niezwłocznie: 

1) po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu przekazał zajętą kwotę 

organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z 

tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych; 

2) nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu 

zawiadomił organ egzekucyjny o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty, w tym również o 

nieprowadzeniu rachunku bankowego zobowiązanego; 

3) po powstaniu wierzytelności, jeżeli jej wysokość przekracza kwotę wolną od egzekucji, 

a zajęta kwota nie wystarcza na zaspokojenie egzekwowanych należności pieniężnych, 

zawiadomił o zbiegu egzekucji. 

§  2.   Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego jest dokonane z chwilą doręczenia 

bankowi zawiadomienia o zajęciu, o którym mowa w § 1, i obejmuje również środki 

pieniężne: 

1) których nie było na rachunku bankowym w chwili zajęcia, a zostały wpłacone na ten 

rachunek po dokonaniu zajęcia; 

2) które zostały wpłacone na inny rachunek, otwarty po dokonaniu zajęcia. 

§  2a.  Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmuje kwot pochodzących ze: 
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1) świadczeń alimentacyjnych, świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczeń rodzinnych, dodatków rodzinnych, 

pielęgnacyjnych, porodowych, dla sierot zupełnych, zasiłków dla opiekunów, 

świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń integracyjnych, świadczeń 

wychowawczych, jednorazowych świadczeń, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 

4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", świadczenia dobry 

start, rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 

listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270), oraz 

dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<oraz dodatku osłonowego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 9 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym>; 

2) świadczeń, dodatków i innych kwot, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, 

art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz środków finansowych 

na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 tej ustawy, w części 

przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

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

§  3. Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia, o którym mowa w § 1, organ egzekucyjny 

zawiadamia zobowiązanego o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, 

doręczając mu odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został wcześniej doręczony, i odpis 

zawiadomienia skierowanego do banku o zakazie wypłaty zajętej kwoty z rachunku 

bankowego bez zgody organu egzekucyjnego. 

 

 

 

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

poz. 1128, z późn. zm.) 

Art.  26. 

1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, stanowi dochód 

ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b 

ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot: 
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1) (uchylony); 

2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych: 

a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia 

emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim 

współpracujących, 

b) potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w 

przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w 

części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu 

podlegającego opodatkowaniu 

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód 

(przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których 

podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji 

podatkowej zaniechano poboru podatku; 

2a) składek zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe 

ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z 

przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi 

w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 13a-13c; 

2b) wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez 

podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o 

indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego; 

3) (uchylony); 

4) (uchylony); 

5) dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które 

uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach 

uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone 

przez płatnika; 

6) wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem 

wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez 

podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są 

osoby niepełnosprawne; 
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6a) wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w 

wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł; 

7) (uchylony); 

8) (uchylony); 

9) darowizn przekazanych na cele: 

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o 

których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom 

określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego 

obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań 

publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e, 

b) kultu religijnego, 

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy 

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty 

rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej 

ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników, 

d) kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie 

zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 

2 pkt 4 tej ustawy, 

e) 
22

  określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i 

realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz 

kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (Dz. U. poz. 1551), 

- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% 

dochodu; 

10) (uchylony); 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku 

podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają 

darowizny poniesione na rzecz: 
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1) osób fizycznych; 

2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, 

prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów 

przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, 

piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu 

powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub 

handlu tymi wyrobami. 

6. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za 

kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w 

części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. 

Przy określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio art. 19. 

6a. (uchylony). 

6b. Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 oraz 

wynikającego z odrębnych ustaw, są obowiązani wykazać w zeznaniu, o którym mowa w 

art. 45 ust. 1, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane 

pozwalające na identyfikację obdarowanego. 

6c. W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać 

urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie 

miesiąca od dnia dokonania zwrotu. 

6d. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do darowizn odliczanych na podstawie odrębnych 

ustaw. 

6e. Prawo do odliczenia darowizny, o której mowa w ust. 1 pkt 9 lit. a, na rzecz organizacji 

określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność 

pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, przysługuje podatnikowi pod 

warunkiem: 

1) udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień 

przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele 

określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i prowadzącą 

działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych oraz 
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2) istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną 

jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji 

podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja 

posiada siedzibę. 

6ea. Odliczenie darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 lit. d, stosuje się w przypadku gdy 

przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem 

materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do 

użytku lub są starsze niż 12 lat. 

6eb. Prawo do odliczenia darowizny, o której mowa w ust. 1 pkt 9 lit. d, przysługuje 

podatnikom osiągającym przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. 

6f. Odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, nie stosuje się w przypadku, gdy 

podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na 

podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11. 

6g. Odliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2b, dokonuje się w zeznaniu podatkowym. 

6h. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno 

po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te 

lata nie korzystał z tego odliczenia. 

7. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na 

podstawie: 

1) dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny 

niż rachunek płatniczy - w przypadku darowizny pieniężnej; 

2) dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej 

darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku 

darowizny innej niż pieniężna lub innej niż określona w ust. 1 pkt 9 lit. c; 

3) zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi 

o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę; 

4) dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane 

identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub 

usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty - w przypadkach 

innych niż wymienione w pkt 1-3. 

7a. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na: 
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1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb 

wynikających z niepełnosprawności; 

2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z 

niepełnosprawności; 

3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych 

niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, 

stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu 

gospodarstwa domowego; 

4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb 

wynikających z niepełnosprawności; 

5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym; 

6) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w 

zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-

opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne; 

7) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z 

niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie 

nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł; 

8) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w 

kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł; 

9) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej 

choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób 

niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa; 

10) opłacenie tłumacza języka migowego; 

11) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób 

niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia; 

12) leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami 

w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba 

niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo); 

13) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: 

a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, 

b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci 

niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż 

wymienione w lit. a; 
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14) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby 

niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo 

dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia - w wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł; 

15) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: 

a) na turnusie rehabilitacyjnym, 

b) w zakładach, o których mowa w pkt 6, 

c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11. 

7b. Wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały 

sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w 

jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane 

(dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy 

poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy 

(środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie. 

7c. W przypadku wydatków, o których mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14, nie jest wymagane 

posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów 

podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia 

prawa do odliczenia, w szczególności: 

1) wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie 

funkcji przewodnika; 

2) okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego; 

3) (uchylony). 

7d. Warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, 

której dotyczy wydatek: 

1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub 

2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, 

rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo 

3) orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego 

na podstawie odrębnych przepisów. 
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7e. Przepisy ust. 7a-7d i ust. 7g stosuje się odpowiednio do podatników, na których 

utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne 

i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice 

współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku 

podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności 

kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1300), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. 

[Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz 

dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4, świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w 

art. 21 ust. 1 pkt 100a, oraz zasiłku pielęgnacyjnego.] <Do dochodów, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 

27ea ust. 1, świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 100a, 

dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

– Prawo energetyczne, dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 

dnia 9 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. poz. …) oraz przyznanych na 

podstawie odrębnych przepisów zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatkowego rocznego 

świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.> 

7f. Ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do: 

1) I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do 

których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: 

a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo 

b) znaczny stopień niepełnosprawności; 

2) II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do 

których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: 

a) całkowitą niezdolność do pracy albo 

b) umiarkowany stopień niepełnosprawności. 

7g. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, może być dokonane również w przypadku, gdy 

osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez 

właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 

1997 r. 

7h. Kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 5, przekraczająca kwotę dochodu, o którym mowa w 

ust. 1, może być odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie 

następujących 5 latach podatkowych. 
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8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

13. (uchylony). 

13a. Wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały 

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od dochodów 

opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c lub nie zostały odliczone od 

przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały 

zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. 

13b. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, nie dotyczy składek: 

1) których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na 

podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska; 

2) odliczonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo 

podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 

2. 

13c. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, stosuje się pod warunkiem istnienia 

podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 

innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita 

Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu 

podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie 

społeczne. 

14. (uchylony). 

15. Wydatki na cele określone w ust. 1 nie podlegają odliczeniu od dochodu przedsiębiorstwa 

w spadku. 

<Art. 52jc. 

Zwalnia się od podatku dochodowego dodatek osłonowy, o którym mowa w ustawie z 

dnia 9 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.> 
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USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 

1093, 1505, 1642 i 1873) 

Art.  5g. 

1. Wojewodowie przekazują dotacje gminom w granicach kwot określonych na ten cel w 

budżecie państwa. 

2. Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie dotacji co kwartał, w terminie do 15 dnia 

miesiąca poprzedzającego dany kwartał. 

3. Wojewoda przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek o 

zwiększenie budżetu, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał; 

wniosek na pierwszy kwartał wojewoda przedstawia w terminie do dnia 10 stycznia 

danego roku. 

4. Dotacje na dany kwartał są przekazywane gminom przez wojewodę, na podstawie wniosku, 

o którym mowa w ust. 2, w miesięcznych ratach. Nadpłata dotacji za kwartał może być 

zaliczana na poczet dotacji należnej w kwartale następnym, z wyjątkiem nadpłaty za dany 

rok, która podlega przekazaniu na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego, w 

terminie do dnia 20 stycznia następnego roku. 

5. Jeżeli w wyniku połączenia lub podziału gmin nastąpiły zmiany w podstawie obliczania 

kwoty dotacji, wojewoda uwzględnia te zmiany od pierwszego dnia następnego miesiąca 

po ich wejściu w życie. 

6. Gmina przedstawia wojewodzie, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po 

kwartale, rozliczenie dotacji sporządzone narastająco za okres od dnia 1 stycznia do dnia 

kończącego dany kwartał, z tym że zapotrzebowanie na dotację ustala się jako sumę tego 

zapotrzebowania obliczonego odrębnie dla każdego kwartału. 

7. Wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 

zbiorcze rozliczenie dotacji do końca miesiąca następującego po każdym kwartale. 

 

<Art. 5ga. 

1. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej i odbiorca wrażliwy paliw gazowych może 

złożyć odpowiednio do sprzedawcy energii elektrycznej albo sprzedawcy paliw 

gazowych wniosek o zastosowanie programu wsparcia wobec zaległych i bieżących 

należności za energię elektryczną albo paliwa gazowe lub świadczone usługi, 

zwanego dalej „programem wsparcia”, przedkładając kopię decyzji przyznającej 
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dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 

dodatkach mieszkaniowych. 

2. Wniosek o zastosowanie programu wsparcia może także złożyć do sprzedawcy energii 

elektrycznej odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, który jest 

stroną umowy kompleksowej albo umowy sprzedaży energii elektrycznej, jeżeli ten 

odbiorca lub członek jego gospodarstwa domowego jest osobą objętą opieką 

długoterminową domową, w związku z przewlekłą niewydolnością oddechową, 

wymagającą wentylacji mechanicznej. Do wniosku załącza się kopię kwalifikacji do 

uzyskania świadczenia w opiece długoterminowej domowej, odpowiadającą 

wymogom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.). 

3. Sprzedawcy energii elektrycznej oraz sprzedawcy paliw gazowych opracowują 

program wsparcia, który może obejmować: 

1) zawarcie umowy w sprawie zaległych i bieżących należności za energię 

elektryczną albo paliwa gazowe lub świadczone usługi obejmującej:  

a)  odroczenie terminu ich płatności, 

b)  rozłożenie ich na raty, 

c)  ich umorzenie, lub 

d)  odstąpienie od naliczania odsetek za ich nieterminową zapłatę; 

2)  zawieszenie postępowania egzekucyjnego należności za energię elektryczną albo 

paliwa gazowe lub świadczone usługi; 

3) inne formy wsparcia stosowane przez sprzedawcę energii elektrycznej albo 

sprzedawcę paliw gazowych. 

4. Sprzedawca energii elektrycznej lub sprzedawca paliw gazowych jest obowiązany do 

rozpatrzenia wniosku o zastosowanie programu wsparcia w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania tego wniosku i do poinformowania odbiorcy wrażliwego energii 

elektrycznej, odbiorcy wrażliwego paliw gazowych albo odbiorcy, o którym mowa w 

ust. 2, o zastosowanym rozwiązaniu, o którym mowa w ust. 3. 

 

Art. 5gb. 

1. Ubóstwo energetyczne oznacza sytuację, w której gospodarstwo domowe prowadzone 

przez jedną osobę lub przez kilka osób wspólnie w samodzielnym lokalu 
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mieszkalnym lub w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym nie jest 

wykonywana działalność gospodarcza, nie może zapewnić sobie wystarczającego 

poziomu ciepła, chłodu i energii elektrycznej do zasilania urządzeń i do oświetlenia, 

w przypadku gdy gospodarstwo domowe łącznie spełnia następujące warunki:  

1) osiąga niskie dochody; 

2) ponosi wysokie wydatki na cele energetyczne; 

3) zamieszkuje w lokalu lub budynku o niskiej efektywności energetycznej.  

2. Kryteria ubóstwa energetycznego kwalifikujące do programów redukcji ubóstwa 

energetycznego określa się każdorazowo w programach wprowadzających 

instrumenty redukcji ubóstwa energetycznego.> 

 

Art.  6b. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania 

lub dystrybucji paliw gazowych lub energii może wstrzymać, z zastrzeżeniem art. 6c, 

dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli: 

1) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie 

paliw lub energii; 

2) odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po 

upływie terminu płatności. 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania 

lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub 

energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, 

jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub 

energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności. 

3.   Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu odbiorca zwleka z zapłatą za usługi świadczone 

związane z dostarczaniem paliw gazowych lub energii, powiadamia na piśmie odbiorcę 

paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym lub odbiorcę 

paliw gazowych wykorzystującego te paliwa do produkcji energii elektrycznej lub ciepła 

o zamiarze wstrzymania dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, 

jeżeli odbiorca ten nie ureguluje zaległych i bieżących należności w okresie 14 dni od 

dnia otrzymania tego powiadomienia. [Przedsiębiorstwo energetyczne w powiadomieniu, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, informuje również, że wznowienie dostarczania 

energii elektrycznej może nastąpić pod nieobecność odbiorcy w obiekcie lub lokalu, bez 
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odrębnego powiadomienia odbiorcy. Urządzenia, instalacje lub sieci odbiorcy powinny 

być przygotowane przez odbiorcę w sposób umożliwiający ich bezpieczną eksploatację po 

wznowieniu dostarczania energii elektrycznej, zgodną z odrębnymi przepisami.] 

<Przedsiębiorstwo energetyczne w powiadomieniu, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, informuje również, że wznowienie dostarczania energii elektrycznej 

może nastąpić pod nieobecność odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie 

domowym w obiekcie lub lokalu, bez odrębnego powiadomienia tego odbiorcy, 

a także informuje odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej o możliwości złożenia 

wniosku, o którym mowa w art. 6f. Urządzenia, instalacje lub sieci odbiorcy energii 

elektrycznej w gospodarstwie domowym powinny być przygotowane przez tego 

odbiorcę w sposób umożliwiający ich bezpieczną eksploatację po wznowieniu 

dostarczania energii elektrycznej, zgodną z odrębnymi przepisami.> 

<3a. Sprzedawca energii elektrycznej wraz z powiadomieniem, o którym mowa w ust. 3, 

przekazuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym informację o 

rozwiązaniu alternatywnym w stosunku do wstrzymania dostaw energii elektrycznej 

stosowanym przez tego sprzedawcę.  

3b. Rozwiązanie alternatywne, o którym mowa w ust. 3a, może odnosić się do źródeł 

wsparcia w celu uniknięcia wstrzymania dostaw energii elektrycznej, systemów 

przedpłat, audytów energetycznych, usług doradztwa w zakresie energii 

elektrycznej, alternatywnych planów płatności, doradztwa w zakresie zarządzania 

długiem lub wstrzymania dostaw energii elektrycznej na wskazany okres i nie może 

powodować dodatkowych kosztów dla odbiorców energii elektrycznej 

w gospodarstwie domowym, którym grozi wstrzymanie dostaw energii elektrycznej. 

3c. Rozwiązanie alternatywne, o którym mowa w ust. 3a, stosowane jest przez 

sprzedawcę energii elektrycznej w stosunku do odbiorcy energii elektrycznej 

w gospodarstwie domowym na wniosek tego odbiorcy złożony w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia temu odbiorcy powiadomienia, o którym mowa w ust. 3. 

3d. Rozwiązaniem alternatywnym, o którym mowa w ust. 3a, stosowanym przez 

wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne w stosunku do odbiorcy wrażliwego energii 

elektrycznej oraz odbiorcy, o którym mowa w art. 5ga ust. 2, jest zakaz 

wstrzymywania dostaw energii elektrycznej do tego odbiorcy, w okresie od dnia 

1 listopada do dnia 31 marca oraz w soboty, w dni uznane ustawowo za wolne od 

pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy 
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(Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) i w dni poprzedzające te dni. W powiadomieniu, 

o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorstwo energetyczne informuje odbiorcę 

wrażliwego energii elektrycznej o możliwości złożenia wniosku, o którym mowa w 

art. 6f.> 

4. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, wstrzymuje dostarczanie paliw 

gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli 

stwierdzono, że instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie 

życia, zdrowia lub środowiska. 

4a.   Odbiorca paliw gazowych wykorzystujący te paliwa do produkcji energii elektrycznej 

lub ciepła, któremu przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, wstrzyma 

dostarczanie paliw gazowych, powiadamia na piśmie swoich odbiorców energii 

elektrycznej lub ciepła w gospodarstwach domowych o terminie wstrzymania 

dostarczania paliw gazowych i jego przyczynie oraz o okresie, w którym nastąpi przerwa 

w dostawie produkowanej przez niego energii elektrycznej lub ciepła, jeżeli wstrzymanie 

dostarczania paliw gazowych nastąpiło z powodu, o którym mowa w: 

1) ust. 1 lub 4 - najpóźniej w dniu wstrzymania dostarczania tych paliw gazowych; 

2) ust. 2 - niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze wstrzymania 

dostarczania paliw gazowych, 

o którym mowa w ust. 3. 

5. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązane niezwłocznie 

wznowić dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła wstrzymanego z 

powodów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające 

wstrzymanie ich dostarczania. 

6. Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się do obiektów służących obronności państwa. 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 marca 2008 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 

oraz z 2021 r. poz. 794, 803 i 1981) 

 

Art.  8. 

1. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 

53a i art. 91, przysługuje: 
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1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł 
1
 , zwanej 

dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej", 

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł 
2
 , zwanej 

dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie", 

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w 

rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny" 

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 

2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. 

2. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 

2, uprawniające do zasiłków okresowego i celowego. 

3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie 

wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, 

bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, 

pomniejszoną o: 

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania 

przychodu; 

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne 

określone w odrębnych przepisach; 

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się: 

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 

2) zasiłku celowego; 

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na 

podstawie przepisów o systemie oświaty; 

4) wartości świadczenia w naturze; 

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie 

użytecznych; 

5a) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o 

działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255), i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 

19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 



- 20 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1858), w art. 

7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 

przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym 

w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1774), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach 

deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III 

Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1818), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i 

uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1820) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o 

działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych; 

6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego; 

7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2021 r. 

poz. 1162 i 1981), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie 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, 1006 i 1981); 

8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 

2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598); 

9) świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 

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

2529); 

10) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a 

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 

1535); 

11) pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 

listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472); 

12) środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez 

organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę 

środowiska naturalnego; 

13) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 
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14) rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 

2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270); 

15) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 

1901 i 2270) [.] <;> 

<16) kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.); 

17) kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 

grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. poz. …).> 

4a. W przypadku dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 i 4 na potrzeby ustalenia prawa do 

świadczenia pieniężnego oraz opłaty wnoszonej przez osoby, o których mowa w art. 61 

ust. 2 pkt 2, w dochodzie osoby lub rodziny nie uwzględnia się świadczenia 

uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o 

świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1842). 

5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w 

przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się 

przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie 

podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób 

fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z 

prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na 

ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, 

określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę 

dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym 

za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził 

działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę 

zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby; 

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód 

przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. 
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6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi 

przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym 

mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje 

dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji 

podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów. 

7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia 

działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku 

dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez 

naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości: 

1) przychodu; 

2) kosztów uzyskania przychodu; 

3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; 

4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o 

których mowa w ust. 6; 

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; 

6) należnego podatku; 

7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z 

prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 

8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku 

prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu 

skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie 

dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 

308 zł 
3
 . 

10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych 

źródeł sumuje się. 

11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 

lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego 

przekraczającego pięciokrotnie kwoty: 

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej, 
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2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie 

- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając 

od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. 

12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego 

dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano 

ten dochód. 

13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się 

według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji 

administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047) 

 

Art.  49. 

1. Liczbę uprawnień do emisji przeznaczonych do sprzedaży w drodze aukcji określa i 

ogłasza Komisja Europejska, zgodnie z art. 10 oraz art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 1031/2010. 

2. Środki uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji stanowią dochód 

budżetu państwa. 

2a. Środki uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, o których mowa w 

art. 27 ust. 3 zdanie drugie, przekazuje się w wysokości: 

1) 20% na wyodrębnione subkonto, o którym mowa w art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 17 

lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 

substancji; 

2) 80% do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z 

dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412, 1210, 1495 i 1532). 

2b. Środki uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, w wysokości 

8 000 000 zł, stanowią przychód Narodowego Funduszu. 

[2c. 25% środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, z 

wyłączeniem środków, o których mowa w ust. 2a, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r., 

https://sip.lex.pl/#/document/67990235?unitId=art(10)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67990235?unitId=art(12)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18796427?unitId=art(11)ust(1)&cm=DOCUMENT
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nie więcej niż 1766,9 mln zł w 2020 r. i nie więcej niż 988,18 mln zł w 2021 r., przekazuje 

się do Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, o którym mowa w art. 21 ust. 1 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów 

energochłonnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2228).] 

<2c. 25% środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, z 

wyłączeniem środków, o których mowa w ust. 2a, i po wyłączeniu środków 

pieniężnych przeznaczonych na dodatki osłonowe, o których mowa w art. 16 ustawy 

z dnia 9 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. poz. …), począwszy od dnia 1 

stycznia 2020 r., nie więcej niż 1766,9 mln zł w 2020 r. i nie więcej niż 988,18 mln zł w 

2021 r., przekazuje się do Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, o 

którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat 

dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1896).> 

2d.   Środki uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji przekazuje się na 

wyodrębniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu w wysokości: 

1) 4 000 000 zł w roku 2021; 

2) 6 000 000 zł w roku 2022; 

3) 8 000 000 zł rocznie w latach 2023-2030. 

3. Zasady sprzedaży uprawnień do emisji w drodze aukcji określa rozporządzenie Komisji 

(UE) nr 1031/2010. 

4. Krajowy ośrodek pełni funkcję prowadzącego aukcję w rozumieniu art. 3 pkt 20 

rozporządzenia Komisji (UE) 1031/2010. 

5. Uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do uprawnień do emisji 

sprzedawanych w drodze aukcji wykonuje minister właściwy do spraw klimatu. 

6. Co najmniej połowę środków pieniężnych uzyskanych z aukcji uprawnień do emisji 

ogólnych w danym roku kalendarzowym lub ich równowartość przeznacza się 

przynajmniej na jeden spośród następujących celów: 

1) redukcję emisji gazów cieplarnianych, w tym przez wkład na rzecz Globalnego 

Funduszu Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej oraz na rzecz 

Funduszu Adaptacyjnego wprowadzonego w życie na konferencji w sprawie zmian 

klimatu w Poznaniu (COP 14 i COP/MOP 4), adaptację do skutków zmian klimatu 

oraz finansowanie prac badawczo-rozwojowych oraz projektów demonstracyjnych w 

zakresie zmniejszenia emisji i adaptacji do skutków zmian klimatu, w tym udział w 

https://sip.lex.pl/#/document/18882689?unitId=art(21)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67990235?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67990235?unitId=art(3)pkt(20)&cm=DOCUMENT
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inicjatywach realizowanych w ramach europejskiego strategicznego planu w 

dziedzinie technologii energetycznych i Europejskich Platform Technologicznych; 

2) rozwój energii ze źródeł odnawialnych w celu realizacji zobowiązania Unii 

Europejskiej dotyczącego energii ze źródeł odnawialnych, jak również rozwój innych 

technologii przyczyniających się do przejścia do bezpiecznej i zrównoważonej 

gospodarki niskoemisyjnej oraz pomoc w realizacji zobowiązania Unii Europejskiej 

dotyczącego zwiększenia efektywności energetycznej do poziomu ustalonego w 

przepisach prawa Unii Europejskiej; 

3) unikanie wylesiania oraz zwiększenie zalesiania i ponownego zalesiania w krajach 

rozwijających się, które ratyfikowały Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w 

sprawie zmian klimatu, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz. U. z 

1996 r. poz. 238); transfer technologii i ułatwienie adaptacji do niekorzystnych 

skutków zmian klimatu w tych krajach; 

4) pochłanianie dwutlenku węgla (CO2) związane z zalesianiem oraz antropogenicznymi 

działaniami z zakresu gospodarki leśnej w Unii Europejskiej; 

5) bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie dwutlenku 

węgla (CO2), w szczególności pochodzącego z elektrowni opalanych stałym paliwem 

kopalnym oraz z sektorów i podsektorów przemysłu, również w krajach trzecich; 

6) finansowanie rozwiązań zachęcających do wprowadzania niskoemisyjnych oraz 

publicznych środków transportu; 

7) finansowanie badań i rozwoju w zakresie efektywności energetycznej oraz czystych 

technologii w sektorach objętych systemem; 

8) działania służące zwiększeniu efektywności energetycznej, finansowaniu modernizacji 

i rozbudowy systemów sieci ciepłowniczych i termomodernizacji budynków lub 

dostarczeniu wsparcia finansowego w celu uwzględnienia aspektów społecznych w 

przypadku gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach; 

9) (uchylony); 

10)  pokrywanie wydatków administracyjnych związanych z administrowaniem systemem 

przez Krajowy ośrodek oraz wydatków administracyjnych związanych z 

wykonywaniem przez Narodowy Fundusz zadań, o których mowa w art. 50e ust. 2. 

11) finansowanie działań w związku ze zmianami klimatu, w tym działań związanych z 

przystosowaniem się do skutków tych zmian, w państwach trzecich wrażliwych na 

skutki zmian klimatu; 

https://sip.lex.pl/#/document/16797547?cm=DOCUMENT
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12) wspieranie, we współpracy z partnerami społecznymi, nabywania umiejętności i 

poszukiwania nowych miejsc pracy przez pracowników w celu niwelowania skutków 

przejścia do gospodarki niskoemisyjnej, w szczególności w regionach, których 

najbardziej dotyczy transformacja miejsc pracy. 

6a. Środki pieniężne uzyskane z aukcji uprawnień do emisji lotniczych w danym roku 

kalendarzowym lub ich równowartość przeznacza się przynajmniej na jeden spośród 

następujących celów: 

1) redukcję emisji gazów cieplarnianych, w tym przez wkład na rzecz Globalnego 

Funduszu Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej oraz na rzecz 

Funduszu Adaptacyjnego wprowadzonego w życie na konferencji w sprawie zmian 

klimatu w Poznaniu (COP14 i COP/MOP4), adaptację do skutków zmian klimatu oraz 

finansowanie prac badawczo-rozwojowych oraz projektów demonstracyjnych w 

zakresie zmniejszenia emisji i adaptacji do skutków zmian klimatu, w tym udział w 

inicjatywach realizowanych w ramach europejskiego strategicznego planu w 

dziedzinie technologii energetycznych i Europejskich Platform Technologicznych; 

2) unikanie wylesiania; 

3) finansowanie rozwiązań zachęcających do wprowadzania niskoemisyjnych oraz 

publicznych środków transportu; 

4) finansowanie badań i rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do 

skutków tych zmian w dziedzinie aeronautyki i transportu lotniczego; 

5) pokrywanie wydatków administracyjnych związanych z administrowaniem systemem 

przez Krajowy ośrodek. 

7. Za realizację zasady wyrażonej w ust. 6 uznaje się również stosowanie polityk wsparcia 

podatkowego lub finansowego oraz polityk regulacyjnych wywierających wpływ na 

wsparcie finansowe działań wymienionych w ust. 6. 

 

 

 

USTAWA z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do 

samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1842) 
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Art.  2. 

1. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i których 

niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej 

niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o 

niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do 

pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo 

orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej 

egzystencji, zwanym dalej "osobami uprawnionymi". 

[2. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa 

do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych 

świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez 

zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty 

rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794 i 1621), zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych 

dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych 

przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1750 

zł miesięcznie.] 

<2. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom uprawnionym, które nie posiadają 

prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma 

tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez 

zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem 

renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 

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

Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794, 1621, 1981 i 2105), zasiłku 

pielęgnacyjnego, dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.), 

dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. 

o dodatku osłonowym (Dz. U. poz. ….) oraz innych dodatków i świadczeń 

wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed 

dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1700 zł 

miesięcznie.> 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16832385?unitId=art(68)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
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USTAWA z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1093, 1505 i 1642) 

 

Art.  36. 

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy 

zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 4 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy i mogą być zmieniane. 

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 46 ust. 3 i 4 ustawy 

zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 46 ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w 

życie niniejszej ustawy [.] <,> <i mogą być zmieniane.> 

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 54 ust. 6 i 7 ustawy 

zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 54 ust. 6 i 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w 

życie niniejszej ustawy. 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16798478/2021-07-02?unitId=art(34)ust(6)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798478?unitId=art(34)ust(6)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798478/2021-07-02?unitId=art(46)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798478/2021-07-02?unitId=art(46)ust(4)&cm=DOCUMENT
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