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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 27 stycznia 2022 r. 

 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy 

o podatku od wydobycia niektórych kopalin 

 

(druk nr 624) 

 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) 

Art.  32. 

1. Zaliczki, o których mowa w art. 31, za miesiące od stycznia do grudnia, z zastrzeżeniem 

ust. 1a, wynoszą: 

1) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie 

pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali - 17% 

dochodu uzyskanego w danym miesiącu; 

2) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy 

przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 17% od tej 

części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od 

nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali; 

3) za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 - 32% dochodu uzyskanego 

w danym miesiącu. 

1a. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować 

dochody łącznie z małżonkiem, a za rok podatkowy przewidywane, określone w 

oświadczeniu: 

1) dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, 

o której mowa w art. 27 ust. 1, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów - zaliczki za 

wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym 

miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty 

zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej; 
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2) dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o 

której mowa w art. 27 ust. 1, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów lub dochody 

małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej, zaliczki za wszystkie 

miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu. 

1b. Płatnicy, którym podatnik złożył oświadczenie wymienione w ust. 1a, pobierają zaliczki 

według zasad określonych w ust. 1a pkt 1 i 2 począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. 

1c. W razie faktycznej zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek lub utraty 

możliwości do opodatkowania dochodów zgodnie z art. 6 ust. 2, podatnik jest 

zobowiązany poinformować o tym płatnika; w tym przypadku od miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym podatnik przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek, zaliczki są 

pobierane według zasad określonych w ust. 1. 

1d. (uchylony). 

1e. (uchylony). 

1f. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o pobór zaliczek bez 

stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lub miesięcznych 

kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1, płatnik pobiera 

zaliczki bez stosowania tego zwolnienia lub tych kosztów najpóźniej od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie 

dla każdego roku podatkowego. 

1g. Płatnik przy poborze zaliczki na podatek uwzględnia zwolnienie, o którym mowa w art. 

21 ust. 1 pkt 152-154, jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzone na piśmie 

oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania tych zwolnień. W oświadczeniu 

dotyczącym spełnienia warunków do stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 

ust. 1 pkt 152, podatnik wskazuje również rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania 

zwolnienia przez płatnika. Płatnik stosuje zwolnienie najpóźniej od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie dłużej niż do upływu 

terminu wskazanego przez podatnika. Jeżeli podatnik powiadomi płatnika o zmianie stanu 

faktycznego wynikającego z oświadczenia, płatnik nie uwzględnia zwolnienia najpóźniej 

od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał powiadomienie. 

1h. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1g, jest składane pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści: 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". 
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Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. 

2. Za dochód, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody 

w rozumieniu art. 12 oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez 

płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 

albo 3 lub w ust. 9 pkt 1-3 oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym 

miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b 

lub pkt 2a. Jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne 

nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy 

obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości 

przypadającej na jeden miesiąc. Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych 

świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich 

uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty 

pieniężnej, zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc 

i pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego. 

2a. Za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy przychody ze stosunku 

służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w 

wysokości wynoszącej od 5701 zł do 11 141 zł, które podlegają opodatkowaniu na 

zasadach określonych w art. 27, płatnik pomniejsza dochód ustalony zgodnie z ust. 2 o 

kwotę ulgi dla pracowników, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2aa, w wysokości 

obliczonej według wzoru: 

1) (A × 6,68% - 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i 

nieprzekraczającego kwoty 8549 zł, 

2) (A × (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 

11 141 zł 

- w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, 

stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają 

opodatkowaniu zgodnie z art. 27. 

2b.  Jeżeli podatnik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o 

kwotę ulgi dla pracowników na podstawie ust. 2a, płatnik nie pomniejsza dochodu 

najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek 

ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego. 
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3. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1, 1a, 2 i 2a zmniejsza się o kwotę 

stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali 

podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, jeżeli pracownik [przed pierwszą wypłatą 

wynagrodzenia w roku podatkowym] złoży zakładowi pracy oświadczenie według 

ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że: 

[1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;] 

<1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika albo otrzymuje 

emeryturę lub rentę za pośrednictwem płatnika i złożył wniosek, o którym mowa w 

art. 34 ust. 2a;> 

2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej 

spółdzielni zajmującej się produkcją rolną; 

3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 

3; 

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

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 

5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia. 

3a. Oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z 

oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie. 

<3aa. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, płatnik 

odlicza kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, najpóźniej od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym otrzymał to oświadczenie.> 

3b. (uchylony). 

4. Zakład pracy nie zmniejsza zaliczki w sposób określony w ust. 3, jeżeli podatnik 

powiadomił go o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia. 

5. Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki stosuje koszty uzyskania przychodów określone w 

art. 22 ust. 2 pkt 3, jeżeli pracownik złoży oświadczenie o spełnieniu warunku 

określonego w tym przepisie; przepisy ust. 3a i 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Zakład pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez 

pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod 

warunkiem że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek podatnika zakład pracy pobiera zaliczki na 

podatek dochodowy, stosownie do przepisów ust. 1-1c, 1f-3a, 4 i 5, z uwzględnieniem art. 

27 ust. 9 i 9a. 
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7. Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów 

określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 od miesiąca, w którym otrzymał sporządzone na 

piśmie oświadczenie pracownika o rezygnacji z ich stosowania, albo od następnego 

miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości 

pobrania zaliczki bez zastosowania tych kosztów. Oświadczenie to składa się odrębnie dla 

każdego roku podatkowego. 

Art.  38. 

1. Płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, 

kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy 

którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika 

wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź 

miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą 

potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić 

w deklaracji, o której mowa w ust. 1a. 

1a. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o 

których mowa w art. 31 i art. 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy 

pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania 

płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby 

bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną 

deklarację, według ustalonego wzoru. 

1b. W razie zaprzestania przez płatników, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, prowadzenia 

działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym deklarację, 

o której mowa w ust. 1a, płatnik przekazuje w terminie do dnia zaprzestania tej 

działalności. 

2. Płatnicy będący: 

1) zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z 

tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, 

wypłacanych przez tych płatników: 

a) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany 

od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego 

przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, przekazują: 

– w 40% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
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– w 60% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

b) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku 

roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w lit. a, przekazują na zasadach 

określonych w ust. 1; 

2) zakładami aktywności zawodowej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z 

tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, 

wypłacanych przez tych płatników: 

a) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany 

od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego 

przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, przekazują na zakładowy fundusz 

aktywności, 

b) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku 

roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w lit. a, przekazują na zasadach 

określonych w ust. 1. 

2a. Płatnicy, o których mowa w art. 31, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, 

zatrudniający osoby niepełnosprawne, kwoty pobranych zaliczek na podatek od 

przychodów tych osób z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez tych płatników tym osobom: 

1) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód osoby 

niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę 

stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, 

przekazują w wysokości: 

a) 25% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników 

osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 25 do 30%, 

b) 50% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników 

osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 30 do 35%, 

c) 75% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników 

osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 35 do 40%, 

d) 100% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku 

płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co 

najmniej 40% 

- w pozostałej części na zasadach określonych w ust. 1; 
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2) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany 

od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1, kwoty 

pobranych zaliczek na podatek płatnicy przekazują na zasadach określonych w ust. 1. 

2b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 2a, ustala się na 

podstawie art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej. 

2c. Przepisy ust. 2a i 2b stosuje się w okresie 5 lat, licząc od końca roku, w którym płatnik 

utracił status zakładu pracy chronionej, jeżeli spełnia warunki określone w przepisach 

ustawy o rehabilitacji zawodowej. 

<2d. Przepisów ust. 2–2b nie stosuje się w odniesieniu do zaliczek na podatek od 

przychodów z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego, pobranych przez płatników w miesiącach objętych 

oświadczeniem, o którym mowa w art. 33b ust. 2 zdanie drugie ustawy o rehabilitacji 

zawodowej.> 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

<Art. 53a. 

1. Zaliczki na podatek dochodowy za miesiące od lutego do grudnia 2022 r. od 

przychodów określonych w art. 31 i art. 34 ust. 1 oraz z umów zlecenia określonych 

w art. 13 pkt 8 płatnik nie pobiera i nie wpłaca w terminach, o których mowa w art. 

31, art. 38 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1, w części stanowiącej nadwyżkę: 

1) kwoty zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów obliczonej zgodnie z 

przepisami niniejszej ustawy, w brzmieniu obowiązującym w dniu, w którym 

zaliczka jest pobierana, nad 

2) kwotą zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów obliczoną zgodnie z 

przepisami niniejszej ustawy, w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2021 r., pomniejszoną o 

kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, w brzmieniu z 

dnia 31 grudnia 2021 r. 

2. Nadwyżkę zaliczki niepobraną i niewpłaconą na podstawie ust. 1 płatnik pobiera 

odpowiednio od przychodów określonych w art. 31 i art. 34 ust. 1 oraz z umów 

zlecenia określonych w art. 13 pkt 8 uzyskanych w miesiącu, w którym wystąpiła 

ujemna różnica między: 

http://lex.senat.pl/#/document/16798906?unitId=art(21)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798906?unitId=art(21)ust(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798906?unitId=art(28)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798906?cm=DOCUMENT
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1) kwotą zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów obliczoną zgodnie z 

przepisami niniejszej ustawy, w brzmieniu obowiązującym w dniu, w którym 

zaliczka jest pobierana, a 

2) kwotą zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów obliczoną zgodnie z 

przepisami niniejszej ustawy, w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2021 r., pomniejszoną o 

kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, w brzmieniu z 

dnia 31 grudnia 2021 r. 

– przy czym poboru tej nadwyżki zaliczki dokonuje się do wysokości tej ujemnej 

różnicy. 

3. W przypadku gdy nadwyżka zaliczki obliczona zgodnie z ust. 1 nie została pobrana w 

całości na podstawie ust. 2, płatnik pobiera pozostałą część nadwyżki zaliczki 

odpowiednio od przychodów określonych w art. 31 i art. 34 ust. 1 oraz z umów 

zlecenia określonych w art. 13 pkt 8 w kolejnych miesiącach 2022 r., w których 

wystąpi różnica obliczona zgodnie z ust. 2. 

4. Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 

pkt 2, płatnik uwzględnia koszty uzyskania przychodów i kwotę stanowiącą 1/12 

kwoty zmniejszającej podatek zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, w brzmieniu z 

dnia 31 grudnia 2021 r., o ile na moment obliczania tej zaliczki płatnik jest 

uprawniony do ich stosowania. 

5. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio do nadwyżki zaliczki niepobranej za styczeń 

2022 r., której termin pobrania został przedłużony na podstawie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 50 Ordynacji podatkowej. 

6. Płatnik przekazuje nadwyżkę zaliczki, o której mowa w ust. 1 i 5, w terminie 

określonym dla przekazania zaliczki na podatek dochodowy od przychodów, o 

których mowa odpowiednio w ust. 2 lub 3, nie później jednak niż w terminie do dnia 

20 stycznia 2023 r. 

7. Przepisy ust. 1–6 mają zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy pobieranych 

w miesiącu, w którym podatnik uzyskał od płatnika przychody określone w art. 31 

lub art. 34 ust. 1 lub z umów zlecenia określonych w art. 13 pkt 8 w wysokości 

nieprzekraczającej 12 800 zł, przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego 

źródła tych przychodów.  
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8. W przypadku gdy płatnik pobrał zaliczkę na podatek dochodowy w części 

odpowiadającej nadwyżce obliczonej zgodnie z ust. 1 i nie przekazał tej zaliczki na 

rachunek urzędu skarbowego, niezwłocznie zwraca tę nadwyżkę podatnikowi. 

9. W przypadku gdy podatnik uzyskujący przychody od płatnika, który nie odlicza 

kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, złożył temu płatnikowi 

sporządzony na piśmie wniosek o nieprzedłużanie terminów, o których mowa w art. 

31, art. 38 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1, przepisów ust. 1–8 nie stosuje się 

najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik otrzymał ten 

wniosek. 

10. Zwalnia się płatnika z obowiązku poboru i wpłacenia nadwyżki zaliczki, o której 

mowa w ust. 1 i 5, niepobranej do dnia 31 grudnia 2022 r. w części, w jakiej nie 

została pobrana ze względu na niewystąpienie różnicy obliczonej zgodnie z ust. 2–4.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981) 

 

Art.  33. 

1. Prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, zwany dalej "funduszem rehabilitacji". 

2. Fundusz rehabilitacji tworzy się w szczególności: 

[1) ze środków, o których mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. b; 

2) z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, z tym że za dzień uzyskania tych środków, uznaje się dzień wypłaty 

wynagrodzeń;] 

<1) ze środków, o których mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. b oraz art. 33b ust. 1; 

2) z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, z tym że za dzień uzyskania tych środków uznaje się ostatni dzień 

miesiąca wypłaty wynagrodzeń;> 

3) z wpływów z zapisów i darowizn; 

4) z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji; 
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5) ze środków pochodzących ze zbycia środków trwałych zakupionych ze środków funduszu, 

w części niezamortyzowanej. 

3. Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do: 

1) prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji; 

2) prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego środków tego funduszu; 

2a) wydatkowania środków tego funduszu wyłącznie z rachunku bankowego środków tego 

funduszu, z zastrzeżeniem ust. 3a; 

3) przekazywania środków funduszu rehabilitacji na rachunek, o którym mowa w pkt 2, w 

terminie 7 dni od dnia, w którym środki te uzyskano; 

4) przeznaczania co najmniej 15% środków funduszu rehabilitacji na indywidualne programy 

rehabilitacji; 

5) przeznaczania co najmniej 10% środków funduszu rehabilitacji na pomoc indywidualną dla 

niepełnosprawnych pracowników i byłych niepracujących niepełnosprawnych 

pracowników tego zakładu. 

3
1
. Na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 3 pkt 2a, gromadzone są środki funduszu 

rehabilitacji oraz środki, o których mowa w ust. 3
3 

pkt 2. 

3
2
. Środki funduszu rehabilitacji przeznacza się na wydatki, o których mowa w ust. 4 lub 10, 

w kwotach nieobejmujących podatku od towarów i usług. 

3
3
. Dysponent funduszu rehabilitacji może wydatkować środki zgromadzone na rachunku, o 

którym mowa w ust. 3 pkt 2a, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o 

którym mowa w rozdziale 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), w kwocie stanowiącej sumę: 

1) kwoty wydatku, o którym mowa w ust. 4 lub 10, nieobejmującej podatku od towarów i 

usług - poniesionej ze środków funduszu rehabilitacji oraz 

2) kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług, dotyczącej tego wydatku - 

poniesionej ze środków niestanowiących środków funduszu rehabilitacji, jeżeli została 

ona przekazana na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 2a, nie później niż w 

dniu dokonania tego wydatku. 

3a. Środki zakładowego funduszu rehabilitacji mogą być wypłacane z rachunku bankowego 

środków tego funduszu, do kasy zakładowego funduszu rehabilitacji w celu ich wypłaty 

osobom niepełnosprawnym oraz osobom uprawnionym do pomocy indywidualnej ze 

środków tego funduszu. 

http://lex.senat.pl/#/document/17086198?unitId=roz(1(a))&cm=DOCUMENT
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3b. Środki zakładowego funduszu rehabilitacji nie podlegają egzekucji sądowej ani 

administracyjnej oraz nie mogą być obciążane w jakikolwiek sposób, z zastrzeżeniem ust. 

4. 

4. Środki funduszu rehabilitacji są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, 

społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych opracowywane przez powołane przez pracodawców komisje 

rehabilitacyjne oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym 

regulaminem wykorzystania tych środków. 

4a. W przypadku niezgodnego z ust. 4 przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji, 

pracodawca jest obowiązany do dokonania: 

1) zwrotu 100% kwoty tych środków na fundusz rehabilitacji oraz 

2) wpłaty w wysokości 30% tych środków na Fundusz w terminie do 20. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie niezgodnego z ustawą 

przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji, a także niedotrzymanie terminu, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 3. 

4a
1
. Na równi z niezgodnym z ust. 4 przeznaczeniem środków funduszu rehabilitacji traktuje 

się nieutworzenie funduszu rehabilitacji, nieprowadzenie ewidencji środków funduszu 

rehabilitacji, nieprowadzenie rachunku bankowego środków tego funduszu lub naruszenie 

ust. 3
2
 lub ust. 3

3
, z tym że kwota wpłaty, o której mowa w ust. 4a pkt 2, jest równa 30% 

kwoty środków funduszu rehabilitacji ustalonej na podstawie ust. 1-3
3
. 

4a
2
. Na równi z niezgodnym z ust. 4 przeznaczeniem środków funduszu rehabilitacji traktuje 

się nieprzekazanie środków na ten fundusz. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio. 

4b. Wpłata, o której mowa w ust. 4a pkt 2, nie obciąża funduszu rehabilitacji. 

[4c. Uzyskane w danym roku kalendarzowym środki funduszu rehabilitacji pochodzące ze 

zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1, oraz kwoty pobranych zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, które nie zostały 

wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia następnego roku, podlegają wpłacie do 

Funduszu.] 

<4c. Uzyskane w danym roku kalendarzowym środki funduszu rehabilitacji pochodzące 

ze zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1, kwoty pobranych zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, oraz środki, o 

których mowa w art. 33b ust. 1, które nie zostały wykorzystane w terminie do dnia 

31 grudnia następnego roku, podlegają wpłacie do Funduszu.> 
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5. Pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej mogą gromadzić do 10% środków 

funduszu rehabilitacji na realizację wspólnych zadań zgodnych z ustawą. 

6. Ocena prawidłowości realizacji przepisów ust. 1-4a jest wykonywana przez właściwego 

miejscowo dyrektora izby administracji skarbowej na zasadach określonych w dziale V w 

rozdziale 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320). 

7. W razie likwidacji, upadłości albo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej 

prowadzonego przez pracodawcę zakładu pracy chronionej lub utraty statusu zakładu 

pracy chronionej niewykorzystane według stanu na dzień likwidacji, upadłości lub utraty 

statusu zakładu pracy chronionej środki funduszu rehabilitacji podlegają niezwłocznie 

wpłacie do Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 7a i 7b. 

7a. Wpłacie do Funduszu podlega także kwota odpowiadająca kwocie wydatkowanej ze 

środków funduszu rehabilitacji na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych 

w związku z modernizacją zakładu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy 

dla osób niepełnosprawnych, budową lub rozbudową bazy rehabilitacyjnej, 

wypoczynkowej i socjalnej oraz na zakup środków transportu - w części, która nie została 

pokryta odpisami amortyzacyjnymi, ustalonymi przy zastosowaniu stawek 

amortyzacyjnych wynikających z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na dzień 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7. 

7b. W przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej i osiągania stanu zatrudnienia 

ogółem w wysokości co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 

pracy oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 

25%, pracodawca zachowuje fundusz rehabilitacji i niewykorzystane środki tego 

funduszu. 

7c. (uchylony). 

7d. (uchylony). 

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadku, gdy likwidacja zakładu następuje w związku z 

przejęciem zakładu przez inny zakład pracy chronionej lub w wyniku połączenia z takim 

zakładem, a niewykorzystane środki funduszu podlegają przekazaniu w terminie do 3 

miesięcy na fundusz rehabilitacji zakładu przejmującego zakład likwidowany. 

8a. W przypadkach określonych w art. 30 w ust. 2a stosuje się ust. 8, z tym że środki 

funduszu rehabilitacji podlegają: 

http://lex.senat.pl/#/document/18539346?unitId=dz(V)roz(2)&cm=DOCUMENT
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1) podziałowi pomiędzy pracodawcę, o którym mowa w art. 30 ust. 2a pkt 1a, oraz 

pracodawcę dotychczas legitymującego się statusem zakładu pracy chronionej, który 

pozostał dysponentem tego funduszu - proporcjonalnie do procentowego udziału stanu 

zatrudnienia przejętych pracowników niepełnosprawnych zakładu pracy chronionej w 

stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracodawcy dotychczas legitymującego się 

statusem zakładu pracy chronionej - ustalonego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 

pracy, według stanu na dzień podziału lub zbycia zakładu pracy chronionej lub jego części 

oraz 

2) przekazaniu do Funduszu tytułem wpłaty, o której mowa w art. 33 ust. 7, w kwocie 

stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą środków funduszu rehabilitacji pracodawcy 

dotychczas legitymującego się statusem zakładu pracy chronionej według stanu na dzień 

podziału lub zbycia części lub całości zakładu pracy chronionej a sumą kwot przypadającą 

poszczególnym pracodawcom na podstawie pkt 1 

- w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania podziału lub zbycia zakładu pracy chronionej lub 

jego części. 

9. Dysponentem funduszu rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności jest 

pracodawca. 

10. Prowadzący zakład pracy chronionej może udzielać, ze środków funduszu rehabilitacji, 

pomocy niepracującym osobom niepełnosprawnym byłym pracownikom tego zakładu, na 

cele związane z rehabilitacją leczniczą i społeczną. 

11. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1) rodzaje wydatków ze środków funduszu rehabilitacji, w tym w ramach zasady de minimis, 

2) warunki wykorzystania środków funduszu rehabilitacji, 

3) zakres, warunki i formy udzielania pomocy indywidualnej, 

4) tryb ustalania zakładowego regulaminu wykorzystania tych środków, 

5) warunki tworzenia indywidualnych programów rehabilitacji, w tym skład i zakres działania 

komisji rehabilitacyjnej tworzącej te programy 

- mając na względzie prawidłowe wykorzystanie środków tego funduszu. 

 

Art.  33a. 

Przepisy art. 33 stosuje się do pracodawców, o których mowa w art. 33 ust. 7b. 
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<Art. 33b. 

1. Na wniosek dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji 

Fundusz przekazuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na rachunek 

bankowy, o którym mowa w art. 29 ust. 3a1 albo art. 33 ust. 3 pkt 2, miesięczne 

środki w wysokości równej iloczynowi stanu zatrudnienia pracowników 

niepełnosprawnych dysponenta oraz 4% kwoty najniższego wynagrodzenia. 

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie podlegają łączeniu z uprawnieniami, o 

których mowa w art. 38 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.). 

Warunkiem otrzymania miesięcznych środków określonych w ust. 1 jest złożenie 

Prezesowi Zarządu Funduszu oświadczenia dysponenta zakładowego funduszu 

aktywności albo funduszu rehabilitacji o wyborze tego uprawnienia za poszczególne 

miesiące przypadające do końca danego roku, zawartego we wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, składanym pierwszy raz w danym roku. 

3. Przepis ust. 1 stosuje się do wniosków złożonych w okresie 5 lat, licząc od końca roku, 

w którym dysponent utracił status zakładu pracy chronionej, jeżeli spełnia warunki 

określone w art. 33 ust. 7b. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie do 7. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, którego dotyczy ten wniosek.  

5. Stan zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, ustala się w wartościach przeciętnych w 

przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, stosując wyłączenia ze stanów 

zatrudnienia określone w art. 21 ust. 5, a w przypadku dysponentów funduszu 

rehabilitacji – również art. 28 ust. 3. 

6. Status dysponenta funduszu rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności 

ustala się według stanu istniejącego w ostatnim dniu każdego miesiąca, którego 

dotyczył wniosek, o którym mowa w ust. 1. 

7. Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzać kontrole dysponenta funduszu 

rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności, który otrzymał środki, o których 

mowa w ust. 1, w zakresie prawidłowości realizacji przepisów ust. 1–6 lub wykonania 

obowiązku przewidzianego w ust. 8. 

8. Dysponent funduszu rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności, który 

otrzymał środki określone w ust. 1, dokonuje wpłaty na Fundusz w wysokości kwoty 

stanowiącej różnicę pomiędzy nienależną lub zawyżoną kwotą środków, o których 
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mowa w ust. 1, a prawidłowo obliczoną kwotą tych środków, w terminie do 20. dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym te okoliczności zostały ujawnione w 

wyniku kontroli, o której mowa w ust. 7, lub czynności sprawdzających, o których 

mowa w art. 272 Ordynacji podatkowej. Jeżeli łączna wysokość wpłaty nie 

przekracza pięciokrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, 

potrąca się ją z wypłat środków, o których mowa w ust. 1, za kolejne 3 miesiące, a 

kwota wpłaty w części niepotrąconej z tych wypłat podlega niezwłocznej wpłacie na 

Fundusz. 

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi wzór wniosku, o 

którym mowa w ust. 1, zawierający w szczególności informacje o składającym 

wniosek pracodawcy, zatrudnionych przez niego pracownikach i osobach 

wykonujących pracę nakładczą, wnioskowaną kwotę, rachunek bankowy 

pracodawcy, a także oświadczenie pracodawcy o zgodności wniosku ze stanem 

faktycznym i prawnym. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego 

udostępni wzór wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

tego ministra.> 

Art.  34. 

1. Wykonanie zadań wynikających z ustawy nadzoruje Pełnomocnik będący sekretarzem 

stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego. 

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywany przez: 

1) koordynację realizacji zadań wynikających z ustawy; 

2) inicjowanie lub przeprowadzanie kontroli realizacji zadań wynikających z ustawy. 

3. Koordynacja, o której mowa w ust. 2 pkt 1, polega na: 

1) żądaniu od podmiotów informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych dotyczących 

realizowanych zadań określonych w ustawie; 

2) organizowaniu szkoleń i konferencji; 

3) udzielaniu informacji w sprawach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudniania osób niepełnosprawnych; 

4) opracowywaniu standardów w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie; 

5) realizacji zadań wynikających z programów rządowych, o których mowa w ust. 6 pkt 2; 

6) realizacji działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier, 

utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie. 
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4. Inicjowanie kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 2, dotyczy: 

1) działań na rzecz realizacji praw osób niepełnosprawnych; 

2) realizacji zadań określonych w ustawie; 

3) spełniania przez pracodawców warunków określonych w art. 28 ust. 1, art. 29, art. 30 ust. 

2b i art. 33. 

5. Pełnomocnik może przeprowadzić kontrolę w zakresie określonym w ust. 4. 

6. Do zadań Pełnomocnika należy także: 

1) opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących 

zatrudnienia, rehabilitacji oraz warunków życia osób niepełnosprawnych; 

2) opracowywanie projektów programów rządowych dotyczących rozwiązywania problemów 

osób niepełnosprawnych; 

3) ustalanie założeń do rocznych planów rzeczowo-finansowych dotyczących realizacji zadań 

wynikających z ustawy; 

4) inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier 

utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie; 

5) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

7. Zadania wynikające z ustawy realizują organy administracji rządowej, organy jednostek 

samorządu terytorialnego i Fundusz. 

8. Pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

[9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb i sposób przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do 

kontroli na podstawie art. 6c ust. 2 pkt 1 i 2, art. 22a, art. 25d ust. 1, art. 26a ust. 10, art. 

30 ust. 3b i art. 34 ust. 5, uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitej procedury 

kontroli oraz prawidłowego przebiegu kontroli.] 

<9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb i sposób przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione 

do kontroli na podstawie art. 6c ust. 2 pkt 1 i 2, art. 22a, art. 25d ust. 1, art. 26a ust. 

10, art. 30 ust. 3b, art. 33b ust. 7 i art. 34 ust. 5, uwzględniając potrzebę zapewnienia 

jednolitej procedury kontroli oraz prawidłowego przebiegu kontroli.> 
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10. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pełnomocnika, które stanowi 

wyodrębnioną komórkę organizacyjną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego. 

Art.  46a. 

1. Fundusz otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa: 

1) na zadanie, o którym mowa w art. 26a - w wysokości do 30% środków zaplanowanych na 

realizację tego zadania na dany rok; 

1a) (uchylony); 

<1b) na zadanie, o którym mowa w art. 33b, w kwocie nie większej niż 150 mln zł 

corocznie;> 

2) na zadanie, o którym mowa w art. 47 ust. 2 - w wysokości 50% utraconych dochodów 

gmin z tytułu zastosowania zwolnień ustawowych, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1. 

2. Kwoty dotacji, o których mowa w ust. 1, ustala się i rozlicza zgodnie z zasadami 

przyjętymi w budżecie państwa. 

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w sposób 

umożliwiający pełne i terminowe wykonywanie zadania. 

 

Art.  49. 

[1. Do wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 22b, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g, 

art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a, oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret 

pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 5a-5d 

oraz art. 49a i art. 49b, przepisy Ordynacji podatkowej, z tym że uprawnienia organów 

podatkowych określone w tej ustawie przysługują Prezesowi Zarządu Funduszu.] 

<1. Do wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 22b, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 

3g, art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a oraz art. 33b ust. 8, a także 

wpłat, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosuje się odpowiednio, z 

zastrzeżeniem ust. 5a–5d oraz art. 49a i art. 49b, przepisy Ordynacji podatkowej, z 

tym że uprawnienia organów podatkowych określone w tej ustawie przysługują 

Prezesowi Zarządu Funduszu.> 

http://lex.senat.pl/#/document/16794311?unitId=art(38)ust(2)pkt(1)lit(a)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16799056?cm=DOCUMENT
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2. Pracodawcy dokonują wpłat, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 20 następnego 

miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie 

obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i 

roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru 

ustalonego, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego. 

3. Do egzekucji wpłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, z tym że tytuł wykonawczy wystawia Prezes Zarządu 

Funduszu. 

4. Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu dotyczących wpłat, o których mowa w ust. 1, 

pracodawcy przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego. 

5. (uchylony). 

5a. Zaległości z tytułu wpłat, odsetki za zwłokę lub opłata prolongacyjna mogą być umarzane 

w całości lub w części decyzją Prezesa Zarządu Funduszu wyłącznie w przypadku ich 

całkowitej nieściągalności. 

5b. Całkowita nieściągalność, o której mowa w ust. 5a, zachodzi w przypadkach określonych 

w art. 67d Ordynacji podatkowej. 

5c. Prezes Zarządu Funduszu, w drodze decyzji, na wniosek pracodawcy, w przypadku 

uzasadnionym ważnym interesem pracodawcy lub interesem publicznym może: 

1) odroczyć termin płatności należności lub rozłożyć ich zapłatę na raty, 

2) odroczyć termin płatności zaległości z tytułu wpłat, odsetek za zwłokę lub rozłożyć ich 

zapłatę na raty 

- uwzględniając możliwości płatnicze pracodawcy oraz stan finansów Funduszu. 

5d. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 5c, naliczana jest opłata 

prolongacyjna, na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw łączności, może, w drodze rozporządzenia, określić wzór formularza 

wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu, mając na względzie ustalenie tożsamości 

wpłacającego oraz tytuł zobowiązania. 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/16799056?unitId=art(67(d))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16799056?cm=DOCUMENT
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U S T A W A    z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 452) 

 

DZIAŁ  VII 

[Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe] 

< Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe > 

 

Rozdział  1 

Zmiany w przepisach obowiązujących 

 

Art.  17. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 

r. poz. 361) w art. 23 w ust. 1 w pkt 61 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 62 

w brzmieniu: (zmiany pominięte). 

Art.  18. 

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, 

Nr 53, poz. 273 i Nr 230, poz. 1371) w art. 24 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

(zmiany pominięte). 

Art.  19. 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 

r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) w art. 16 w ust. 1 w pkt 66 kropkę zastępuje się 

średnikiem i dodaje się pkt 67 w brzmieniu: (zmiany pominięte). 

 

Art.  20. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z 

późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte). 

 

Art.  21. 

W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, 

poz. 765, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte). 

 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/16794311/2012-04-17?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794311/2012-04-17?unitId=art(23)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794403/2012-04-17?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794403/2012-04-17?unitId=art(24)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794608/2012-04-17?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794608/2012-04-17?unitId=art(16)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16799056/2012-04-17?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16852901/2012-04-17?cm=DOCUMENT
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Art.  22. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.) 

wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte). 

 

<Rozdział 1a 

Przepisy epizodyczne 

 

Art. 22a. 

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r. przy ustalaniu 

stawki podatku za tonę wydobytej miedzi, o której mowa w art. 7 ust. 2, stosuje się 

następujący wzór: 

stawka podatku = [0,033 × średnia cena miedzi + (0,001 × średnia cena miedzi)2,5]  

× 0,6. 

2. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r. przy ustalaniu 

stawki podatku za kilogram wydobytego srebra, o której mowa w art. 7 ust. 4, 

stosuje się następujący wzór: 

stawka podatku = [0,125 × średnia cena srebra + (0,001 × średnia cena srebra)4] 

× 0,6.> 

http://lex.senat.pl/#/document/17571974/2012-04-17?cm=DOCUMENT

