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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 24 lutego 2022 r. 

 

o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych 

innych ustaw 

 

(druk nr 638) 

 

 

USTAWA z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1505 oraz z 2022 r. poz. 24 i 88) 

 

Art.  3. 

[1. Nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi, a w zakresie 

gospodarki finansowej - minister właściwy do spraw finansów publicznych.] 

<1. Nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.> 

[2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, sposób i tryb 

sprawowania nadzoru nad Agencją w zakresie gospodarki finansowej, w tym 

przeprowadzania kontroli finansowej w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi 

z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na 

współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, a także krajowymi środkami 

publicznymi przeznaczonymi na funkcjonowanie Agencji i realizację jej zadań, mając na 

względzie zapewnienie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków.] 

 

Art.  8. 

1. Organem Agencji jest Prezes powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek 

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi [oraz ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych]. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji. 

2. Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji i reprezentuje ją na zewnątrz. Prezes Agencji 

wykonuje zadania przy pomocy zastępców Prezesa Agencji, dyrektorów oddziałów 

regionalnych oraz kierowników biur powiatowych. 
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3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi powołuje zastępców Prezesa Agencji na wniosek 

Prezesa Agencji. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi odwołuje zastępców Prezesa 

Agencji. 

4. Stanowisko Prezesa Agencji i zastępcy Prezesa Agencji może zajmować osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5) posiada kompetencje kierownicze; 

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Agencji. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

13. (uchylony). 

14. (uchylony). 

15. (uchylony). 

[16. Prezes Agencji składa Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw 

rozwoju wsi, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych roczne sprawozdanie 

z działalności Agencji do dnia 15 maja każdego roku.] 

<16. Prezes Agencji składa Prezesowi Rady Ministrów i ministrowi właściwemu do 

spraw rozwoju wsi roczne sprawozdanie z działalności Agencji do dnia 15 maja 

każdego roku.> 

Art.  9. 

1. W ramach Agencji wyodrębnia się: 

1) Centralę Agencji; 
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2) oddziały regionalne działające w każdym województwie; 

3) biura powiatowe działające w każdym powiecie, z tym że w miastach na prawach 

powiatu nie tworzy się odrębnych biur powiatowych. 

2. Oddziałem regionalnym kieruje dyrektor, a biurem powiatowym - kierownik. 

[3. Kierowników komórek organizacyjnych w Centrali Agencji i ich zastępców oraz 

dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców powołuje i odwołuje Prezes Agencji, 

a kierowników biur powiatowych i ich zastępców oraz kierowników biur w oddziałach 

regionalnych i ich zastępców - dyrektor oddziału regionalnego.] 

<3. Kierowników komórek organizacyjnych w Centrali Agencji i ich zastępców, 

dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców oraz doradców Prezesa Agencji 

powołuje i odwołuje Prezes Agencji, a kierowników biur powiatowych i ich 

zastępców oraz kierowników biur w oddziałach regionalnych i ich zastępców – 

dyrektor oddziału regionalnego.> 

4. [Stanowisko kierownika komórki organizacyjnej w Centrali Agencji i jego zastępcy, 

dyrektora oddziału regionalnego i jego zastępcy oraz kierownika biura powiatowego i 

jego zastępcy może zajmować osoba, która:] 

<Stanowisko kierownika komórki organizacyjnej w Centrali Agencji i jego zastępcy, 

dyrektora oddziału regionalnego i jego zastępcy, doradcy Prezesa Agencji oraz 

kierownika biura powiatowego i jego zastępcy może zajmować osoba, która:> 

1) posiada wykształcenie wyższe; 

2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

Art.  10a. 

1. Jeżeli przepisy ustawy lub przepisy odrębne nie stanowią inaczej, do postępowań w 

sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego, z wyłączeniem art. 7, art. 9, art. 10, art. 75 § 1, art. 77 § 

1 <, art. 79a>oraz art. 81. 

<1a. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, organ administracji publicznej: 

1) stoi na straży praworządności; 

2) jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy; 
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3) udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności 

faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw 

i obowiązków będących przedmiotem postępowania;  

4) zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium 

postępowania i na ich żądanie, przed wydaniem decyzji, umożliwia im 

wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 

żądań. 

1b. Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, są 

obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy 

zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa 

na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.> 

2. Wniesienie odwołania od decyzji przyznających dopłaty, refundacje lub płatności, 

wynikające z przepisów odrębnych nie wstrzymuje ich wykonania. 

3. Organ wydający decyzję, z urzędu lub na wniosek strony, wstrzymuje, w drodze 

postanowienia, wykonanie decyzji w całości lub w części, w przypadku uzasadnionym 

ważnym interesem strony lub interesem publicznym. 

4. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji może być złożony również przed wniesieniem 

odwołania. 

5. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji służy zażalenie. 

6. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się do postępowań rozstrzyganych w drodze decyzji na 

podstawie przepisów: 

1) dotyczących rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu; 

2) dotyczących systemów wsparcia bezpośredniego; 

3) dotyczących wspierania rozwoju obszarów wiejskich; 

4) dotyczących krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 

5) dotyczących grup producentów rolnych i ich związków; 

[6) wydanych na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy;] 

7) o identyfikacji i rejestracji zwierząt; 

8) o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 
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Art.  12. 

1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji, z wyłączeniem 

stanowisk pracy, o których mowa w art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 4, zwany dalej "naborem", jest 

otwarty i konkurencyjny. 

<1a. Nie wymaga przeprowadzenia naboru: 

1) zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością 

pracownika Agencji; 

2) nawiązanie stosunku pracy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy z osobą, która 

ukończyła w Agencji staż w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.). 

1b. Po zakończeniu stosunku pracy z osobami, o których mowa w ust. 1a, dalsze 

zatrudnienie tych osób na wolnych stanowiskach pracy w Agencji wymaga 

przeprowadzenia naboru. 

1c. Na wolne stanowisko pracy w Agencji może zostać przeniesiony pracownik urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, w tym będący członkiem 

korpusu służby cywilnej w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233, 2447 i 2448), w drodze porozumienia 

pracodawców, za zgodą tego pracownika. 

1d. W przypadku przeniesienia, o którym mowa w ust. 1c, z pracownikiem nawiązuje się 

stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas 

określony.> 

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa 

w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, i umieszcza się w 

jednostce organizacyjnej Agencji, w której jest prowadzony nabór, w miejscu 

powszechnie dostępnym. 

3. Ogłoszenie o naborze zawiera wskazanie: 

1) wymagań, jakie powinni spełniać kandydaci do zatrudnienia na wolne stanowisko 

pracy w Agencji; 

2) dokumentów, jakie powinni złożyć kandydaci, o których mowa w pkt 1; 

3) terminu złożenia wymaganych dokumentów. 
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Art.  21. 

1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. 

2. Przychodami Agencji są: 

1) środki budżetowe określone corocznie w ustawie budżetowej w formie dotacji 

podmiotowych i dotacji celowych; 

2) odsetki od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o 

finansach publicznych; 

3) inne przychody. 

3. Prezes Agencji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi ustala 

projekt rocznego planu finansowego Agencji i przekazuje go ministrowi właściwemu do 

spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad 

projektem ustawy budżetowej. 

4. W rocznym planie finansowym Agencji może być utworzona rezerwa obejmująca środki na 

pokrycie: 

1) nadpłat lub 

2) niedoboru środków finansowych wynikającego z niemożności ich odzyskania 

- powstałych przy realizacji płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do 

pomidorów lub programów realizowanych z udziałem funduszy Unii Europejskiej. 

<4a. Roczny plan finansowy Agencji nie obejmuje swoim zakresem środków 

pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych 

przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, z 

wyłączeniem środków na finansowanie projektów w ramach pomocy technicznej 

oraz zadań, które są realizowane na podstawie odrębnych przepisów.> 

5. Koszty działalności Agencji, w tym wynagrodzenia jej pracowników, są pokrywane z 

przychodów Agencji. 

6. Zasady wynagradzania pracowników Agencji są określone w regulaminie wynagradzania, 

ustalonym przez Prezesa Agencji za zgodą [ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych i ] ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Wysokość wynagrodzenia 

Prezesa Agencji ustala Prezes Rady Ministrów. 

7. Agencja prowadzi rachunkowość zgodnie z odrębnymi przepisami, jeżeli przepisy ustawy 

nie stanowią inaczej. 

<7a. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji podlega badaniu przez firmę audytorską. 
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7b. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi dokonuje wyboru firmy audytorskiej 

uprawnionej do badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji.  

7c. Koszty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyboru 

firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznego sprawozdania finansowego 

Agencji oraz koszty badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji ponosi 

Agencja. 

7d. Prezes Agencji przedkłada do dnia 10 maja każdego roku roczne sprawozdanie 

finansowe Agencji wraz ze sprawozdaniem z jego badania do zatwierdzenia 

ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. 

7e. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Prezesa Agencji, dokonuje 

podziału rocznego wyniku finansowego Agencji.> 

[8. Agencja tworzy fundusz statutowy, a inne fundusze może tworzyć zgodnie z odrębnymi 

przepisami.] 

<8. Agencja tworzy następujące fundusze własne: 

1) fundusz Agencji; 

2) fundusz rezerwowy.> 

<8a. Fundusz Agencji odzwierciedla wartość mienia własnego Agencji na dzień jej 

utworzenia. 

8b. Fundusz rezerwowy ulega: 

1) zwiększeniu o zysk netto; 

2) zmniejszeniu o stratę netto.  

8c. W przypadku gdy ustalona na koniec danego roku obrotowego strata netto 

przewyższa wartość funduszu rezerwowego, część straty przewyższająca wartość 

tego funduszu pozostaje jako niepokryta strata z lat ubiegłych i jest prezentowana 

w pozycji bilansu „zysk (strata) z lat ubiegłych”.> 

[9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe zasady gospodarki 

finansowej Agencji, mając na względzie przepisy o finansach publicznych obowiązujące w 

tym zakresie oraz efektywność wydatkowania środków publicznych.] 

<10. Zobowiązania z tytułu umów, których okres realizacji przekracza rok budżetowy, 

mogą być zaciągane w ramach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w 

przypadku, gdy ich realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 

ciągłości działania i prawidłowej realizacji zadań Agencji w okresach przyszłych. 
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11. Prezes Agencji może ustalać limity wydatków oddziałów regionalnych w zakresie 

finansowania kosztów działalności bieżącej oraz nakładów związanych z realizacją 

inwestycji dotyczących majątku trwałego, mając na uwadze konieczność 

zapewnienia właściwej realizacji zadań Agencji.> 

 

<Art. 21a. 

1. Agencja może, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, utworzyć spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „spółką”, w celu realizacji zadań 

polegających na zapewnieniu rozwoju systemów i rozwiązań teleinformatycznych 

służących realizacji zadań Agencji, w szczególności przez: 

1) budowę systemów lub rozwiązań teleinformatycznych; 

2) rozbudowę lub unowocześnienie istniejących systemów lub rozwiązań 

teleinformatycznych; 

3) utrzymanie systemów lub rozwiązań teleinformatycznych. 

2. W celu usprawnienia współpracy między instytucjami i organami publicznymi oraz 

zapewnienia sprawnej obsługi rolników i innych podmiotów lub jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na rzecz których są 

realizowane zadania publiczne w zakresie działów administracji rządowej – 

rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne lub rybołówstwo, spółka może realizować zadania 

polegające na zapewnieniu rozwoju systemów i rozwiązań teleinformatycznych, w 

szczególności przez: 

1) budowę systemów lub rozwiązań teleinformatycznych, 

2) rozbudowę lub unowocześnienie istniejących systemów lub rozwiązań 

teleinformatycznych, 

3) utrzymanie systemów lub rozwiązań teleinformatycznych 

– na rzecz podmiotów lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej innych niż Agencja, które realizują te zadania publiczne, na podstawie 

umów zawartych z tymi podmiotami lub jednostkami.  

3. Agencja może posiadać i obejmować udziały w spółce. Przepisu art. 49 ust. 2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. 

zm.) nie stosuje się. 



- 9 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4. Do realizacji zadań spółki określonych w ust. 1 i 2, zwanych dalej „zadaniami spółki”, 

stosuje się przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

5. Prezes Agencji może przekazać środki na pokrycie wkładu pieniężnego wnoszonego 

do spółki. 

Art. 21b. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może powierzyć spółce realizację zadań 

spółki na rzecz jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego 

nadzorowanych, w tym na rzecz Agencji, przyznając na ten cel dotację celową. 

Powierzenie realizacji zadań spółki, o którym mowa w zdaniu pierwszym, następuje 

na podstawie umowy, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych. Przepisu art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych nie stosuje się. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może udzielić spółce dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie działalności bieżącej spółki. 

 

Art. 21c. 

Spółka nie może tworzyć ani przystępować do spółek prawa handlowego, a także nie 

może nabywać lub obejmować akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego. 

 

Art. 21d. 

1. Zgromadzenie wspólników może udzielać zarządowi spółki wiążących poleceń w 

zakresie realizacji zadań spółki określonych w ustawie lub akcie założycielskim.  

2. Rada nadzorcza spółki uchyla uchwały zarządu spółki niezgodne z przepisami prawa, 

postanowieniami aktu założycielskiego lub poleceniami, o których mowa w ust. 1. 

 

Art. 21e. 

Przychodami spółki są: 

1) przychody z tytułu realizacji zadań spółki; 

2) dotacje celowe z budżetu państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub 

dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych; 

3) dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej spółki. 
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Art. 21f. 

1. System lub rozwiązanie teleinformatyczne zbudowane, rozbudowane lub 

unowocześnione w ramach zadań spółki spółka może przekazać nieodpłatnie na 

rzecz Agencji lub innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, na rzecz których realizowała zadania spółki, na wniosek tych 

podmiotów. 

2. Sposób i tryb przekazania systemu lub rozwiązania teleinformatycznego, o których 

mowa w ust. 1, określa umowa zawarta na piśmie między spółką a Agencją lub 

podmiotem lub jednostką, o których mowa w ust. 1. 

 

Art. 21g. 

1. W celu realizacji zadań spółki spółka może nieodpłatnie uzyskiwać dane z systemów 

teleinformatycznych Agencji oraz innych podmiotów lub jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, na rzecz których realizuje zadania spółki.  

2. Spółka może zawierać z administratorami zbiorów danych, o których mowa w ust. 1, 

na piśmie, umowy o udostępnianiu informacji zgromadzonych w zbiorach w drodze 

teletransmisji bez konieczności składania każdorazowo pisemnych wniosków o 

udostępnienie danych. 

3. W celu realizacji zadań spółki spółka może nieodpłatnie uzyskiwać dane ze zbiorów 

danych, w tym zbiorów danych osobowych, prowadzonych przez organy władzy 

publicznej, państwowe jednostki organizacyjne oraz Agencję. 

4. W celu realizacji zadań spółki spółka może przetwarzać dane uzyskane na podstawie 

ust. 1 i 3. 

5. Do ochrony danych uzyskanych przez spółkę na podstawie ust. 1 i 3 stanowiących 

tajemnice prawnie chronione stosuje się przepisy regulujące zasady ochrony tych 

tajemnic.> 

[Art.  24. 

Prezes Agencji może umarzać, w całości lub w części, rozkładać na raty lub odraczać termin 

spłat wierzytelności Agencji przypadających jej w związku z wykonywaniem przez nią zadań 

finansowanych wyłącznie z krajowych środków publicznych, zwanych dalej 

"wierzytelnościami Agencji".] 
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<Art. 24. 

Prezes Agencji może umarzać, w całości lub w części, rozkładać na raty lub odraczać 

termin spłat wierzytelności Agencji przypadających jej w związku z wykonywaniem 

przez nią zadań finansowanych z krajowych środków publicznych oraz w ramach 

Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów 

Wiejskich, zwanych dalej „wierzytelnościami Agencji”.> 

 

<Art. 24a. 

Wpłata należności z tytułu wierzytelności Agencji podlega zaliczeniu w pierwszej 

kolejności na poczet kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności Agencji i na poczet 

należności głównej.> 

Art.  25. 

1. Wierzytelność Agencji może być umorzona, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z 

następujących przesłanek: 

1) nie odzyskano jej w wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego albo 

upadłościowego; 

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska 

się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności Agencji lub 

postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 

3) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika będącego osobą fizyczną 

albo dłużnik zmarł, nie pozostawiwszy żadnego majątku lub pozostawił ruchomości 

niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił 

przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 

kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku 

poprzedzającym umorzenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" 

do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 

4) jej egzekucja zagraża egzystencji dłużnika, w przypadku gdy dłużnik: 

a) poniósł szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki 

przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się 

ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i 

zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem szkód powstałych w budynkach, 

b) stał się niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym; 
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5) dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego i 

jednocześnie nie ma majątku, z którego można by egzekwować wierzytelność 

Agencji, a odpowiedzialność z tytułu wierzytelności Agencji nie przechodzi z mocy 

prawa na osoby trzecie. 

2. Umorzenie wierzytelności Agencji, za którą dłużnicy są odpowiedzialni solidarnie, może 

nastąpić, jeżeli okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich 

dłużników. 

[3. Umorzenie wierzytelności Agencji, której kwota przekracza 40 000 zł, wymaga uzyskania 

zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.] 

4. Umorzenie wierzytelności Agencji następuje na wniosek dłużnika, z tym że w 

przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, Prezes Agencji może umorzyć 

wierzytelność Agencji bez wniosku dłużnika. 

[5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, informacja o umorzeniu wierzytelności Agencji, 

zawierająca imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę dłużnika, cel 

udzielonej pomocy, przesłankę umorzenia wierzytelności Agencji oraz kwotę umorzenia 

tej wierzytelności, jest informacją publiczną w rozumieniu przepisów o dostępie do 

informacji publicznej i jest niezwłocznie zamieszczana w Biuletynie Informacji 

Publicznej.] 

Art.  26. 

1. Wniosek o umorzenie wierzytelności Agencji zawiera w szczególności: 

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

wnioskodawcy; 

2) kwotę zadłużenia, z wyodrębnieniem odsetek; 

3) podanie przyczyn ubiegania się o umorzenie zadłużenia w całości lub w części; 

4) informację o aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika; 

5) informację, czy wnioskodawcy już umarzano lub rozkładano na raty wierzytelność 

Agencji, lub odraczano termin spłaty wierzytelności Agencji. 

2. Wniosek o umorzenie wierzytelności Agencji w części zawiera ponadto: 

1) proponowane terminy i kwoty spłaty zadłużenia; 

2) wskazanie źródeł pokrycia spłaty zadłużenia w terminach, o których mowa w pkt 1. 

3. Do wniosku o umorzenie wierzytelności Agencji wnioskodawca dołącza dokumenty 

potwierdzające lub uzasadniające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, 2 i 

4. 
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4. W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. a, dłużnik składa wniosek o 

umorzenie wierzytelności Agencji za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu 

na miejsce powstania szkody, który potwierdza wysokość i zakres szkód poniesionych 

przez dłużnika, oszacowanych przez komisję, o której mowa w art. 4 ust. 7. Wojewoda 

przesyła Prezesowi Agencji wniosek dłużnika wraz z protokołem określającym wysokość 

i zakres oszacowanych szkód, sporządzonym przez tę komisję. 

5. W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b, dłużnik do wniosku o umorzenie 

wierzytelności Agencji dołącza, potwierdzające niezdolność do pracy w gospodarstwie 

rolnym: 

1) prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego lub orzeczenie komisji lekarskiej tej Kasy o trwałej lub okresowej 

całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303), albo 

2) orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego 

nie zgłoszono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej o całkowitej 

niezdolności do pracy, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 

r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752). 

6. Jeżeli do złożonego wniosku o umorzenie wierzytelności Agencji nie dołączono wszystkich 

wymaganych dokumentów, Prezes Agencji zwraca się do wnioskodawcy o ich 

uzupełnienie w terminie 14 dni. 

7. Jeżeli wnioskodawca nie złoży w terminie, o którym mowa w ust. 6, brakujących 

dokumentów, wniosek o umorzenie wierzytelności Agencji nie podlega rozpatrzeniu i jest 

zwracany wnioskodawcy. 

<Art. 26a. 

1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, odsetki 

od wierzytelności Agencji naliczone na dzień dokonania wpłaty należności z tytułu 

tej wierzytelności, nie później jednak niż na dzień odwołania tego stanu, mogą być 

umorzone, nawet po odwołaniu tego stanu, w wysokości proporcjonalnej do stosunku 

kwoty wpłaconej należności do kwoty należności głównej pozostałej do spłaty na 

dzień dokonania wpłaty tej należności, pod warunkiem, że kwota wpłaconej 
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należności wynosi co najmniej 10% kwoty należności głównej pozostałej do spłaty na 

dzień dokonania wpłaty wpłaconej należności. 

2. Jeżeli wyłączną wierzytelnością Agencji jest wierzytelność z tytułu odsetek nie stosuje 

się warunku określonego w ust. 1. 

3. Umorzenie odsetek od wierzytelności Agencji następuje na wniosek dłużnika. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1)  imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

dłużnika; 

2)  oznaczenie wierzytelności; 

3)  kwotę zadłużenia, z wyodrębnieniem odsetek; 

4)  kwotę wpłaconej należności; 

5) podpis dłużnika.> 

Art.  27. 

1. Wierzytelność Agencji może być rozłożona na raty lub termin spłaty wierzytelności 

Agencji może być odroczony, jeżeli jest to uzasadnione względami społecznymi lub 

gospodarczymi. 

<1a. W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii odsetki od 

wierzytelności Agencji, których termin spłaty został odroczony lub które zostały 

rozłożone na raty, są naliczane do dnia wniesienia wniosku, o którym mowa w ust. 2, 

włącznie z tym dniem.> 

2. Rozłożenie na raty wierzytelności Agencji lub odroczenie terminu spłaty wierzytelności 

Agencji następuje na wniosek dłużnika. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać w szczególności: 

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

wnioskodawcy; 

2) kwotę zadłużenia, z wyodrębnieniem odsetek; 

3) podanie przyczyn ubiegania się o rozłożenie na raty wierzytelności Agencji lub 

odroczenie terminu spłaty wierzytelności Agencji; 

4) informację o aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika; 

5) informację, czy wnioskodawcy już umarzano lub rozkładano na raty wierzytelność 

Agencji, lub odraczano termin spłaty wierzytelności Agencji; 

6) proponowane terminy i kwoty spłaty zadłużenia; 

7) wskazanie źródeł pokrycia spłaty zadłużenia w terminach, o których mowa w pkt 6. 
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4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające 

lub uzasadniające okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 6 i 7. 

 

<Art. 27a. 

1. Jeżeli wnioskodawcą jest dłużnik prowadzący działalność w zakresie podstawowej 

produkcji produktów rolnych, pomoc, o której mowa w art. 24 i art. 27 ust. 1a, 

stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i może być udzielona zgodnie z przepisami 

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

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

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

zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1408/2013”, oraz przepisami o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

2. W przypadku pomocy udzielanej zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 

do wniosku o pomoc dołącza się oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy 

de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w 

art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).> 

 

Art.  28. 

1. Umorzenie wierzytelności Agencji albo rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty 

wierzytelności Agencji następuje na podstawie umowy. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności: 

1) strony umowy; 

2) przedmiot umowy; 

3) termin realizacji umowy; 

4) kwotę wierzytelności; 

5) warunki spłaty pozostałej części wierzytelności Agencji - w przypadku umorzenia tej 

wierzytelności w części; 

6) warunki i terminy spłaty wierzytelności Agencji - w przypadku rozłożenia na raty tej 

wierzytelności lub odroczenia jej spłaty. 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1-3 i 5, gdy Prezes Agencji umarza 

wierzytelności Agencji bez wniosku dłużnika, umorzenie następuje na podstawie 
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oświadczenia Prezesa Agencji. Do oświadczenia Prezesa Agencji stosuje się odpowiednio 

przepis ust. 2. 

<3a. W przypadku, o którym mowa w art. 26a ust. 1, umorzenie następuje na podstawie 

oświadczenia Prezesa Agencji, chyba że wnioskodawcą jest dłużnik prowadzący 

działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych. Oświadczenie ma 

moc wsteczną na dzień dokonania wpłaty. 

3b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3a, zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres dłużnika; 

2) oznaczenie wierzytelności; 

3) kwotę wierzytelności; 

4) podpis Prezesa Agencji. 

3c. Umorzenie wierzytelności Agencji dokonane na podstawie oświadczenia, o którym 

mowa w ust. 3a, wywołuje takie same skutki jak zwolnienie dłużnika z długu 

określone w przepisach Kodeksu cywilnego.> 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy prawa cywilnego. 

 

Art.  29. 

[1. Ustalenie kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych: 

1) pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 

2) krajowych, przeznaczonych na: 

a) współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, 

b) finansowanie przez Agencję pomocy przyznawanej w drodze decyzji 

administracyjnej 

- następuje w drodze decyzji administracyjnej.] 

<1. Środki publiczne:  

1) pochodzące z funduszy Unii Europejskiej, 

2) krajowe, przeznaczone na: 

a) współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, 

b) finansowanie przez Agencję pomocy przyznawanej w drodze decyzji 

administracyjnej 

– podlegają zwrotowi, jeżeli płatność lub pomoc finansowa wypłacone z tych 

środków zostały przyznane nienależnie lub zostały pobrane w nadmiernej 

wysokości w wyniku naruszenia prawa lub w przypadkach określonych 
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w przepisach odrębnych dotyczących przyznawania lub wypłaty płatności lub 

pomocy finansowej lub zwrotu tych środków.> 

1a. Przepis ust. 1 stosuje się również do podmiotów niebędących stronami postępowania w 

sprawie przyznania płatności lub pomocy finansowej, które nienależnie lub nadmiernie 

pobrały środki publiczne, o których mowa w ust. 1. 

1b. Jeżeli płatność lub pomoc finansowa, pochodzące ze środków publicznych, o których 

mowa w ust. 1, zostały przyznane spółce cywilnej, która została rozwiązana, za 

zobowiązania związane ze zwrotem tych środków odpowiadają solidarnie wspólnicy 

rozwiązanej spółki cywilnej. 

<1c. Ustalenie kwoty przyznanych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości 

środków publicznych, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji 

administracyjnej.> 

2. Właściwym w sprawie ustalenia kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków 

publicznych [w decyzji, o której mowa w ust. 1,] jest organ właściwy do rozstrzygnięcia w 

sprawie przyznania płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których 

mowa w ust. 1. 

3. O ustaleniu kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych organ, o 

którym mowa w ust. 2, może rozstrzygnąć również w decyzji w sprawie przyznania 

płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których mowa w ust. 1. 

4. Jeżeli kwota nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych, która została 

ustalona w decyzji, o której mowa w ust. 3, nie jest wyższa od kwoty stanowiącej 

równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego dla danego 

funduszu Unii Europejskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, kwota przyznanych 

płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których mowa w ust. 1, jest 

wypłacana w wysokości pomniejszonej o ustaloną kwotę nienależnie lub nadmiernie 

pobraną; przepisu ust. 10 nie stosuje się. 

5. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z 

dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1312) oraz art. 28a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1936) i art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
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Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504). 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej 

wykonania. 

7. Do należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa: 

[1) z wyjątkiem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności, 

rozkładania płatności na raty oraz zaokrąglania należności, z tym że termin, o którym 

mowa w art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, wynosi 

60 dni;] 

<1) z wyjątkiem przepisów: 

a) dotyczących umarzania należności, odraczania płatności, rozkładania płatności 

na raty oraz zaokrąglania należności, z tym, że termin, o którym mowa w art. 

47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, wynosi 60 

dni, 

b) art. 78 i art. 78a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;> 

2) przy czym bieg terminu przedawnienia tych należności ulega przerwaniu także wskutek 

doręczenia dłużnikowi upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w dniu doręczenia 

tego upomnienia; w takim przypadku bieg terminu przedawnienia biegnie na nowo od 

dnia następującego po dniu, w którym doręczono upomnienie. 

8. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 7, 

przysługują organowi, o którym mowa w ust. 2. 

9. Załatwienie sprawy, o której mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy. 

10. Do egzekucji należności z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków 

finansowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, z tym że uprawnienia wierzyciela określone w ustawie z 

dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przysługują: 

1) Prezesowi Agencji - w przypadku gdy jest on właściwy do rozstrzygania w sprawach o 

przyznanie płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których 

mowa w ust. 1; 

2) dyrektorowi oddziału regionalnego: 
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a) w przypadku gdy jest on właściwy do rozstrzygania w sprawach o przyznanie 

płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których mowa w ust. 

1, 

b) jako organowi wyższego stopnia - w przypadku gdy organem właściwym do 

rozstrzygania w sprawach o przyznanie płatności lub pomocy finansowej ze 

środków publicznych, o których mowa w ust. 1, jest kierownik biura powiatowego. 

 

Art.  39. 

1. Agencja prowadzi sprawy przejęte od Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa 

w zakresie zobowiązań i wierzytelności finansowych tego Funduszu. 

2. Agencja prowadzi sprawy w zakresie zobowiązań i wierzytelności z tytułu zwrotnej 

pomocy budżetowej udzielonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na 

restrukturyzację i modernizację rolnictwa oraz jego otoczenia przed utworzeniem 

Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa. 

 

<Art. 39a. 

1. Wierzytelności, o których mowa w art. 39, podlegają umorzeniu na wniosek: 

1) osoby, która była stroną umowy o kredyt udzielony ze środków Funduszu 

Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, umowy o spłatę zrestrukturyzowanego 

długu, umowy o kredyt udzielony ze środków budżetowych lub umowy o kredyt 

z gwarancją Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, albo  

2) następcy prawnego osoby, o której mowa w pkt 1  

– jeżeli na dzień złożenia wniosku mają ustalone prawo do emerytury lub renty z 

tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym 

rolników lub prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie posiadają innej nieruchomości niż 

ta, którą zamieszkują.  

2. Jeżeli warunki, o których mowa w ust. 1, nie są spełnione, wierzytelności, o których 

mowa w art. 39, podlegają umorzeniu na wniosek osoby, która była stroną umowy o 

kredyt udzielony ze środków Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, 

umowy o spłatę zrestrukturyzowanego długu, umowy o kredyt udzielony ze środków 

budżetowych lub umowy o kredyt z gwarancją Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki 
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Żywnościowej, albo jej następcy prawnego, jeżeli wyłączną wierzytelnością jest 

wierzytelność z tytułu odsetek. 

3. Jeżeli wnioskodawcą jest dłużnik prowadzący działalność w zakresie podstawowej 

produkcji produktów rolnych, pomoc, o której mowa w ust. 2, stanowi pomoc de 

minimis w rolnictwie i może być udzielona tylko raz zgodnie z przepisami 

rozporządzenia nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej.  

4. Przepis ust. 1 stosuje się również do należnych Agencji kosztów dochodzenia, 

ustalenia, zabezpieczenia i egzekucji wierzytelności, o których mowa w art. 39, z tym 

że należne Agencji koszty procesu i koszty egzekucji orzeczone po umorzeniu tych 

wierzytelności ulegają umorzeniu. 

5. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają: 

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres dłużnika; 

2) oznaczenie wierzytelności; 

3) kwotę wierzytelności; 

4) uzasadnienie wniosku; 

5) podpis dłużnika. 

6. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się: 

1) dokumenty potwierdzające ustalenie prawa do emerytury lub renty z tytułu 

niezdolności do pracy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym 

rolników lub prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

2) oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje 

niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej – w przypadku pomocy udzielanej zgodnie z przepisami 

rozporządzenia nr 1408/2013. 

7. Umorzenie wierzytelności, o których mowa w art. 39, następuje na podstawie 

złożonego na piśmie oświadczenia Prezesa Agencji.  

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, zawiera: 

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres dłużnika; 

2) oznaczenie wierzytelności; 

3) kwotę wierzytelności; 
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4) podpis Prezesa Agencji. 

9. Umorzenie wierzytelności, o których mowa w art. 39, wywołuje takie same skutki jak 

zwolnienie dłużnika z długu określone w przepisach Kodeksu cywilnego.> 

 

 

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

r. poz. 1128, z późn. zm.) 

Art.  21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

1) (uchylony); 

2) renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów 

wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; 

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

ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub aktów administracyjnych 

wydanych na podstawie tych przepisów, oraz otrzymane odszkodowania lub 

zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z 

postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień 

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

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

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

wypowiedzenia umowy o pracę, 

b) odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach 

rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 

pracowników, 

c) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom 

pozostającym w stosunku służbowym, 

d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, 

e) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, 

f) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z 

prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są 
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opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o 

których mowa w art. 30c, 

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

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

nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz 

niepodległego bytu państwa polskiego; 

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

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

odszkodowań lub zadośćuczynień: 

a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

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

wyrządzono; 

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

w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, otrzymane przez 

poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy 

zarobkowej albo którego potrzeby zwiększyły się lub widoki powodzenia na 

przyszłość zmniejszyły, oraz odszkodowania w postaci renty przyznane na podstawie 

przepisów prawa cywilnego w razie spowodowania śmierci poszkodowanego, 

otrzymane przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 446 § 2 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. 

poz. 1509), a także miesięczne świadczenia na zapewnienie środków utrzymania, o 

których mowa w art. 7533 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm. ); 

3d) odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego i 

górniczego; 

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

skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 

przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i 

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

2019 r. poz. 1349); 

4) kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: 
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a) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji 

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

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

4a)  kwoty świadczeń kompensacyjnych wypłacanych z Funduszu Kompensacyjnego 

Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17b ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 

2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64); 

5) (uchylony); 

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

wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego - w wysokości 

wpłat wniesionych do funduszu; 

6) (uchylony); 

6a) wygrane w: 

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

loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli 

jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, 

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

bingo pieniężne i grach bingo fantowe 

– urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o 

grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej 

lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

6b) (uchylony); 

7) odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; 

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

dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie 

przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne 

otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe 

otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze 

otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

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

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

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

8c)  rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o 

rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270); 

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

zawodowych; 

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

międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej 

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

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

obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór; 

10a) wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej 

reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej oraz członka polskiej reprezentacji na 

igrzyska głuchych i światowe igrzyska Olimpiad Specjalnych; 

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

przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania 

wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

tych ustaw; 

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

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

pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym, 

przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie tych ustaw; 

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

lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, 

artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy 

pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o 

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

artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych; 

12) (uchylony); 

12a) (uchylony); 

13) ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy 

narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność; 
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14) kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia 

służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z 

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

w którym nastąpiło przeniesienie; 

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

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

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

694 i 720); 

15) świadczenia osób otrzymywane z tytułu odbywania lub pełnienia: 

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

okresowej służby wojskowej oraz służby przygotowawczej, 

b) służby zastępczej 

- przyznane na podstawie odrębnych przepisów; 

16) diety i inne należności za czas: 

a) podróży służbowej pracownika, 

b) podróży osoby niebędącej pracownikiem 

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

ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków 

ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 

lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na 

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

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

czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do 

wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł; 

17a) kwoty stanowiące zwrot kosztów przysługujący członkom Rady Mediów 

Narodowych; 

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

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

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

przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju; 
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19) wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania 

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

kwoty 500 zł; 

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

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

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

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

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

w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

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

zastrzeżeniem ust. 15; 

20a) (uchylony); 

21) (uchylony); 

22) (uchylony); 

23) (uchylony); 

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

granicą i uzyskujących dochody z tytułu: 

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

służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości 

oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z 

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

otrzymywane stypendium, 

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

w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach 

akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów; 

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

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

jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość 

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

do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości 

nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu 
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pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, 

jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest 

udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika; 

przepis art. 23 ust. 7 stosuje się odpowiednio; 

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

Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

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

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

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

wykonywanej na: 

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

holownik w ciągu roku stanowił przewóz ładunku lub pasażerów drogą morską, 

b) pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej 

przez pogłębiarkę w ciągu roku stanowił przewóz wydobytego materiału drogą 

morską; 

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

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

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

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

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

finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

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

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

przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

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

25) ryczałt energetyczny dla kombatantów; 

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

kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

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

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

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

pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań 

wojennych (Dz. U. z 2020 r. poz. 684 oraz z 2021 r. poz. 794); 
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25c) świadczenie pieniężne lub pomoc pieniężna przyznane na podstawie przepisów 

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

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

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

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

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

2529); 

26) zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk 

żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: 

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

związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez 

właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości, 

b) z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 

zł; 

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

środków budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 

związku z zaistniałym zdarzeniem losowym; 

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

otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do 

tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej; 

27) otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na: 

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

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z zakładowych 

funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowych funduszy 

aktywności, 

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

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

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i 

okresu powojennego; 

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

nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie 
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dotyczy przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym 

odpłatnym zbyciem utraciły charakter rolny; 

28a)  przychody uzyskane z odpłatnego zbycia zabytku ruchomego, o którym mowa w art. 

3 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954): 

a) muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 

2020 r. poz. 902 oraz z 2021 r. poz. 1641) będącemu instytucją kultury, o której 

mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), lub 

b) bibliotece w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1479); 

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

gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele 

uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z 

realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce 

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

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

postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę 

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

nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją 

prawa pierwokupu; 

  29a) przychody uzyskane z tytułu: 

a) odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 

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

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

z 2020 r. poz. 764), w tym z tytułu wywłaszczenia nieruchomości; nie dotyczy to 

przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, 

nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania 

wywłaszczeniowego za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego 

odszkodowania, 

b) odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 
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rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu, 

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

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

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu; 

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

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

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

we własnym zakresie środka trwałego zaliczonego zgodnie z Klasyfikacją Środków 

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

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

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

30) przychody uzyskane z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania oraz 

nieruchomości nabytych stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami w 

zamian za mienie pozostawione za granicą; 

30a) przychody uzyskane z tytułu: 

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

realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 

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

osoby uprawnione na podstawie tej ustawy, 

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

z realizacją prawa do rekompensaty, o której mowa w lit. a, do wysokości 

odpowiadającej procentowemu udziałowi wartości tej rekompensaty w cenie 

nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego z dnia nabycia nieruchomości 

lub prawa użytkowania wieczystego; 

31) (uchylony); 

32) (uchylony); 

  32a) (uchylony); 

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

przekraczają kwoty 6000 zł; 

33) (uchylony); 

34) (uchylony); 
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35) (uchylony); 

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

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

następującym; 

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

Rzeczypospolitej Polskiej loterii fantowych i gry bingo fantowe na podstawie 

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

realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów społecznie użytecznych; 

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

uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub 

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

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł; 

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

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

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

przyznawanych przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani 

samorządową osobą prawną zwolnienie ma zastosowanie, o ile zasady ich 

przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki; 

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

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

poz. 1582); 

39b) stypendia przyznawane przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz 

instytuty badawcze, z ich funduszy stypendialnych; 

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

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

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

stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta; 

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

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

402 i 1574); 

39f)  stypendia doktorskie i inne środki finansowe otrzymane w ramach konkursów na 

stypendia doktorskie organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz stypendia 
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naukowe otrzymane na podstawie regulaminów przyjętych przez Radę Narodowego 

Centrum Nauki; 

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

formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz ze środków własnych szkół przyznane na podstawie przepisów o 

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

przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania; 

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

za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich oraz nagrody 

wypłacane przez Polski Związek Sportu Niesłyszących za uzyskanie wyników na 

igrzyskach głuchych; 

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

określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz 

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

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

zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za 

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

zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł; 

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

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

40d) (uchylony); 

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

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

41) (uchylony); 

42) (uchylony); 

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

położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym 

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

wynajmowanych pokoi nie przekracza 5; 
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44)  przychody członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uzyskane z tytułu uczestnictwa 

w szkoleniach, ćwiczeniach, działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych i 

akcjach związanych z likwidowaniem klęsk żywiołowych; 

45)  świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna przyznane na podstawie 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 2019 r. poz. 1168 oraz z 2021 r. poz. 794); 

45a) świadczenie pieniężne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o 

świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez 

władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. poz. 1428 oraz z 

2021 r. poz. 794);  

46) dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: 

a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 

międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w 

tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji 

Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej 

deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami 

przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje 

wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest 

dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania 

środków bezzwrotnej pomocy oraz 

b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej 

pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym 

podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj 

umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez 

niego programem; 

46a) dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z 

dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na 

rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 04.03.1968, z późn. zm.); 

46b) przychody posłów wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu 

Europejskiego otrzymane na podstawie regulacji wewnętrznych Parlamentu 
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Europejskiego na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez nich mandatu 

posła; 

46c) dochody uzyskane przez wykonawcę kontraktowego w rozumieniu art. 2 lit. e 

Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych 

Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 

sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2153 i 2154) mającego miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu dostarczania towarów i usług siłom 

zbrojnym USA w rozumieniu art. 2 lit. a tej Umowy lub budowy infrastruktury dla 

tych sił zbrojnych na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartych z 

tymi siłami zbrojnymi lub na ich rzecz; 

47) (uchylony); 

47a) dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć 

realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD); 

47b) (uchylony); 

47c) (uchylony); 

47d) dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia 

częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą z budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji rządowych, 

agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, 

organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych; 

47e) kwoty umorzonych wierzytelności, o których mowa w art. 24 <i art. 39a> ustawy z 

dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1505); 

UWAGA: 

pominięto pkt 47f – 155 oraz ust. 1a – 48 

 

 

USTAWA z dnia 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1672, 1901 i 1927) 

Art.  70g. 

Podstawę do wyliczenia środków, o których mowa w art. 70e i art. 70f, stanowią dane 

Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 r. 
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<Art. 70h. 

1. Obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021–2024, na finansowanie 

inwestycji, o których mowa w art. 70f ust. 1, wydatków nie mniejszych niż 

równowartość kwoty otrzymanej na podstawie tego przepisu, jest spełniony także w 

przypadku gdy gmina w tym okresie poniosła wydatki na inwestycje w zakresie 

usuwania i oczyszczania ścieków lub na dofinansowanie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

2. W zakresie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków zastosowanie mają 

przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269).> 

 

 

USTAWA z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2114 oraz z 2022 r. poz. 219) 

 

[Art.  47. 

Należności ustalone w decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności 

niezwiązanej do tytoniu nie mogą być przedmiotem umowy przeniesienia wierzytelności na 

osobę trzecią (przelewu), o której mowa w przepisach Kodeksu cywilnego.] 

 

<Art. 47. 

1. Należności ustalone w decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich i 

przejściowego wsparcia krajowego oraz należności z tytułu zaliczek na poczet 

płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego nie mogą być 

przedmiotem umowy przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią (przelewu), o 

której mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, z wyjątkiem umowy przelewu na 

zakład ubezpieczeń, który zawarł z ministrem właściwym do spraw rolnictwa 

umowę, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477), zwanym dalej 

„zakładem ubezpieczeń”, zawartej w celu uiszczenia należnych składek z tytułu 

ubezpieczenia, o którym mowa w art. 10c ust. 1 tej ustawy, zwanego dalej 

„obowiązkowym ubezpieczeniem upraw rolnych”. 

http://lex.senat.pl/#/document/16785996?cm=DOCUMENT
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2. Kwota należności, o których mowa w ust. 1, będących przedmiotem umowy przelewu 

na zakład ubezpieczeń jest przekazywana na rachunek bankowy tego zakładu 

ubezpieczeń: 

1) na wniosek rolnika, który zawiera: 

a) imię i nazwisko albo nazwę rolnika, 

b) numer identyfikacyjny nadany rolnikowi w trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 

c) żądanie przekazania na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń kwoty 

należności, o których mowa w ust. 1, będących przedmiotem umowy przelewu 

na zakład ubezpieczeń; 

2) po dokonaniu potrąceń na podstawie art. 31 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

3) w wysokości nieprzekraczającej kwoty nieuiszczonych i należnych składek z 

tytułu obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych; 

4) jeżeli kwota tych należności, po dokonaniu potrąceń na podstawie art. 31 ustawy 

z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jest 

co najmniej równa kwocie nieuiszczonych i należnych składek z tytułu 

obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych; 

5) w terminach, w jakich dokonuje się wypłaty należności, o których mowa w ust. 1. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa się w terminie do dnia 30 września za 

pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji. Do składania 

tego wniosku przepisy art. 22 ust. 7–9 oraz przepisy wydane na podstawie art. 22 ust. 

11 stosuje się odpowiednio. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, dołącza się umowę przelewu na zakład 

ubezpieczeń należności, o których mowa w ust. 1, która zawiera co najmniej 

wysokość kwoty nieuiszczonych i należnych składek z tytułu obowiązkowego 

ubezpieczenia upraw rolnych, numer polisy ubezpieczeniowej oraz numer rachunku 

bankowego zakładu ubezpieczeń. 

5. W przypadku gdy należności, o których mowa w ust. 1, nie zostały przekazane na 

rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń, kierownik biura powiatowego Agencji 

niezwłocznie informuje, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub 

elektronicznej, rolnika, który złożył wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz 
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zakład ubezpieczeń o nieuwzględnieniu tego wniosku oraz o przyczynach jego 

nieuwzględnienia. 

6. Do postępowań wszczętych na wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1: 

1) nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem 

art. 14 § 1a oraz przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, 

doręczeń i wezwań, udostępniania akt, skarg i wniosków; 

2) przepis art. 5 stosuje się odpowiednio. 

7. Jeżeli w wyniku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, kwota 

należności ustalona w decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich i 

przejściowego wsparcia krajowego nie zostanie przekazana na rachunek bankowy 

rolnika lub rachunek rolnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, przepisów art. 24 ust. 9–15 nie stosuje się.> 

 


