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

do ustawy z dnia 22 lipca 2022 r.  

o dodatku węglowym
 

 

(druk nr 782) 

 

U S T A W A   z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1805, z późn. zm.) 

Art.  833. 

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

przepisach Kodeksu pracy. 

§  1
1
. Przepisy art. 87 i art. 87

1
 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do zasiłków dla 

bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, 

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

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

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

senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników 

z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy. 

§  2
1
. Przepisy art. 87 i art. 87

1
 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich 

świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo 

stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną. 

§  3. Ograniczeń przewidzianych w § 2 i 2
1 

nie stosuje się do wierzytelności członków 

rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu udziału w dochodach spółdzielni 

przypadających im od wniesionych do spółdzielni wkładów. 

§  4. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym 

podlegają egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach. 

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

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

pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia 

rentowego oraz do egzekucji ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze 
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świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 

rodzin. 

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

w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki 

rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, 

świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze, 

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

dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1329), rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 

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

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

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

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

osłonowy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1).] 

<§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne 

wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, 

dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla 

opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie 

wychowawcze, świadczenie dobry start, jednorazowe świadczenie, o którym mowa w 

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

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

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

2270), dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

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

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 

1383), dodatek osłonowy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o 

dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 i 202) oraz dodatek węglowy, o którym 

mowa w ustawie z dnia 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. …).> 

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

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

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

finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 
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jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 

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

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

osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. 

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

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

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

1997 r. - Prawo energetyczne. 

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

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

 

 

 

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

U. z 2022 r. poz. 479 i 1301) 

Art.  10. 

§  1. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym 

podlegają egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach. 

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

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

wpłacenia do organu egzekucyjnego zajętych kwot. 

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

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

pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia 

rentowego oraz do egzekucji ze świadczeń pieniężnych, przysługujących z ubezpieczenia 

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

świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 

rodzin  . 

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

w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki 

rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, 

świadczenia z pomocy społecznej, świadczenie wychowawcze, jednorazowe świadczenie, o 

którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i 
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rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym 

mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. 

poz. 2270), oraz dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, 

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

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

1901 i 2270), oraz dodatek osłonowy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. 

o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).] 

<§ 4. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne 

wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, 

dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla 

opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenie wychowawcze, 

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

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

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

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

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

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

nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383), dodatek osłonowy, o 

którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1 i 202) oraz dodatek węglowy, o którym mowa w ustawie z dnia 22 lipca 

2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. …).> 

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

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

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

r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159, 1006, 1981, 2270 i 2328), oraz środki finansowe na 

utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, 

o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone 

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

pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. 

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

21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021) oraz 
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dodatki energetyczne wypłacone na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.). 

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

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

 

Art.  80. 

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

przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z 

rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z 

odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami 

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

egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej 

wierzytelności, lecz niezwłocznie: 

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

organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z 

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

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

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

rachunku bankowego zobowiązanego; 

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

zajęta kwota nie wystarcza na zaspokojenie egzekwowanych należności pieniężnych, 

zawiadomił o zbiegu egzekucji. 

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

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

pieniężne: 

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

rachunek po dokonaniu zajęcia; 

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

§  2a. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmuje kwot pochodzących ze: 

[1) świadczeń alimentacyjnych, świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczeń rodzinnych, dodatków rodzinnych, 

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

pomocy społecznej, świadczeń integracyjnych, świadczeń wychowawczych, 
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jednorazowych świadczeń, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o 

wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", świadczenia dobry start, rodzinnego 

kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym 

kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270), oraz dofinansowania obniżenia opłaty rodzica 

za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w 

art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz 

dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku 

osłonowym;] 

<1) świadczeń alimentacyjnych, świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczeń rodzinnych, dodatków rodzinnych, 

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

świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń integracyjnych, świadczeń 

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

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

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

listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, dofinansowania obniżenia 

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

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

nad dziećmi w wieku do lat 3, dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 

17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz dodatku węglowego, o którym mowa 

w ustawie z dnia 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym;> 

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

81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz środków finansowych na 

utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, 

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

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

osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. 

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

zawiadamia zobowiązanego o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, 

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

zawiadomienia skierowanego do banku o zakazie wypłaty zajętej kwoty z rachunku 

bankowego bez zgody organu egzekucyjnego. 
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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.  26. 

1.  Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb, art. 30da-30dh, art. 30e-30g i 

art. 30j-30p, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 

3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot: 

1) (uchylony); 

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

społecznych: 

a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, 

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

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

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

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

opodatkowaniu 

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) 

zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru 

stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano 

poboru podatku; 

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

ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z 

przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji 

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

2aa)  (uchylony); 

2b) wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika 

w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego; 

2c)  składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł; 

3)(uchylony); 

4)(uchylony); 
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5) dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które 

uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających 

pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika; 

6) wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania 

czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą 

niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne; 

6a) wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł; 

7) (uchylony); 

8)(uchylony); 

9) darowizn przekazanych na cele: 

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

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

przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku 

publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e, 

b) kultu religijnego, 

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 

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

określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej 

krwi lub jej składników, 

d) kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o 

których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz 

publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, 

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

inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy 

Królewskiej w Warszawie (Dz. U. poz. 1551), 

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

10) (uchylony); 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 
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4a. (uchylony). 

4b. (uchylony). 

4c. (uchylony). 

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

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

darowizny poniesione na rzecz: 

1) osób fizycznych; 

2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, 

prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 

elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, 

a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz 

wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. 

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

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

części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć 

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

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

6a.  (uchylony). 

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

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

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

pozwalające na identyfikację obdarowanego. 

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

urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie 

miesiąca od dnia dokonania zwrotu. 

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

ustaw. 

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

określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność 

pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, przysługuje podatnikowi pod 

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

darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 

2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele określone w art. 4 

ustawy o działalności pożytku publicznego i prowadzącą działalność pożytku publicznego 

w sferze zadań publicznych oraz 

2) istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita 

Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu 

podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę. 

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

przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem 

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

użytku lub są starsze niż 12 lat. 

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

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

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

podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na 

podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11. 

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

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

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

lata nie korzystał z tego odliczenia. 

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

podstawie: 

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

rachunek płatniczy - w przypadku darowizny pieniężnej; 

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

darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny 

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

3) zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o 

ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę; 

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

identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub 
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usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty - w przypadkach innych 

niż wymienione w pkt 1-3; 

5)  dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego 

wynikają co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego 

wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data 

wpłaty oraz kwota wpłaconych składek, a w przypadku składek potrącanych przez 

pracodawcę - na podstawie informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1. 

7a.  Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na: 

1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb 

wynikających z niepełnosprawności; 

2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; 

2a)  zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów 

medycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 

dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 

1292, 1559 i 2054) oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z 

przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, 

chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych; 

3)  zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w 

rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb 

wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie 

zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w wykazie, o którym mowa 

w pkt 2a, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego; 

3a)  pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne, w 

kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł; 

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

wynikających z niepełnosprawności; 

5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym; 

6)  odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji 

leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym; 

6a)  odpłatność za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa 

lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na 
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turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie 

rehabilitacji leczniczej; 

6b)  odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne; 

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

niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie 

nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł; 

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

kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł; 

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

uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób 

niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa; 

10) opłacenie tłumacza języka migowego; 

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

niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia; 

12)  leki, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1977) - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie 

poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista 

stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo te leki; 

13)  odpłatny przewóz: 

a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, 

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

niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. 

a; 

14) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby 

niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo 

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

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł; 

15) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: 

a) na turnusie rehabilitacyjnym, 

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

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

d)  opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci 

niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie 
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rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, lub zakładzie rehabilitacji 

leczniczej. 

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

sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w 

jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane 

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

poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy 

(środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie. 

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

posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów 

podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia 

prawa do odliczenia, w szczególności: 

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

funkcji przewodnika; 

2) okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego; 

3) (uchylony). 

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

której dotyczy wydatek: 

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

niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub 

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

szkoleniową albo rentę socjalną, albo 

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

podstawie odrębnych przepisów. 

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

utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne 

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

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

podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności 

kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej 
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(Dz. U. z 2020 r. poz. 1300), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. 

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

dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4c, z uwzględnieniem art. 6 ust. 4e, świadczenia 

uzupełniającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 100a, dodatku energetycznego, o 

którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, dodatku 

osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku 

osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1), oraz przyznanych na podstawie odrębnych przepisów 

zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla 

emerytów i rencistów.] <Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie 

zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4c, z 

uwzględnieniem art. 6 ust. 4e, świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 

21 ust. 1 pkt 100a, dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, dodatku osłonowego, o którym mowa w 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1 i 202), dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 

lipca 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. …), przyznanych na podstawie 

odrębnych przepisów zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatkowego rocznego 

świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.> 

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

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

których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: 

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

aa)  niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo 

b) znaczny stopień niepełnosprawności; 

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

których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: 

a) całkowitą niezdolność do pracy albo 

b) umiarkowany stopień niepełnosprawności. 

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

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

przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 

sierpnia 1997 r. 
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7h. Kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 5, przekraczająca kwotę dochodu, o którym mowa w 

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

następujących 5 latach podatkowych. 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

13. (uchylony). 

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

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od dochodów 

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

przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały 

zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. 

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

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

podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska; 

2)  odliczonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w 

tym państwie. 

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

podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 

innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita 

Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu 

podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie 

społeczne. 

14. (uchylony). 

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

w spadku. 
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[Art.  52jc 

 Zwalnia się od podatku dochodowego dodatek osłonowy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 

grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.] 

 

<Art. 52jc. 

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

dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, oraz dodatek węglowy, o którym mowa w 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 i 

2447 oraz z 2022 r. poz. 830, 872, 1358 i 1488) 

 

Art.  4. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) bank krajowy - bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) bank zagraniczny - bank mający siedzibę na terytorium państwa trzeciego; 

3) międzynarodowa instytucja finansowa - instytucję finansową, której większość kapitału 

własnego należy do państw będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju lub banków centralnych takich państw; 

4) karta płatnicza - kartę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907, 1814 i 2140); 

5) pieniądz elektroniczny - pieniądz elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych; 

6) (uchylony); 

7) instytucja finansowa - instytucję finansową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 26 

rozporządzenia nr 575/2013; 

8) podmiot dominujący: 

a) jednostkę dominującą, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia nr 575/2013, lub 

b) podmiot, który w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego może w inny sposób wywierać 

znaczący wpływ na inny podmiot; 
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9) podmiot zależny - jednostkę zależną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia 

nr 575/2013; 

[9a)   system ochrony - instytucjonalny system ochrony, którego uczestnikami są banki 

działające w formie spółki akcyjnej, uznany przez Komisję Nadzoru Finansowego;] 

<9a) system ochrony – system ochrony, którego uczestnikami są banki działające w 

formie spółki akcyjnej, uznany przez Komisję Nadzoru Finansowego;> 

10) holding finansowy - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym 

jest instytucja finansowa, która nie jest dominującym podmiotem nieregulowanym w 

rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad 

instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami 

inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1413), zwanej dalej "ustawą o nadzorze uzupełniającym", a w skład grupy wchodzą 

wyłącznie lub w większości banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, przy 

czym przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny lub 

instytucja kredytowa; 

11) holding mieszany - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym jest 

podmiot niebędący bankiem, instytucją kredytową, instytucją finansową ani dominującym 

podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym, a przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank 

zagraniczny lub instytucja kredytowa; 

11a) holding bankowy zagraniczny - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem 

dominującym jest bank zagraniczny albo instytucja kredytowa, zaś przynajmniej jednym 

podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny, instytucja kredytowa lub 

instytucja finansowa; 

11b) holding bankowy krajowy - grupę podmiotów: 

a) w której pierwotnym podmiotem dominującym jest bank krajowy, lub 

b) w skład której wchodzą: bank krajowy i podmioty blisko z nim powiązane; 

11c) holding hybrydowy - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym 

jest instytucja finansowa niebędąca dominującym podmiotem nieregulowanym w 

rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze uzupełniającym, a w skład grupy wchodzą w 

większości podmioty niebędące bankami krajowymi, bankami zagranicznymi, 

instytucjami kredytowymi ani instytucjami finansowymi, zaś przynajmniej jednym 

podmiotem zależnym jest bank krajowy; 
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11d) finansowa spółka holdingowa - finansową spółkę holdingową, o której mowa w art. 4 

ust. 1 pkt 20 rozporządzenia nr 575/2013, podlegającą nadzorowi Komisji Nadzoru 

Finansowego na zasadzie skonsolidowanej albo na zasadzie subskonsolidowanej, jeżeli do 

tej spółki oraz do innych podmiotów należących do tej samej grupy stosuje się przepisy 

rozporządzenia nr 575/2013 na zasadzie subskonsolidowanej; 

11e) finansowa spółka holdingowa z państwa członkowskiego - finansową spółkę 

holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia nr 575/2013, podlegającą 

nadzorowi właściwych władz nadzorczych innych państw na zasadzie skonsolidowanej 

albo na zasadzie subskonsolidowanej, jeżeli do tej spółki oraz do innych podmiotów 

należących do tej samej grupy stosuje się przepisy rozporządzenia nr 575/2013 na 

zasadzie subskonsolidowanej; 

11f) finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej - finansową spółkę holdingową o 

działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia nr 575/2013, 

podlegającą nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na zasadzie skonsolidowanej albo 

na zasadzie subskonsolidowanej, jeżeli do tej spółki oraz do innych podmiotów 

należących do tej samej grupy stosuje się przepisy rozporządzenia nr 575/2013 na 

zasadzie subskonsolidowanej; 

11g) finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej z państwa członkowskiego - 

finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 

21 rozporządzenia nr 575/2013, podlegającą nadzorowi właściwych władz nadzorczych 

innych państw na zasadzie skonsolidowanej albo na zasadzie subskonsolidowanej, jeżeli 

do tej spółki oraz do innych podmiotów należących do tej samej grupy stosuje się 

przepisy rozporządzenia nr 575/2013 na zasadzie subskonsolidowanej; 

11h) dominująca finansowa spółka holdingowa - dominującą finansową spółkę holdingową z 

państwa członkowskiego, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 30 rozporządzenia nr 

575/2013, podlegającą nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na zasadzie 

skonsolidowanej albo na zasadzie subskonsolidowanej, jeżeli do tej spółki oraz do innych 

podmiotów należących do tej samej grupy stosuje się przepisy rozporządzenia nr 

575/2013 na zasadzie subskonsolidowanej; 

11i) dominująca finansowa spółka holdingowa z państwa członkowskiego - dominującą 

finansową spółkę holdingową z państwa członkowskiego, o której mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 30 rozporządzenia nr 575/2013; 



- 19 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

11j) dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej - dominującą 

finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej z państwa członkowskiego, o 

której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia nr 575/2013, podlegającą nadzorowi 

Komisji Nadzoru Finansowego na zasadzie skonsolidowanej albo na zasadzie 

subskonsolidowanej, jeżeli do tej spółki oraz do innych podmiotów należących do tej 

samej grupy stosuje się przepisy rozporządzenia nr 575/2013 na zasadzie 

subskonsolidowanej; 

11k) dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej z państwa 

członkowskiego - dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej z 

państwa członkowskiego, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia nr 

575/2013; 

11l) unijna dominująca finansowa spółka holdingowa - unijną dominującą finansową spółkę 

holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia nr 575/2013, podlegającą 

nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na zasadzie skonsolidowanej; 

11m) unijna dominująca finansowa spółka holdingowa z państwa członkowskiego - unijną 

dominującą finansową spółkę holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 31 

rozporządzenia nr 575/2013; 

11n) unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej - unijną 

dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, o której mowa w art. 

4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia nr 575/2013, podlegającą nadzorowi Komisji Nadzoru 

Finansowego na zasadzie skonsolidowanej; 

11o) unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej z państwa 

członkowskiego - unijną dominującą finansową spółkę holdingową o działalności 

mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia nr 575/2013; 

11p) unijna instytucja dominująca - unijną instytucję dominującą, o której mowa w art. 4 ust. 

1 pkt 29 rozporządzenia nr 575/2013, podlegającą nadzorowi Komisji Nadzoru 

Finansowego na zasadzie skonsolidowanej; 

11q) dominująca firma inwestycyjna - dominującą firmę inwestycyjną z państwa 

członkowskiego, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 29a rozporządzenia nr 575/2013; 

11r) unijna dominująca firma inwestycyjna - unijną dominującą firmę inwestycyjną, o której 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 29b rozporządzenia nr 575/2013; 

11s) dominująca instytucja kredytowa - dominującą instytucję kredytową z państwa 

członkowskiego, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 29c rozporządzenia nr 575/2013; 
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11t) unijna dominująca instytucja kredytowa - unijną dominującą instytucję kredytową, o 

której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 29d rozporządzenia nr 575/2013; 

12) przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych - przedsiębiorstwo usług 

pomocniczych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia nr 575/2013; 

13) właściwe władze nadzorcze - właściwe organy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 40 

rozporządzenia nr 575/2013; 

14) znaczący wpływ - zdolność do udziału w podejmowaniu decyzji w zakresie wyznaczania 

kierunków polityki finansowej i operacyjnej, w tym również dotyczącej podziału zysku 

lub pokrycia straty bilansowej innego podmiotu; 

15) bliskie powiązania: 

a) bliskie powiązania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 38 rozporządzenia nr 575/2013, lub 

b) pozostawanie z innym podmiotem w związku gospodarczym, opartym na stałej 

współpracy, w szczególności wynikającej z zawartej umowy lub umów, który w ocenie 

Komisji Nadzoru Finansowego może mieć istotny wpływ na pogorszenie się sytuacji 

finansowej jednego z podmiotów; 

16) podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie - grupę powiązanych klientów, o 

której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 39 rozporządzenia nr 575/2013; 

16a) przedsiębiorca - przedsiębiorcę, o którym mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105); 

16b) przedsiębiorca zagraniczny - przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 

2021 r. poz. 994, 1641 i 2140); 

17) instytucja kredytowa - instytucję, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 

575/2013, mającą siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego; 

18) oddział instytucji kredytowej - oddział, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 

rozporządzenia nr 575/2013, niebędący oddziałem banku krajowego ani oddziałem banku 

zagranicznego; 

19) oddział banku krajowego za granicą - jednostkę organizacyjną banku krajowego 

wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z 

zezwolenia udzielonego bankowi krajowemu, przy czym wszystkie jednostki 
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organizacyjne danego banku krajowego odpowiadające powyższym cechom, utworzone 

na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, uważa się za jeden oddział; 

20) oddział banku zagranicznego - jednostkę organizacyjną banku zagranicznego wykonującą 

w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z zezwolenia 

udzielonego temu bankowi, przy czym wszystkie jednostki organizacyjne danego banku 

zagranicznego odpowiadające powyższym cechom, utworzone na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za jeden oddział; 

21) działalność transgraniczna - wykonywanie przez instytucję kredytową na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub przez bank krajowy na terytorium państwa goszczącego 

wszystkich lub niektórych czynności w zakresie wynikającym z udzielonego zezwolenia, 

bez uczestnictwa oddziału tej instytucji lub banku; 

22) państwo macierzyste - państwo członkowskie pochodzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 43 rozporządzenia nr 575/2013; 

23) państwo goszczące - przyjmujące państwo członkowskie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 44 rozporządzenia nr 575/2013; 

24) (uchylony); 

25) towarzystwo funduszy inwestycyjnych - towarzystwo funduszy inwestycyjnych w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605, 1595 i 2140), 

zwanej dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych"; 

26) fundusz sekurytyzacyjny - fundusz sekurytyzacyjny w rozumieniu ustawy o funduszach 

inwestycyjnych; 

27) umowa o subpartycypację - umowę, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych; 

28-29) (uchylone); 

29a) spółka zarządzająca - spółkę zarządzającą, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy o 

funduszach inwestycyjnych; 

29aa) zarządzający z UE - zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 2 pkt 10c ustawy o 

funduszach inwestycyjnych; 

29b-32) (uchylone); 

33) instytucja pożyczkowa - podmiot, o którym mowa w art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083, z 2020 r. poz. 2320 oraz z 

2021 r. poz. 1655); 
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33a) metody wewnętrzne - metodę wewnętrznych ratingów, o której mowa w art. 143 ust. 1 

rozporządzenia nr 575/2013, metodę modeli wewnętrznych, o której mowa w art. 221, art. 

283 i art. 363 rozporządzenia nr 575/2013, metodę własnych oszacowań, o której mowa w 

art. 225 rozporządzenia nr 575/2013, metodę wewnętrznych oszacowań, o której mowa w 

art. 259 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013, oraz metodę zaawansowanego pomiaru, o 

której mowa w art. 312 ust. 2 rozporządzenia nr 575/2013; 

34) ryzyko systemowe - ryzyko, o którym mowa w art. 4 pkt 15 ustawy o nadzorze 

makroostrożnościowym; 

35) bank istotny - bank istotny pod względem wielkości, organizacji wewnętrznej oraz 

rodzaju, zakresu i złożoności prowadzonej działalności, który: 

a) spełnia co najmniej jeden z warunków: 

– akcje banku zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 

2021 r. poz. 140, 680, 1598 i 2140), 

– udział banku w aktywach sektora bankowego jest nie mniejszy niż 2%, 

– udział banku w depozytach sektora bankowego jest nie mniejszy niż 2%, 

– udział banku w funduszach własnych sektora bankowego jest nie mniejszy niż 2% albo 

b) został uznany za taki bank przez Komisję Nadzoru Finansowego; 

36) państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej; 

37) ustawa o nadzorze makroostrożnościowym - ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze 

makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w 

systemie finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 483 oraz z 2020 r. poz. 695); 

37a) dyrektywa 2013/36/UE - dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z 

dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do 

działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, zmieniającą 

dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. 

UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, z późn. zm.); 

38) rozporządzenie nr 575/2013 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 

kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 

27.06.2013, str. 1, z późn. zm.); 

39) rozporządzenie 596/2014 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w 
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sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 

(Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.); 

40) rozporządzenie 2017/565 - rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 

kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE 

w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez 

firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 

87 z 31.03.2017, str. 1, z późn. zm.); 

40a) rozporządzenie 2017/2402 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla 

sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i 

standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE 

i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 

347 z 28.12.2017, str. 35, z późn. zm.); 

40b) rozporządzenie 2019/2033 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm 

inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, 

(UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, z późn. 

zm.); 

41) lokata strukturyzowana - przyjmowany przez bank depozyt o oznaczonym terminie 

zapadalności, w którym wpłacony kapitał jest w całości zwracany, a wypłata odsetek lub 

świadczeń dodatkowych oraz ich wysokość są uzależnione od uprzednio określonych 

warunków, obejmujących takie czynniki jak: 

a) indeks lub połączenie indeksów, z wyłączeniem lokat o zmiennym oprocentowaniu, 

których stopa zwrotu jest bezpośrednio powiązana z indeksem stopy procentowej takiej 

jak Euribor lub Libor, 

b) instrument finansowy lub połączenie instrumentów finansowych, 

c) towar lub połączenie towarów lub inne aktywa lub ich połączenie, 

d) kurs walutowy lub połączenie kursów walutowych; 

42) klient profesjonalny - podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39b ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

43) klient detaliczny - podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39c ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o obrocie instrumentami finansowymi; 
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44) uprawniony kontrahent - podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39d ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

44a) dom maklerski stosujący rozporządzenie nr 575/2013 - dom maklerski: 

a) wobec którego została wydana decyzja, o której mowa w art. 110ac ust. 1 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub 

b) o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a lub b lub ust. 5 rozporządzenia 2019/2033; 

45) osoba zaangażowana - osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 2017/565; 

46) trwały nośnik - nośnik umożliwiający użytkownikowi przechowywanie adresowanych do 

niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do 

celów, którym te informacje służą, i pozwalający na odtworzenie przechowywanych 

informacji w niezmienionej postaci; 

47) rozporządzenie 2016/679 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

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

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.); 

48) profilowanie - profilowanie osób fizycznych w rozumieniu art. 4 pkt 4 rozporządzenia 

2016/679; 

49) grupa - grupę, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 138 rozporządzenia nr 575/2013; 

50) grupa z państwa trzeciego - grupę, w której jednostka dominująca, o której mowa w art. 4 

ust. 1 pkt 15 rozporządzenia nr 575/2013, ma siedzibę na terytorium państwa trzeciego; 

51) kadra kierownicza wyższego szczebla - członka zarządu, dyrektora lub inną osobę, 

posiadających wiedzę z zakresu ryzyka związanego z działalnością banku, finansowej 

spółki holdingowej lub finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej oraz 

podejmujących decyzje mające wpływ na to ryzyko; 

52) podmiot podlegający przymusowej restrukturyzacji - podmiot, o którym mowa w art. 2 

pkt 41a ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

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

poz. 842, z późn. zm.); 

53) grupa podlegająca przymusowej restrukturyzacji - grupę, o której mowa w art. 2 pkt 19a 

ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji; 
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54) zasada indywidualna - zasadę indywidualną, o której mowa w art. 6-10 rozporządzenia nr 

575/2013; 

55) zasada skonsolidowana - zasadę skonsolidowaną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 48 

rozporządzenia nr 575/2013; 

56) zasada subskonsolidowana - zasadę subskonsolidowaną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 

49 rozporządzenia nr 575/2013; 

57) ryzyko nadmiernej dźwigni - ryzyko nadmiernej dźwigni w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 94 

rozporządzenia nr 575/2013; 

58) państwo trzecie - państwo niebędące państwem członkowskim. 

2. Za wchodzące w skład holdingów, o których mowa w ust. 1 pkt 10-11a, 11b lit. a oraz w 

pkt 11c, uważa się także podmioty posiadające bliskie powiązania z bankiem krajowym, 

wchodzącym w skład holdingu. 

3. Przepisy ustawy dotyczące państw członkowskich stosuje się również do państw trzecich, 

ale należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

4. Bank krajowy i bank zagraniczny są instytucją, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia nr 575/2013. 

Art.  130c. 

1. Banki w formie spółek akcyjnych mogą utworzyć system ochrony na podstawie umowy 

systemu ochrony. Banki, które utworzyły system ochrony, są jego uczestnikami. 

Uczestnikami systemu ochrony są również banki prowadzące działalność w formie spółek 

akcyjnych, które przystąpią do systemu ochrony po jego utworzeniu. 

2. Uczestniczenie w systemie ochrony jest dobrowolne. 

3. Banki, o których mowa w ust. 1, zawierają umowę systemu ochrony według projektu dla 

danego systemu ochrony zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Bank 

działający w imieniu tych banków, na podstawie udzielonego przez nie upoważnienia, 

przedstawia Komisji Nadzoru Finansowego projekt umowy systemu ochrony z wnioskiem 

o jego zatwierdzenie oraz o uznanie systemu ochrony. Stroną postępowania jest wyłącznie 

ten bank. 

4. Komisja Nadzoru Finansowego wydaje decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu umowy 

systemu ochrony, o którym mowa w ust. 3, oraz o uznaniu systemu ochrony, w terminie 

30 dni od dnia otrzymania projektu umowy systemu ochrony. 

[5. Komisja Nadzoru Finansowego odmawia zatwierdzenia projektu umowy systemu ochrony, 

o którym mowa w ust. 3, i uznania systemu ochrony, jeżeli projektowana umowa systemu 
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ochrony naruszałaby przepisy prawa, interesy uczestników systemu ochrony, nie 

zapewniałaby bezpieczeństwa środków gromadzonych u uczestników systemu ochrony lub 

nie byłyby spełnione warunki określone w art. 113 ust. 7 lit. b-d oraz f-i rozporządzenia nr 

575/2013.] 

<5. Komisja Nadzoru Finansowego odmawia zatwierdzenia projektu umowy systemu 

ochrony, o którym mowa w ust. 3, i uznania systemu ochrony, jeżeli projektowana 

umowa systemu ochrony naruszałaby przepisy prawa, interesy uczestników systemu 

ochrony, nie zapewniałaby bezpieczeństwa środków gromadzonych u uczestników 

systemu ochrony lub nie byłyby spełnione następujące warunki: 

1) zapewnienie w umowie systemu ochrony możliwości udzielania z funduszy 

zgromadzonych w systemie ochrony pomocy finansowej dla uczestników systemu 

ochrony mającej na celu poprawę ich wypłacalności i zapobieżenie upadłości lub 

udzielania wsparcia, o którym mowa w art. 130b ust. 2; 

2) przyjęcie w umowie systemu ochrony odpowiednich mechanizmów monitorowania i 

klasyfikowania ryzyka w systemie ochrony oraz zasad przeglądu tego ryzyka, w 

szczególności rozpoznawania aktualnych i potencjalnych źródeł ryzyka oraz 

oszacowania istotności potencjalnego wpływu tego rodzaju ryzyka na sytuację 

finansową uczestników systemu ochrony.> 

6. Decyzja o uznaniu systemu ochrony może określać: 

1) termin, od którego system ochrony powinien funkcjonować zgodnie z umową systemu 

ochrony; 

2) dodatkowe warunki, których spełnienie zapewni bezpieczeństwo funkcjonowania systemu 

ochrony; 

3) termin, po upływie którego decyzja wygaśnie, jeżeli warunki, o których mowa w pkt 2, nie 

zostaną spełnione. 

[7. W przypadku gdy funkcjonowanie systemu ochrony narusza przepisy prawa, zagraża 

interesom jego uczestników, nie zapewnia bezpieczeństwa środków gromadzonych u 

uczestników systemu ochrony, jest niezgodne z umową systemu ochrony lub w przypadku 

niespełnienia warunków określonych w art. 113 ust. 7 lit. b-d lub f-i rozporządzenia nr 

575/2013, Komisja Nadzoru Finansowego może uchylić decyzję o uznaniu systemu 

ochrony.] 

<7. W przypadku gdy funkcjonowanie systemu ochrony narusza przepisy prawa, 

zagraża interesom jego uczestników, nie zapewnia bezpieczeństwa środków 
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gromadzonych u uczestników systemu ochrony lub jest niezgodne z umową systemu 

ochrony, Komisja Nadzoru Finansowego może uchylić decyzję o uznaniu systemu 

ochrony.> 

8. Uchylenie decyzji o uznaniu systemu ochrony może nastąpić również w razie stwierdzenia, 

że: 

1) system ochrony przestał spełniać warunki określone w decyzji o uznaniu systemu ochrony; 

2) decyzja o uznaniu systemu ochrony została wydana na podstawie fałszywych dokumentów, 

nieprawdziwych oświadczeń lub wskutek innych działań sprzecznych z prawem. 

9. Zmiana umowy systemu ochrony wymaga zmiany zatwierdzonego projektu umowy 

systemu ochrony. Przepisy ust. 3-6 stosuje się odpowiednio. 

 

Art.  130j. 

1. Jednostka zarządzająca może udzielić pomocy lub wsparcia, o ile spełniony jest co 

najmniej jeden z poniższych warunków: 

1) zapobiegnie to ryzyku upadłości jednego z uczestników systemu ochrony; 

2) pozwoli to na spełnienie przez uczestnika systemu ochrony wymogów regulacyjnych; 

3) wsparcie byłoby udzielone w przypadkach, o których mowa w art. 130b ust. 2. 

2. Pomoc, o której mowa w art. 130b ust. 1, jest udzielana uczestnikom systemu ochrony na 

warunkach określonych poniżej: 

1) ma charakter zwrotny; 

2) jest udzielana na warunkach rynkowych, jest odpłatna i zabezpieczona; 

3) jest udzielana na okres nie dłuższy niż 5 lat; 

4) umorzenie zobowiązania z tytułu udzielonej pomocy albo dokonanie innej czynności 

wywołującej taki skutek wymaga zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy 

jednostki zarządzającej; uchwała wymaga jednomyślności. 

3. W okresie korzystania z pomocy, o której mowa w art. 130b ust. 1, uczestnik systemu 

ochrony, któremu udzielono pomocy, nie dokonuje wypłaty dywidendy akcjonariuszom 

ani nie dokonuje wykupu akcji własnych. 

4. Pomoc, o której mowa w art. 130b ust. 1, udzielona uczestnikowi systemu ochrony jest 

zwracana do dnia upływu okresu wypowiedzenia umowy systemu ochrony. 

[5. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może być udzielone w związku z przejęciem, o 

którym mowa w art. 146b ust. 1, lub przejęciem, o którym mowa w art. 174 ust. 1 ustawy z 
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dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. 

6. W przypadku, o którym mowa w art. 130b ust. 2 pkt 1, wniosek o wsparcie jest składany 

przed wszczęciem przymusowej restrukturyzacji przez podmiot zainteresowany przejęciem 

przedsiębiorstwa lub wybranych albo wszystkich praw majątkowych lub wybranych albo 

wszystkich zobowiązań lub praw udziałowych podmiotu, wobec którego może zostać 

wszczęta przymusowa restrukturyzacja.] 

<5. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może być udzielone w związku z 

przejęciem, o którym mowa w art. 146b ust. 1, lub wydaniem decyzji o wszczęciu 

przymusowej restrukturyzacji, o której mowa w art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 10 

czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. 

6. W przypadku, o którym mowa w art. 130b ust. 2 pkt 1, wniosek o udzielenie wsparcia 

jest składany przed wszczęciem przymusowej restrukturyzacji przez: 

1) podmiot zainteresowany przejęciem przedsiębiorstwa lub wybranych albo 

wszystkich praw majątkowych lub wybranych albo wszystkich zobowiązań lub praw 

udziałowych banku, wobec którego może zostać wszczęta przymusowa 

restrukturyzacja albo 

2) Bankowy Fundusz Gwarancyjny.> 

7. O wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy lub wsparcia, o których mowa w ust. 1, 

jednostka zarządzająca informuje wnioskodawcę, Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz 

Komisję Nadzoru Finansowego. 

8. W przypadku odmowy udzielenia wsparcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jednostka 

zarządzająca przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy, Bankowemu Funduszowi 

Gwarancyjnemu oraz Komisji Nadzoru Finansowego uzasadnienie odmowy udzielenia 

wsparcia. 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 

2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66 i 1079) 

Art.  8. 

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

53a i art. 91, przysługuje: 
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1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł 1 , zwanej 

dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej", 

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł 2 , zwanej dalej 

"kryterium dochodowym na osobę w rodzinie", 

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

rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny" 

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

2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. 

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

2, uprawniające do zasiłków okresowego i celowego. 

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

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

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

pomniejszoną o: 

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

przychodu; 

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

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne 

określone w odrębnych przepisach; 

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

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

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 

2) zasiłku celowego; 

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

podstawie przepisów o systemie oświaty; 

4) wartości świadczenia w naturze; 

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie 

użytecznych; 

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

działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255), i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 

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

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17087802_art(8)_1?pit=2022-08-02
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17087802_art(8)_2?pit=2022-08-02
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17087802_art(8)_8?pit=2022-08-02
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17087802_art(8)_3?pit=2022-08-02
http://lex.senat.pl/#/document/18196005?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794036?unitId=art(19)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794036?unitId=art(19)ust(2)&cm=DOCUMENT


- 30 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1858), w art. 7a 

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

przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w 

kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych (Dz. 

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

deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę 

i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1818), w art. 10a 

ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 

przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1820) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych; 

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

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

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

1162 i 1981); 

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

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

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

2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529); 

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

dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535); 

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

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

12) środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy 

publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska 

naturalnego; 

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

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082); 

14)  rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. 

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

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

lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270); 
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16) kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

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

17) kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 

r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1)[.] <;> 

<18) kwoty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 

2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. …).> 

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

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

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

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

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

2021 r. poz. 1842). 

5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 

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

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

przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie 

podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób 

fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z 

prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia 

społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych 

przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej 

wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez 

liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził 

działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby; 

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód 

przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. 

6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi 

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

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

dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji 

podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów. 
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7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia 

działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku 

dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez 

naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości: 

1) przychodu; 

2) kosztów uzyskania przychodu; 

3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; 

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

których mowa w ust. 6; 

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; 

6) należnego podatku; 

7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem 

pozarolniczej działalności gospodarczej. 

8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia 

działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na 

podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego 

zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia 

składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

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

345 zł 8 . 

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

źródeł sumuje się. 

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

lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego 

przekraczającego pięciokrotnie kwoty: 

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

gospodarującej, 

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie 

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

od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. 
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12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego 

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

ten dochód. 

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

według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji 

administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 660, 872 i 1488) 

Art.  12. 

1. Komisja może upoważnić Przewodniczącego Komisji, Zastępców Przewodniczącego oraz 

pracowników Urzędu Komisji do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji, 

w tym do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć określonych w przepisach 

odrębnych rozstrzygnięć co do istoty sprawy w zakresie: 

1) rynku bankowego w sprawach: 

a) wydawania i uchylania zezwolenia na utworzenie banku, 

b) wydawania zezwolenia na utworzenie za granicą banku przez bank krajowy, 

c) wydawania zezwolenia na utworzenie oddziału banku krajowego za granicą, 

d) wydawania i uchylania zezwolenia na utworzenie oddziału banku zagranicznego, 

e) wydawania decyzji, o których mowa w art. 25h oraz art. 25n ust. 5a i 5d ustawy - Prawo 

bankowe, 

f) (uchylona), 

g) (uchylona), 

h) (uchylona), 

i) wydawania zakazu, o którym mowa w art. 25l ust. 1 i 2 oraz art. 25n ust. 1 ustawy - Prawo 

bankowe, 

ia) wydawania nakazu, o którym mowa w art. 25l ust. 5 oraz art. 25n ust. 4 ustawy - Prawo 

bankowe, 

j) wydawania zgody na powołanie dwóch członków zarządu banku w formie spółki akcyjnej, 

w tym prezesa, 
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k) wydawania zgody na powołanie dwóch członków zarządu banku państwowego, w tym 

prezesa, 

l) wydawania zgody na powołanie prezesa zarządu banku spółdzielczego, 

m) wydawania zgody na powołanie dyrektora i jednego z zastępców dyrektora oddziału 

banku zagranicznego, 

n) wydawania zezwolenia, o którym mowa w art. 124 ustawy - Prawo bankowe, 

o) wydawania zezwolenia, o którym mowa w art. 124a ustawy - Prawo bankowe, na nabycie 

przedsiębiorstwa bankowego przez bank, 

p) wystąpienia z wnioskiem o odwołanie prezesa, wiceprezesa lub innego członka zarządu 

banku, albo zawieszenie w czynnościach członka zarządu banku, 

q) (uchylona), 

r) wystąpienia do zarządu banku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy, 

s) ograniczenia działalności banku, 

t) uchylenia zezwolenia na utworzenie banku i podjęcia decyzji o likwidacji banku, 

u) przejęcia banku przez inny bank lub połączenia banków, 

v) likwidacji banku, 

w) wystąpienia do Rady Ministrów o likwidację banku w przypadku banku państwowego, 

x) zawieszenia działalności banku i wnioskowania o jego upadłość, 

y) ustanowienia zarządu komisarycznego w banku, 

z) wydawania opinii w sprawie: 

– utworzenia banku państwowego, 

– przekształcenia banku państwowego w spółkę akcyjną z udziałem Skarbu Państwa oraz 

zakresu przeznaczenia majątku banku państwowego na pokrycie kapitału akcyjnego w 

spółce akcyjnej lub zbyciu tego majątku tworzonej spółce akcyjnej z udziałem Skarbu 

Państwa, 

za) wyłączenia części działalności lub całej działalności banku państwowego, na jego 

wniosek, na podstawie art. 128b ustawy - Prawo bankowe, z obowiązku spełniania 

niektórych wymogów i norm, o których mowa w tej ustawie, 

zb) zastosowania środków, o których mowa w art. 141a ust. 2-3 ustawy - Prawo bankowe, 

zc) nakładania kary finansowej, o której mowa w art. 138 ust. 3 pkt 3a ustawy - Prawo 

bankowe, 

zd) nakładania kary pieniężnej, o której mowa w art. 141 ustawy - Prawo bankowe, 
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ze) wydawania decyzji, o których mowa w art. 141m ust. 4 oraz art. 141q ust. 1, 7 i 10 ustawy 

- Prawo bankowe, 

zf) zatwierdzania planu ochrony kapitału na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu 

kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 140, 680, 1598 i 2140), 

zg) wydawania decyzji, o której mowa w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym 

w systemie finansowym, 

zh) wydawania decyzji, o której mowa w art. 48q ust. 3 lub art. 48s ust. 1 ustawy - Prawo 

bankowe[;]  <;> 

<zi) wydawania decyzji, o której mowa w art. 174 ust. 3a ustawy z dnia 10 czerwca 

2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów 

oraz przymusowej restrukturyzacji;> 

2) rynku emerytalnego w sprawach: 

a) wydawania zezwolenia na utworzenie funduszu emerytalnego i towarzystwa emerytalnego, 

b) cofania zezwolenia na utworzenie towarzystwa emerytalnego, 

c) wydawania zezwolenia na przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym oraz połączenie 

towarzystw emerytalnych, 

d) wydawania zezwolenia na nabycie lub objęcie akcji towarzystwa emerytalnego, 

e) wydawania zezwolenia na zmianę statutu funduszu emerytalnego oraz zmianę statutu 

towarzystwa emerytalnego, 

f) likwidacji pracowniczego funduszu emerytalnego, 

g) nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, 

h) nakładania kar pieniężnych na towarzystwo emerytalne lub członków jego zarządu, 

depozytariusza lub osobę trzecią, której fundusz lub towarzystwo powierzyło 

wykonywanie niektórych czynności lub występowania o zwołanie posiedzenia walnego 

zgromadzenia, rady nadzorczej lub zarządu towarzystwa emerytalnego, 

i) wydawania zgody na powołanie osób na członków zarządu towarzystwa emerytalnego; 

3) rynku ubezpieczeniowego w sprawach: 

a) wydawania i cofania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej, 

b) wydawania zgody na powołanie osób na członków zarządu, 

c) połączenia i podziału zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, 
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d) przeniesienia portfela ubezpieczeń i portfela reasekuracji, 

e) wydawania decyzji, o których mowa w art. 90, art. 94, art. 95, art. 96 oraz art. 98 ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 

f) likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, 

g) ustanowienia zarządu komisarycznego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, 

h) występowania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń i zakładu 

reasekuracji, 

i) nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, 

j) nakładania kar pieniężnych na zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji lub członków 

zarządu tych zakładów lub prokurentów oraz zawieszania członków zarządu, 

występowania z wnioskiem o odwołanie członka zarządu lub odwołanie udzielonej 

prokury lub występowania o zwołanie posiedzenia walnego zgromadzenia; 

4) rynku kapitałowego w sprawach: 

a) wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, 

b) zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu zorganizowanego, 

c) skreślenia maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego z listy albo 

zawieszenia jego uprawnień do wykonywania zawodu, 

d) udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, 

e) cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub ograniczenia zakresu jej 

wykonywania, 

f) odmowy wpisu do rejestru agentów firmy inwestycyjnej, 

g) skreślenia agenta firmy inwestycyjnej z rejestru, o którym mowa w lit. f, w przypadkach, o 

których mowa w art. 79 ust. 9 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, 

h) wydawania decyzji, o których mowa w art. 54h, art. 54l, art. 54m, art. 56 oraz art. 70r 

ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

i) wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki prowadzącej rynek regulowany, 

j) (uchylona), 

k) poinformowania zagranicznej firmy inwestycyjnej o warunkach prowadzenia działalności 

maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

l) udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych oraz zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, 
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m) cofnięcia zezwoleń wymienionych w lit. l, 

n) cofnięcia zezwolenia podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, 

o) zakazania ogłaszania informacji reklamowych i nakazania ogłaszania odpowiednich 

sprostowań na podstawie art. 229 ust. 5 albo art. 229d ust. 2 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, 

p) udzielenia zgody na zmianę depozytariusza funduszu inwestycyjnego, 

q) nakazania odstąpienia od umowy z podmiotami, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 4-5 

ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

r) nakazania towarzystwu zmiany osób, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 6, art. 58 ust. 1 

pkt 4 oraz art. 58a ust. 3 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

s) cofnięcia zezwolenia podmiotowi, o którym mowa w art. 192 ust. 1 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, 

t) zakazania zbywania tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusz zagraniczny, 

u) zakazania wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez spółkę 

zarządzającą lub jej oddział w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

zakazania zawierania przez taką spółkę jakichkolwiek transakcji na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

v) (uchylona), 

w) wydawania decyzji, o których mowa w art. 106h, 106l, 106m oraz art. 108 ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi, 

x) nakazania funduszowi inwestycyjnemu zmiany statutu, 

y) nakładania kar pieniężnych, 

z) wydawania decyzji, o których mowa w art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

nadzorze nad rynkiem kapitałowym, 

za) udzielenia zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP na podstawie art. 

14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 

r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem 

regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 

27.07.2012, str. 1, z późn. zm.), a także cofnięcia zezwolenia na świadczenie usług 

rozliczeniowych jako CCP na podstawie art. 20 tego rozporządzenia, 

zb) udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI w 

rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 
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zc) cofnięcia zezwolenia wymienionego w lit. zb, 

zd) odmowy wpisu zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych 

do rejestru zarządzających ASI w rozumieniu tej ustawy, 

ze) odmowy wpisu towarzystwa lub zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach 

inwestycyjnych do rejestru zarządzających EuVECA albo rejestru zarządzających EuSEF 

w rozumieniu tej ustawy, 

zf) wykreślenia zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych z 

rejestru zarządzających ASI w rozumieniu tej ustawy, w przypadku, o którym mowa w 

art. 229a ust. 2 tej ustawy, 

zg) wykreślenia towarzystwa lub zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach 

inwestycyjnych z rejestru zarządzających EuVECA lub rejestru zarządzających EuSEF w 

rozumieniu tej ustawy, w przypadkach, o których mowa w art. 229b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 

pkt 2 tej ustawy, 

zh) nakazania zarządzającemu ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych 

prowadzącemu działalność na podstawie zezwolenia zastąpienia albo odwołania osób, o 

których mowa w art. 70s ust. 3 pkt 3 i 10 tej ustawy, 

zi) nakazania zarządzającemu ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych 

prowadzącemu działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI w 

rozumieniu tej ustawy, wpisanemu do rejestru zarządzających EuVECA w rozumieniu tej 

ustawy, zastąpienia albo odwołania osób, o których mowa w art. 70zc ust. 2 pkt 3 tej 

ustawy oraz art. 14 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz. 

Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 1), 

zj) nakazania zarządzającemu ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych 

prowadzącemu działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI w 

rozumieniu tej ustawy, wpisanemu do rejestru zarządzających EuSEF w rozumieniu tej 

ustawy, zastąpienia albo odwołania osób, o których mowa w art. 70zc ust. 2 pkt 3 tej 

ustawy oraz art. 15 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz 

przedsiębiorczości społecznej (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 18), 

zk) ograniczenia zakresu wykonywania działalności zarządzania alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, o którym mowa w art. 228 ust. 1c pkt 1, art. 229a ust. 1 pkt 1 oraz art. 

229b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, 
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zl) zakazania wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

zarządzającego z UE lub jego oddział w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych 

oraz zakazania zawierania przez taki podmiot jakichkolwiek transakcji na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

zm) udzielania zezwoleń, o których mowa w art. 16 lub art. 54 rozporządzenia nr 909/2014, a 

także cofnięcia tych zezwoleń na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 57 ust. 1 tego 

rozporządzenia, 

zn)  udzielania zezwoleń, o których mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503, a także 

cofania tych zezwoleń na podstawie art. 17 tego rozporządzenia; 

5) nadzoru nad instytucjami płatniczymi, instytucjami pieniądza elektronicznego i oddziałami 

zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego w sprawach: 

a) wydawania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji 

płatniczej, krajowej instytucji pieniądza elektronicznego lub oddziału zagranicznej 

instytucji pieniądza elektronicznego, 

b) wydawania nakazów, o których mowa w art. 68, art. 102 ust. 1 pkt 4, art. 132g oraz art. 

132z ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

c) cofania zezwoleń na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej, 

krajowej instytucji pieniądza elektronicznego lub oddziału zagranicznej instytucji 

pieniądza elektronicznego, 

d) ograniczania zakresu działalności krajowej instytucji płatniczej, krajowej instytucji 

pieniądza elektronicznego, oddziału zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego lub 

jednostek organizacyjnych tych podmiotów, 

e) nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 73b ust. 2, art. 105 ust. 1 pkt 4 i 5, art. 

106 ust. 2 i art. 132za ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych, 

f) wydawania decyzji, o których mowa w art. 72d ust. 6 i 9, art. 132e ust. 1 oraz art. 132f ust. 

5a i 5d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

g) zakazu, o którym mowa w art. 132e ust. 3 i 4 oraz art. 132f ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych, 

h) wydawania nakazu, o którym mowa w art. 132e ust. 6 oraz art. 132f ust. 4 ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; 

5a) nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi w sprawach: 
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a) odmowy wpisu małej instytucji płatniczej do rejestru oraz zakazu wykonywania 

działalności objętej wpisem do rejestru, 

b) nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 117s ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych; 

5b) nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o 

rachunku w sprawach: 

a) odmowy wpisu dostawcy świadczącego wyłącznie usługę dostępu do informacji o 

rachunku do rejestru oraz zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru, 

b) nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt 4, art. 106 ust. 2 pkt 1 

oraz art. 117d ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; 

6) nadzoru nad biurami usług płatniczych w sprawach: 

a) odmowy wpisu biura usług płatniczych do rejestru oraz zakazu wykonywania działalności 

objętej wpisem do rejestru, 

b) nakładania kar pieniężnych w przypadkach, o których mowa w art. 129 ust. 5-7 ustawy z 

dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 

2a. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć także określonych w 

przepisach o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych rozstrzygnięć co do 

istoty sprawy w zakresie: 

1) wydawania zgody na powoływanie trzech członków zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej, w tym prezesa; 

2) zatwierdzenia prezesa lub członka zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej; 

3) wydawania zgody na powołanie prezesa zarządu kasy; 

4) zatwierdzania prezesa zarządu kasy; 

5) podwyższenia limitu rezerwy płynnej; 

6) ustanowienia i odwołania kuratora; 

7) wydawania decyzji o ustanowieniu zarządcy komisarycznego; 

8) zmiany statutu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej; 

9) zatwierdzenia statutu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej; 

10) nakładania upomnienia; 

11) wydawania decyzji dotyczących programów postępowania naprawczego; 

12) zawieszenia w czynnościach członków organów; 

13) ograniczenia zakresu działalności. 

http://lex.senat.pl/#/document/17734563?unitId=art(117(s))ust(6)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17734563?unitId=art(105)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
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3. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą udzielać, w zakresie określonym przez Komisję, 

dalszych pełnomocnictw pracownikom Urzędu Komisji. 

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć uchwalania projektu rocznego 

planu finansowego, o którym mowa w art. 19b ust. 1, oraz rocznego sprawozdania 

finansowego, o którym mowa w art. 19c ust. 1. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia 

instytucjom finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 618) 

 

Art.  1. 

Ustawa określa formy, warunki i tryb udzielania przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom 

finansowym przeznaczonego na przedsięwzięcia mające na celu utrzymanie płynności 

płatniczej, w tym w związku z rozwojem akcji kredytowej banku krajowego[.]<, oraz 

wszczęciem przymusowej restrukturyzacji.> 

 

Art.  2. 

Instytucją finansową w rozumieniu ustawy jest: 

1) bank krajowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 i 2447); 

2) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa 

Oszczędnościowo-Kredytowa, o których mowa w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1844, 2140 i 

2447); 

3) fundusz inwestycyjny w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 

r. poz. 605, 1595 i 2140); 

4) dom maklerski, o którym mowa w art. 95 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505, 1595 i 2140); 

5) krajowy zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1130, 2140 i 2328); 
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6) fundusz emerytalny, o którym mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105)[.] <;> 

<7) podmiot w restrukturyzacji, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 793 i 872).> 

 

Art.  3. 

1. Wsparcie może być udzielane w formie: 

1) gwarancji Skarbu Państwa; 

2) pożyczek skarbowych papierów wartościowych; 

3) sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z odroczonym terminem płatności; 

4) sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z rozłożeniem płatności na raty; 

5) sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w drodze oferty kierowanej do określonej 

instytucji finansowej[.] <;> 

<6) odkupu skarbowych papierów wartościowych po cenie równej wartości nominalnej 

powiększonej o narosłe odsetki na dzień rozrachunku odkupu w drodze oferty 

kierowanej do podmiotu w restrukturyzacji.> 

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być udzielone wyłącznie bankowi 

krajowemu, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej oraz Krajowej Spółdzielczej 

Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. 

3. W celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z udzielonego wsparcia, o którym 

mowa w ust. 1 <pkt 1–5>, minister właściwy do spraw finansów publicznych żąda 

ustanowienia zabezpieczenia gwarantującego zwrot pełnej kwoty wsparcia wraz z 

odsetkami. 

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 3, może być ustanowione w formach 

przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509 i 2459), ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. - 

Prawo wekslowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 282), ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017), ustawie z dnia 2 kwietnia 

2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 133) oraz 

zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym. 

5. W przypadku ogłoszenia upadłości podmiotu, któremu Skarb Państwa udzielił wsparcia, o 

którym mowa w ust. 1 <pkt 1–5>, albo otwarcia wobec takiego podmiotu postępowania 
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układowego, przedmiot zabezpieczenia wierzytelności, o którym mowa w ust. 3, nie 

wchodzi do masy upadłości ani do masy układowej. 

 

Art.  15. 

 1. Wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 <pkt 1–5>, udziela, w imieniu Skarbu Państwa, 

na wniosek instytucji finansowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, w 

drodze umowy. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: 

1) nazwę instytucji finansowej; 

2) wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia; 

3) informacje o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej instytucji finansowej; 

4) formy proponowanego zabezpieczenia. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić wsparcia po zasięgnięciu 

opinii Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego, a w 

przypadku wsparcia udzielanego bankowi - również Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego. 

5. Umowa o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, powinna określać w 

szczególności: 

1) formę wsparcia; 

2) wysokość wsparcia; 

3) warunki wsparcia, w tym: 

a) cele wykorzystania udzielonego wsparcia, 

b) planowany rozwój akcji kredytowej, w przypadku gdy wsparcie udzielane jest bankowi 

krajowemu w związku z rozwojem tej akcji, 

c) ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy, 

d) ograniczenia w zakresie polityki płacowej wobec członków organów instytucji finansowej 

oraz kadry kierowniczej; 

4) formę zabezpieczenia wierzytelności wynikających z udzielonego wsparcia; 

5) koszty ponoszone przez instytucję finansową związane z udzieleniem wsparcia, w tym 

wysokość opłaty prowizyjnej; 

6) okres, na jaki udziela się wsparcia. 
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6. Komisja Nadzoru Finansowego wykonuje kontrolę nałożonych na instytucję finansową w 

umowie o udzielenie wsparcia warunków, w tym ograniczeń. 

6a. Zasady wykonywania kontroli, w przypadku wsparcia udzielonego podmiotom, o których 

mowa w art. 2 pkt 2, określa umowa o udzielenie wsparcia. 

7. Odmowa udzielenia wsparcia nie stanowi podstawy roszczeń instytucji finansowych oraz 

osób trzecich wobec Skarbu Państwa. 

 

<Art. 15a. 

1. Wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6, może udzielić, w imieniu Skarbu 

Państwa, minister właściwy do spraw finansów publicznych na polecenie Rady 

Ministrów. Wsparcie jest udzielane, o ile zostaną zabezpieczone środki na ten cel w 

budżecie państwa. 

2. W celu udzielenia wsparcia, o którym mowa w ust. 1, Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny składa wniosek do Rady Ministrów przed dniem wszczęcia 

przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowej. Wniosek powinien zawierać w 

szczególności: 

1) liczbę, wartość nominalną, nazwę skróconą i kod ISIN skarbowych papierów 

wartościowych mających być przedmiotem umowy odkupu; 

2) proponowany termin, do którego powinna być zawarta umowa odkupu skarbowych 

papierów wartościowych z podmiotem w restrukturyzacji; 

3) uzasadnienie zastosowania wsparcia w celu wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, 

o której mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji, w szczególności wykazanie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 

że bez wsparcia Skarbu Państwa nie jest w stanie spełnić wymogów  związanych z 

przeprowadzeniem przymusowej restrukturyzacji. 

3. Rada Ministrów rozpatruje wniosek niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od 

dnia jego otrzymania. O podjętej decyzji Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest 

informowany niezwłocznie. W przypadku konieczności notyfikacji wsparcia jako 

pomocy publicznej, z odpowiednim wnioskiem wystąpi Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny. 

4. Do udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 15 ust. 4 i 5. Przepisu art. 3 ust. 3 nie stosuje się. 
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5. W przypadku udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6, różnica 

pomiędzy ceną odkupu równą wartości nominalnej odkupywanych skarbowych 

papierów wartościowych a ich ceną wynikającą z ostatniego kursu obowiązującego 

na rynku obrotu skarbowymi papierami wartościowym organizowanym przez 

ministra właściwego do spraw budżetu z dnia zawarcia umowy odkupu stanowi 

wydatek budżetu państwa i jest zaliczana do wydatków na pomoc publiczną. W 

przypadku gdy w dniu zawarcia umowy odkupu nie został ustalony kurs dla 

skarbowych papierów wartościowych będących przedmiotem odkupu stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 11 ust. 1a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych 

zabezpieczeniach finansowych. Wydatki, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie 

są zaliczane do wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa, o których mowa w art. 

124 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

6. Odmowa udzielenia wsparcia nie stanowi podstawy roszczeń Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego, podmiotu w restrukturyzacji oraz podmiotów trzecich wobec 

Skarbu Państwa.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 793 i 

872) 

Art.  174. 

1. Fundusz może wydać decyzję o przejęciu przez podmiot przejmujący, bez konieczności 

uzyskania zgody właścicieli, dłużników lub wierzycieli podmiotu w restrukturyzacji: 

1) przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji; 

2) wybranych albo wszystkich praw majątkowych lub wybranych albo wszystkich 

zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji; 

3) praw udziałowych podmiotu w restrukturyzacji. 

2. Podmiotem przejmującym może być więcej niż jeden podmiot. Fundusz może podjąć 

decyzję o przejęciu w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1 i 2, pod warunkiem posiadania 

lub uzyskania przez podmiot przejmujący uprawnienia do prowadzenia działalności 

niezbędnej do kontynuowania przejmowanej działalności. 
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[3. Jeżeli do uzyskania uprawnienia, o którym mowa w ust. 2, konieczne jest uzyskanie 

zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, Komisja Nadzoru Finansowego rozpatruje 

wniosek o udzielenie zezwolenia w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.] 

<3. Jeżeli do uzyskania uprawnienia, o którym mowa w ust. 2, konieczne jest uzyskanie 

zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, Komisja Nadzoru Finansowego 

rozpatruje wniosek o udzielenie zezwolenia w terminach, które nie opóźnią procesu 

przejęcia w stopniu ograniczającym lub uniemożliwiającym osiągnięcie celów 

przymusowej restrukturyzacji.> 

<3a. W przypadku gdy jest to konieczne do osiągnięcia celów przymusowej 

restrukturyzacji, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w ust. 

3, może dotyczyć prowadzenia przez podmiot przejmujący działalności jako bank.  

3b. W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w ust. 3a, 

odpowiednio stosuje się przepisy ustawy – Prawo bankowe dotyczące tworzenia i 

organizacji banków w formie spółki akcyjnej oraz przepisy ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi dotyczące uzyskania zezwolenia na prowadzenie 

działalności maklerskiej. 

3c. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, wniosek o udzielenie zezwolenia składa 

podmiot przejmujący, za pośrednictwem Funduszu. Do wniosku załącza się również: 

1) zobowiązania dotyczące tworzonego banku lub ostrożnego i stabilnego nim 

zarządzania, o których mowa w art. 30 ust. 1b ustawy – Prawo bankowe, złożone 

przez pierwotny oraz bezpośredni podmiot dominujący podmiotu przejmującego;  

2) zobowiązanie podmiotu przejmującego do prowadzenia działalności bankowej z 

wykorzystaniem regulacji i procedur podmiotu w restrukturyzacji i uprzedniego 

zawiadamiania Komisji Nadzoru Finansowego o ewentualnych odstępstwach od tej 

zasady i ewentualnych zwolnieniach pracowników zaangażowanych w proces 

świadczenia działalności bankowej. 

3d. W przypadku udzielenia zezwolenia, o którym mowa w ust. 3a, do rozpoczęcia 

działalności przez bank przepisów art. 36 ust. 1–3 ustawy – Prawo bankowe nie 

stosuje się.  

3e. Podmiot przejmujący rozpoczyna działalność jako bank z chwilą przeniesienia do 

niego, na podstawie decyzji Funduszu, przedsiębiorstwa podmiotu w 

restrukturyzacji lub wybranych albo wszystkich praw majątkowych lub wybranych 

albo wszystkich zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji. 
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3f. Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w ust. 3a, może określać 

termin, do którego ma nastąpić przejęcie przedsiębiorstwa podmiotu w 

restrukturyzacji lub wybranych albo wszystkich praw majątkowych lub wybranych 

albo wszystkich zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji. W przypadku 

niedotrzymania tego terminu decyzja wygasa. Przepisu art. 162 Kodeksu 

postępowania administracyjnego nie stosuje się.> 

4. Fundusz może, za zgodą podmiotu przejmującego, wydać decyzję o zwrotnym 

przeniesieniu przedsiębiorstwa, wybranych praw majątkowych, wybranych zobowiązań 

lub praw udziałowych przejętych przez podmiot przejmujący do podmiotu w 

restrukturyzacji lub pierwotnych uprawnionych z praw udziałowych podmiotu w 

restrukturyzacji. 

5. Podmiot przejmujący jest zobowiązany zapłacić wynagrodzenie za przejmowane 

przedsiębiorstwo, prawa majątkowe lub prawa udziałowe. Zapłata może nastąpić w 

szczególności przez przejęcie zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji odpowiadających 

wartości przejmowanych: przedsiębiorstwa, praw majątkowych, praw udziałowych lub 

przez rozliczenie pieniężne. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Fundusz zawiadamia o wydaniu decyzji 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną albo podmiot prowadzący 

rejestr akcjonariuszy dla podmiotu w restrukturyzacji. 

7. Doręczenie decyzji albo zawiadomienie o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, 

stanowią dokonanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie 

publicznej oraz w art. 106 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1930 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 1116)  

 

<Art. 75aa. 

Do udzielania dotacji celowej, o której mowa w art. 75a, nie stosuje się przepisów 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.> 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/17220869?unitId=art(69)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17220869?unitId=art(106)ust(1)&cm=DOCUMENT
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U S T A W A   z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z późn. zm.) 

 

Art.  12. 

Przychodami Funduszu są: 

1) 80% środków uzyskanych w wyniku przeprowadzenia aukcji, o których mowa w art. 27 

ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami 

do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538); 

2)  środki stanowiące zwrot kwot różnicy ceny, rekompensat finansowych oraz dofinansowań, 

jak również rekompensat lub zaliczek, o których mowa w art. 62g ust. 1 lub art. 62h ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz w art. 8, art. 11 i art. 

12 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202); 

[2a)  środki przekazane na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w 

związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477) na rzecz wypłaty rekompensat, 

o których mowa w art. 2 ust. 1 tej ustawy;] 

3) dotacje celowe z budżetu państwa; 

4)  odsetki od wolnych środków finansowych Funduszu przekazanych w zarządzanie 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. 

zm.); 

5) dobrowolne wpłaty, darowizny i zapisy; 

6) wpływy z innych środków publicznych; 

7) wpływy z innych tytułów. 

Art.  13. 

Środki Funduszu przeznacza się na: 

1)  wypłatę kwot różnicy ceny, rekompensat finansowych oraz dofinansowań; 

2) wypłatę wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej Funduszu; 

3)  wypłatę rekompensat lub zaliczek, o których mowa w art. 62g ust. 1 lub art. 62h ust. 1 pkt 

2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz w art. 8, art. 11 i art. 12 

ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu; 

http://lex.senat.pl/#/document/18218715?unitId=art(27)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18218715?unitId=art(27)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798478?unitId=art(62(g))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798478?unitId=art(62(h))ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798478?unitId=art(62(h))ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/19199530?unitId=art(8)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/19199530?unitId=art(11)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/19199530?unitId=art(12)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/19199530?unitId=art(12)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/19260291?unitId=art(11)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/19260291?unitId=art(2)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798478?unitId=art(62(g))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798478?unitId=art(62(h))ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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[4)  wypłatę rekompensat, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w 

związku z sytuacją na rynku tych paliw, oraz finansowanie zadania, o którym mowa w art. 

12 ust. 2 tej ustawy.] 

Art.  15. 

Do zadań dysponenta Funduszu należy w szczególności: 

1)  nadzór nad wykonywaniem przez zarządcę rozliczeń cen zadań, o których mowa w art. 16 

ust. 1 [pkt 1-2c] <pkt 1–2b> ; 

2) zatwierdzanie przedłożonego przez zarządcę rozliczeń cen sprawozdania z wykonania 

rocznego planu finansowego Funduszu. 

 

Art.  16. 

1. Do zadań zarządcy rozliczeń cen w zakresie zarządzania Funduszem należy: 

1)  weryfikacja wniosków, o których mowa w art. 7 ust. 1, 1b, 4a oraz art. 9 ust. 1; 

1a)  weryfikacja wniosków, o których mowa w art. 62h ust. 3 i art. 62i ust. 11 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz w art. 8 i art. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w 

związku z sytuacją na rynku gazu; 

[1b)  weryfikacja wniosków, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w 

związku z sytuacją na rynku tych paliw;] 

2)  dokonywanie wypłat kwot różnicy ceny i rekompensat finansowych, a także korekt tych 

wypłat; 

2a)  dokonywanie wypłat dofinansowania oraz wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy 

de minimis; 

2b)  dokonywanie wypłat rekompensat i zaliczek, o których mowa w art. 62g ust. 1 lub art. 

62h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz w art. 8, art. 

11 i art. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 

ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu; 

[2c)  dokonywanie wypłat rekompensat, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 

czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych 

paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw;] 

http://lex.senat.pl/#/document/16798478?unitId=art(62(h))ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798478?unitId=art(62(i))ust(11)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798478?unitId=art(62(g))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798478?unitId=art(62(h))ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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3) przygotowanie i przedłożenie dysponentowi Funduszu sprawozdania z wykonania 

rocznego planu finansowego Funduszu; 

4) przekazywanie w imieniu dysponenta Funduszu, na podstawie odrębnego upoważnienia, 

wolnych środków Funduszu w zarządzanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

5) przygotowanie i przedłożenie dysponentowi Funduszu projektu rocznego planu 

finansowego Funduszu; 

6)  (uchylony); 

7)  prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej środków Funduszu; 

8)  (uchylony). 

9)  dokonywanie zapłaty wynagrodzenia BGK za prowadzenie obsługi bankowej Funduszu. 

2.   Zarządca rozliczeń cen nie pobiera wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, a koszty z 

tym związane pokrywa w ramach kosztów działalności, o której mowa w art. 49 ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 2. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do 

samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1006) 

 

Art.  2. 

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

niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej 

niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o 

niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do 

pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo 

orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej 

egzystencji, zwanym dalej "osobami uprawnionymi". 

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

do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych 

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

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

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

http://lex.senat.pl/#/document/17569559?cm=DOCUMENT
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dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 504), zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku energetycznego, o którym 

mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 716, z późn. zm. 1 ), dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 

dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 i 202), <dodatku 

węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o dodatku 

węglowym (Dz. U. poz. …),> oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z 

tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, 

potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1750 zł miesięcznie. 

3. Kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego, o której mowa w ust. 2 

oraz w art. 4 ust. 1 i 2, podlega podwyższeniu w terminach i na zasadach określonych 

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

Ubezpieczeń Społecznych. 

4. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", co najmniej na 7 dni roboczych 

przed najbliższym terminem waloryzacji, uwzględnianą od tego terminu kwotę 

miesięczną uprawniającą do świadczenia uzupełniającego, o której mowa w ust. 2 oraz w 

art. 4 ust. 1 i 2. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. poz. 568, z późn. zm.) 

Art.  65. 

1. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, 

zwany dalej "Funduszem", w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568). 
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2. Prezes Rady Ministrów zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą 

w szczególności zasady dokonywania wypłat ze środków Funduszu, o których mowa w 

ust. 3, na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych zadań związanych z 

przeciwdziałaniem COVID-19, oraz zasady zawierania porozumień, o których mowa w 

ust. 7. 

3. Wypłaty ze środków Funduszu są realizowane na podstawie dyspozycji wypłaty składanej 

do Banku Gospodarstwa Krajowego przez Prezesa Rady Ministrów. Prezes Rady 

Ministrów może upoważnić do składania dyspozycji wypłaty ze środków Funduszu 

dysponenta części budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji 

rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 945, 1248, 1696 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284), określając 

jednocześnie zakres tego upoważnienia. 

4. Środki Funduszu pochodzą z: 

1)wpłat środków pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 

9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 869, z późn. zm.), z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, z wyjątkiem 

środków pochodzących z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

2) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, które za zgodą Komisji Europejskiej mogą zostać przeznaczone na 

wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; 

3)wpłat z budżetu państwa, w tym budżetu środków europejskich; 

4)wpływów ze skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 66; 

5)środków z wyemitowanych obligacji, o których mowa w art. 67 ust. 3; 

6)innych przychodów. 

5. Środki Funduszu mogą być przeznaczane na: 

1)finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19; 

2)wykup i zapłatę odsetek od obligacji, o których mowa w art. 67 ust. 3, oraz pokrycie 

kosztów ich emisji; 

3) zwrot Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków, o których mowa w art. 67 ust. 2, wraz 

z wynagrodzeniem w wysokości ustalonej z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych; 
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4)  zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19; 

5)  udzielanie pożyczek [.] <;> 

<6) wypłaty i obsługę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. ...).> 

6. Ze środków Funduszu dokonuje się wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego przysługującego 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w umowie, o 

której mowa w ust. 2 

6a.  Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie, dofinansowanie lub zwrot 

wydatków poniesionych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 

o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 4, również w przypadku, gdy ustawa lub przepisy odrębne 

przewidują finansowanie tego rodzaju zadań z budżetu państwa, w tym w formie wpłat 

lub dotacji z budżetu państwa. 

6b.  Środki Funduszu mogą być przeznaczone na zwrot wydatków, o którym mowa w ust. 5 

pkt 4 i ust. 6a, poniesionych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19 od dnia utworzenia Funduszu. 

6c.  Ze środków Funduszu dokonuje się jednorazowej wpłaty środków na Fundusz 

Kompensacyjny 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). 

6d.   Wpłaty, o której mowa w ust. 6c, dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia na 

wniosek dysponenta Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, o którym mowa 

w art. 17b ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi, w wysokości 10 mln zł wynikającej z planu finansowego 

Funduszu, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę. 

7. Finansowanie lub dofinansowanie może zostać udzielone za pośrednictwem 

poszczególnych dysponentów części budżetowych, a środki dla poszczególnych 

dysponentów są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach pomocniczych Funduszu. 

Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie dyspozycji Prezesa Rady Ministrów zawiera 

z dysponentami części budżetowych porozumienia określające sposób i terminy 

przekazywania, rozliczania i zwrotu środków oraz ich sprawozdawczości. 

8. Finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu może być udzielone jednostkom 

sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora. 
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9. Finansowanie lub dofinansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przekazanych przez Komisję 

Europejską na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom 

COVID-19 jest udzielane zgodnie z procedurami obowiązującymi przy ich 

wykorzystaniu. 

10. Minister nadzorujący może zlecić podległym i nadzorowanym jednostkom sektora 

finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, 

realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zapewniając wsparcie ze 

środków Funduszu. 

11. Państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z 

Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z 

przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. 

12. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują 

środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 11. 

13. Po zakończeniu roku budżetowego organy, o których mowa w ust. 12, przedkładają 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu 

planu finansowego rachunku, o którym mowa w ust. 11. 

14. Finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu stanowi przychód jednostki 

sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W planie finansowym jednostka wyodrębnia 

przychody z tytułu wsparcia i koszty związane z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym 

mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

15. Prezes Rady Ministrów może zwrócić się z wiążącym poleceniem do dysponentów części 

budżetowych, którym podlegają albo którzy nadzorują jednostki sektora finansów 

publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, o informacje 

dotyczące w szczególności: 

1)wysokości środków pieniężnych jednostek na dzień przekazania informacji, z 

wyodrębnieniem środków z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
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2)znanych w dniu przekazania informacji zobowiązań jednostki dotyczących danego roku 

- w terminie wyznaczonym, informując równocześnie ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. 

16. Prezes Rady Ministrów na podstawie informacji, o których mowa w ust. 15, może wydać 

jednostkom sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób 

prawnych, wiążące polecenie dokonania wpłaty środków pieniężnych do Funduszu, 

określając ich wysokość oraz termin wpłaty. 

17. Wpłaty środków pieniężnych, o których mowa w ust. 16, stanowią koszty tych jednostek, 

które ich dokonały. 

18. Prezes Rady Ministrów może nakazać Bankowi Gospodarstwa Krajowego zwrócić z 

Funduszu niewykorzystane w całości albo w części środki pieniężne tym jednostkom, 

które dokonały ich wpłaty, z wyłączeniem wpłat z budżetu państwa. 

19. Zwrot środków dokonany w bieżącym roku budżetowym stanowi zmniejszenie: 

1) wpływów Funduszu; 

2)wydatków jednostki sektora finansów publicznych, która otrzymała zwrot środków 

pieniężnych. 

20. Zwrot środków dokonany w kolejnym roku budżetowym stanowi: 

1)wydatki Funduszu; 

2)wpływy jednostki sektora finansów publicznych, która otrzymała zwrot środków 

pieniężnych. 

21. Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza plan finansowy Funduszu, który określa w 

szczególności: 

1)przeznaczenie środków Funduszu zgodnie z ust. 5; 

2)kwotę planowanych do wyemitowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji w 

kraju i za granicą na rzecz Funduszu, o których mowa w art. 67 ust. 3; 

3) maksymalną kwotę oraz termin obowiązywania gwarancji, o których mowa w art. 67 ust. 

4. 

22. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do dnia 15 

kwietnia danego roku bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedni. 

23. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z 

realizacji planu finansowego Funduszu w trybie i terminach określonych w przepisach 

dotyczących sprawozdawczości budżetowej. 
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24.  Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia projekt planu finansowego Funduszu do: 

1) uzgodnienia - ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 

15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan; 

2) zatwierdzenia - Prezesowi Rady Ministrów. 

24a.  Prezes Rady Ministrów zatwierdza projekt planu finansowego Funduszu w terminie do 

dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan. 

25. Plan finansowy Funduszu stanowi podstawę dokonywania wypłat ze środków Funduszu 

oraz podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji, o których mowa w art. 67 ust. 3. 

26. Okresowo wolne środki Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego może lokować w: 

1) innych bankach; 

2) w formie depozytu, o którym mowa w art. 78b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych; 

3) papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa; 

4) papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski. 

27. Suma lokat, o których mowa w ust. 26, w jednym banku lub grupie banków powiązanych 

ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 25% okresowo wolnych 

środków Funduszu. 

28.  W celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 Rada Ministrów 

może określić, w drodze uchwały, zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na 

inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, zakres, sposób i termin 

przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia oraz wskazać dysponenta części 

budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji rządowej zgodnie 

z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1220) do udzielenia tego wsparcia. 

28a.  Wsparcie uzyskane na podstawie ust. 28 przez jednostki samorządu terytorialnego 

będące organami prowadzącymi jednostki systemu oświaty może być wydatkowane 

również na rozwijanie infrastruktury jednostek systemu oświaty, wyposażenie w pomoce 

dydaktyczne lub na kształtowanie i rozwijanie umiejętności podstawowych i 

przekrojowych dzieci i młodzieży, w tym poprzez rozwijanie kompetencji kadry uczącej. 

29.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady rozdziału i przekazywania 

wsparcia pochodzącego ze środków Funduszu dla samorządowych instytucji 

artystycznych w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), 
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organizacji pozarządowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

prowadzących działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca oraz przedsiębiorców w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) prowadzących działalność 

gospodarczą w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, zakres, sposób i termin przedstawiania 

informacji o wykorzystaniu wsparcia oraz sposób udzielania wsparcia przez ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub przez wskazane 

państwowe instytucje kultury podległe ministrowi właściwemu do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego. 

30.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 29, jest udzielane jako pomoc operacyjna na kulturę i 

zachowanie dziedzictwa kulturowego zgodnie z art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014, str. 1, z późn. zm.). 

31.   W celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 Rada Ministrów 

może przyjąć, w drodze uchwały, rządowy program polegający na udzieleniu organom 

prowadzącym jednostki systemu oświaty lub szkołom funkcjonującym za granicą 

prowadzącym nauczanie w języku polskim wsparcia ze środków Funduszu na rozwijanie 

infrastruktury tych jednostek lub szkół, wyposażenie w pomoce dydaktyczne lub na 

kształtowanie i rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i 

młodzieży, w tym przez rozwijanie kompetencji kadry uczącej. 

32.   Wsparcie, o którym mowa w ust. 31, jest udzielane na wniosek, który może być składany 

za pośrednictwem strony internetowej. Stronę internetową programu, o którym mowa w 

ust. 31, i jej obsługę zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów we współpracy z 

ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania. 

33.   Za pośrednictwem strony internetowej programu, o której mowa w ust. 32, jest możliwe 

składanie dokumentów dotyczących programu, o którym mowa w ust. 31, w tym 

informacji o wykorzystaniu wsparcia. Na stronie internetowej programu są podawane do 

publicznej wiadomości dokumenty, informacje i zalecenia dotyczące realizacji programu 

oraz harmonogram programu, a także jest możliwe pobranie materiałów informacyjnych, 

w tym związanych z identyfikacją wizualną programu. 
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34.  Organy prowadzące jednostki systemu oświaty i jednostki systemu oświaty oraz szkoły 

funkcjonujące za granicą prowadzące nauczanie w języku polskim, które są objęte 

wsparciem, o którym mowa w ust. 31, są obowiązane do brania udziału w ewaluacjach i 

monitorowaniu programu, o którym mowa w ust. 31. 

35.  Przy ustalaniu wysokości wsparcia, o którym mowa w ust. 31, bierze się pod uwagę dane 

systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584, 619 i 1981), lub kryteria 

sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych. 

36.  W przypadku przyjęcia programu, o którym mowa w ust. 31, Rada Ministrów określi, w 

drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe zasady rozdziału i przekazywania wsparcia udzielanego organom 

prowadzącym jednostki systemu oświaty lub szkołom funkcjonującym za granicą 

prowadzącym nauczanie w języku polskim oraz formy i szczegółowy zakres tego 

wsparcia, 

2) tryb udzielania wsparcia organom prowadzącym jednostki systemu oświaty lub szkołom 

funkcjonującym za granicą prowadzącym nauczanie w języku polskim, w tym tryb oceny 

wniosku o udział w programie oraz wniosku o udzielenie wsparcia, a także zakres 

informacji zawartych w tych wnioskach, 

3) sposób realizacji programu, 

4) szczegółowy zakres ewaluacji i monitorowania programu, 

5) sposób monitorowania programu 

- uwzględniając wymóg skuteczności i efektywności przedsięwzięć podejmowanych w 

ramach programu ułatwiających przystosowanie się do zmian zachodzących w życiu 

społecznym i gospodarczym lub sprzyjających eliminowaniu barier edukacyjnych. 

37.   Rada Ministrów może określić, w przepisach wydanych na podstawie ust. 36, 

dysponenta części budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji 

rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej 

właściwego do udzielenia wsparcia, o którym mowa w ust. 31, biorąc pod uwagę rodzaje 

jednostek systemu oświaty lub szkół funkcjonujących za granicą prowadzących nauczanie 

w języku polskim, objętych wsparciem. 

38.   Pożyczki, o których mowa w ust. 5 pkt 5, mogą być udzielane: 

1) sprzedawcy z urzędu, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 

Prawo energetyczne, w celu pozyskania środków na zagwarantowanie ciągłości 
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świadczenia usługi kompleksowej odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie 

domowym, w szczególności na potrzeby bilansowania, zakupu lub rozliczenia 

zakupionego paliwa gazowego; 

2) przedsiębiorstwu energetycznemu realizującemu w 2021 r. obowiązek, o którym mowa w 

art. 49b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w celu pozyskania 

środków na zagwarantowanie ciągłości dostaw paliwa gazowego do odbiorców, w 

szczególności na potrzeby zakupu i rozliczenia: 

a) paliw gazowych i zobowiązań związanych z tym zakupem i jego rozliczeniem, 

b) usług przesyłania paliw gazowych, 

c) usług dystrybucji paliw gazowych, 

d) usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, 

e) usług magazynowania paliw gazowych. 

39.  Udzielenie pożyczki, o której mowa w ust. 5 pkt 5, następuje na podstawie umowy 

zawieranej przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych z podmiotem, o 

którym mowa w ust. 38. 

40.   Łączna kwota należności z tytułu kapitału pożyczek, o których mowa w ust. 5 pkt 5, nie 

może w żadnym momencie przekroczyć 20 000 000 000 zł. 

41.   Oprocentowanie pożyczki, o której mowa w ust. 5 pkt 5, nie może być niższe niż 

maksymalna stawka oprocentowania środków przyjętych w depozyt przez Ministra 

Finansów określona według przepisów wydanych na podstawie art. 78g ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, powiększona o jeden punkt 

procentowy. 

42.  Na rachunku Funduszu gromadzi się całość spłat kapitału, odsetek i innych dochodów 

wynikających z umowy pożyczki, o której mowa w ust. 5 pkt 5. 

43.  Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy sposób postępowania w zakresie udzielania pożyczek, o których mowa w 

ust. 5 pkt 5, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki 

finansowej Funduszu oraz ochronę interesów Skarbu Państwa. 
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U S T A W A   z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 i 202) 

 

Art.  2. 

1. Dodatek osłonowy przysługuje: 

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego 

miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 

i 2270) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym 

wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu 

art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza 

kwoty 1500 zł na osobę; 

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego 

dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy 

między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny 

miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych na osobę. 

2. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego 

wieloosobowego, o którym mowa w ust. 1, złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten 

przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. 

3. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna 

osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. 

4. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek osłonowy przysługuje: 

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i 

przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 

Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, 

o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354), lub w związku z 

uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, 
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b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, 

niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego; 

3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w 

rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), 

posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

5. Dodatek osłonowy wynosi rocznie: 

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób; 

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

6. Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa 

domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon 

kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane 

węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności 

budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 

budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie: 

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób; 

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

7. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z ust. 1 pkt 2, jest 

niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje. 

8. Dodatek osłonowy przysługuje osobom, o których mowa w ust. 1, za okres od dnia 1 

stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w 

terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku gdy osoba, 
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o której mowa w ust. 1, złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 

miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, 

niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. 

9.  Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. 

pozostawia się bez rozpoznania. 

10. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. 

11. Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie 

wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub 

zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego 

dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. 

12. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu 

dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile 

wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku 

osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej 

we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 

odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego 

organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. 

13. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego 

dodatku. 

14. Do ustalenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta prawa do dodatku 

osłonowego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 411 ust. 10j-10o oraz 

10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973, 2127 i 2269). 

15. Do spraw związanych z wypłatą dodatku osłonowego stosuje się odpowiednio art. 23 ust. 

12 i 13, art. 30 oraz art. 32 ust. 1-1d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych. 

16. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

17. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. 
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<17a. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę 

dodatku osłonowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego 

źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w 

art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i 

remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.> 

18. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o 

wypłatę dodatku osłonowego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości i 

komunikatywności tego wniosku. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202 i 1477)  

 

<Art. 13a. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające paliwa gazowe do odbiorców, o których 

mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, dołącza do faktur za paliwa gazowe odebrane w 2022 r. 

wystawionych tym odbiorcom po dniu 30 września 2022 r. informację o wpływie 

ustawy na cenę paliw gazowych dla tych odbiorców. 

2. Podmioty, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przekazują informację, o której mowa w 

ust.1, osobom zużywającym paliwo gazowe na potrzeby zużycia przez gospodarstwa 

domowe, niebędącym odbiorcami, o których mowa w art. 45a ust. 2, ustawy 

zmienianej w art. 1, wraz z rozliczeniami zużycia paliwa gazowego przez te osoby w 

2022 r., zgodnie z obowiązującą umową albo dotychczasową praktyką w zakresie 

tych rozliczeń, wystawionymi po dniu 30 września 2022 r. 

3. Minister właściwy do spraw energii udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór informacji załączanej do 

faktury, o której mowa w ust. 1.> 
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U S T A W A   z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) 

 

Art.  113a. 

[1. W roku 2022 środki Funduszu Zapasów Interwencyjnych, o którym mowa w art. 28a 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 

ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2249 oraz z 

2022 r. poz. 202), mogą być przeznaczone na wykonywanie zadań Rządowej Agencji 

Rezerw Strategicznych dotyczących utworzenia rezerw strategicznych na wniosek ministra 

właściwego do spraw energii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o 

rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 637 i 655) w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa energetycznego państwa.] 

<1. W roku 2022 środki Funduszu Zapasów Interwencyjnych, o którym mowa w art. 

28a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych 

i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2249 oraz z 2022 r. poz. 202), mogą być przeznaczone na wykonywanie zadań 

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dotyczących utworzenia na wniosek 

ministra właściwego do spraw energii, utrzymywania oraz likwidacji rezerw 

strategicznych zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach 

strategicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1513) w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego państwa.> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do zmiany planu finansowego Funduszu Zapasów 

Interwencyjnych wymogów określonych w art. 29 ust. 12 oraz art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się. O dokonanych zmianach 

informuje się ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

<2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do zmiany planu finansowego Rządowej 

Agencji Rezerw Strategicznych wymogów określonych w przepisach art. 21 ust. 5 i 6 

oraz art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie 

stosuje się. O dokonanych zmianach informuje się ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych.> 
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3. W przypadku likwidacji rezerw strategicznych, o których mowa w ust. 1, sfinansowanych 

ze środków Funduszu Zapasów Interwencyjnych, środki z ich sprzedaży stanowią 

przychód Funduszu Zapasów Interwencyjnych i są wpłacane na rachunek tego funduszu w 

terminie do jednego miesiąca od daty wpływu środków ze sprzedaży. 

<3a. W przypadku likwidacji rezerw strategicznych sfinansowanych ze środków 

Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, w 

terminie miesiąca od dnia dokonania sprzedaży zlikwidowanych rezerw 

strategicznych, informuje Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do 

spraw budżetu o wysokości środków Funduszu Zapasów Interwencyjnych 

przeznaczonych na utworzenie, utrzymywanie oraz likwidację rezerw 

strategicznych, o których mowa w ust. 1, oraz o wysokości środków finansowych 

uzyskanych ze sprzedaży tych rezerw w wyniku ich likwidacji.  

3b. W przypadku gdy informacja, o której mowa w ust. 3a, wskazuje, że wysokość 

środków Funduszu Zapasów Interwencyjnych przeznaczonych na utworzenie, 

utrzymywanie oraz likwidację rezerw strategicznych, o których mowa w ust. 1, jest 

wyższa niż wysokość środków uzyskanych przez Rządową Agencję Rezerw 

Strategicznych ze sprzedaży tych rezerw w wyniku ich likwidacji, dysponent 

Funduszu Zapasów Interwencyjnych może wystąpić z wnioskiem do ministra 

właściwego do spraw budżetu o dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek 

tego funduszu ze środków budżetu państwa. Wpłata dokonywana jest w wysokości 

różnicy pomiędzy wysokością środków Funduszu Zapasów Interwencyjnych 

przeznaczonych na utworzenie, utrzymywanie oraz likwidację rezerw 

strategicznych, o których mowa w ust. 1, a wysokością środków uzyskanych przez 

Rządową Agencję Rezerw Strategicznych ze sprzedaży tych rezerw w wyniku ich 

likwidacji. Wpłata ta stanowi przychód Funduszu Zapasów Interwencyjnych. 

3c. Wpłaty, o której mowa w ust. 3b, minister właściwy do spraw budżetu dokonuje w 

całości lub w ratach w latach 2022–2024.> 

 

Art.  113b. 

1. W roku 2022 Prezes Rady Ministrów może wydać dysponentowi Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg, utworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 października 2018 

r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 i 655), wiążące 

polecenie dokonania wpłaty środków pieniężnych do Rządowej Agencji Rezerw 



- 66 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Strategicznych, określając jej wysokość oraz termin wpłaty. Wysokość wpłaty jest 

określana na podstawie informacji dysponenta Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 

znanych, na dzień przekazania informacji, zobowiązaniach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg dotyczących 2022 roku. Wysokość wpłaty nie może być wyższa niż 1500 

mln zł. 

2. Wpłaty środków pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stanowią koszty Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg. 

[3. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią przychód Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych. Środki te przeznacza się na finansowanie przez Rządową Agencję Rezerw 

Strategicznych zadań dotyczących utworzenia rezerw strategicznych na wniosek ministra 

właściwego do spraw energii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o 

rezerwach strategicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa.] 

<3. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią przychód Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych. Środki te przeznacza się na finansowanie przez Rządową Agencję 

Rezerw Strategicznych zadań dotyczących utworzenia na wniosek ministra 

właściwego do spraw energii, utrzymywania oraz likwidacji rezerw strategicznych 

zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa.> 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do zmian w planie finansowym Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg wymogów określonych w art. 29 ust. 12 oraz art. 52 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się. O dokonanych 

zmianach informuje się ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

<4a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, do zmiany planu finansowego 

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wymogów określonych w przepisach art. 

21 ust. 5 i 6 oraz art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych nie stosuje się. O dokonanych zmianach informuje się ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych.> 

[5. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych dokonuje wpłaty środków pieniężnych w 

wysokości równowartości środków otrzymanych zgodnie z ust. 1 do Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg, w terminie do dnia 15 sierpnia 2023 r. Wpłata ta stanowi przychód 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i nie może pochodzić ze środków dotacji z budżetu 

państwa.] 
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<5. W przypadku likwidacji rezerw strategicznych sfinansowanych ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki z ich sprzedaży są wpłacane na 

rachunek tego funduszu w terminie do miesiąca od dnia wpływu środków ze 

sprzedaży. Wpłata ta stanowi przychód Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.> 

<6. W przypadku likwidacji rezerw strategicznych, sfinansowanych ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, w 

terminie miesiąca od dnia dokonania sprzedaży zlikwidowanych rezerw 

strategicznych, informuje dysponenta Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Prezesa 

Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw budżetu o wysokości środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na utworzenie, utrzymywanie 

oraz likwidację rezerw strategicznych, o których mowa w ust. 3, oraz o wysokości 

środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży tych rezerw w wyniku ich likwidacji.  

7. W przypadku gdy informacja, o której mowa w ust. 6, wskazuje, że wysokość 

środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na utworzenie, 

utrzymywanie oraz likwidację rezerw strategicznych, o których mowa w ust. 3, jest 

wyższa niż wysokość środków uzyskanych przez Rządową Agencję Rezerw 

Strategicznych ze sprzedaży tych rezerw w wyniku ich likwidacji, dysponent 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg może wystąpić z wnioskiem do ministra 

właściwego do spraw budżetu o dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek 

tego funduszu ze środków budżetu państwa. Wpłata dokonywana jest w wysokości 

różnicy pomiędzy wysokością środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

przeznaczonych na utworzenie, utrzymywanie oraz likwidację rezerw 

strategicznych, o których mowa w ust. 3, a wysokością środków uzyskanych przez 

Rządową Agencję Rezerw Strategicznych ze sprzedaży tych rezerw w wyniku ich 

likwidacji. Wpłata ta stanowi przychód Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

8. Wpłaty, o której mowa w ust. 7, minister właściwy do spraw budżetu dokonuje w 

całości lub w ratach w latach 2022–2024.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 

1477) 



- 68 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

[Art.  1. 

1. Ustawa reguluje zasady i tryb sprzedaży niektórych paliw stałych dla gospodarstw 

domowych oraz przyznawania i wypłat rekompensat przedsiębiorcom wykonującym 

działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu tych paliw. 

2. Przepisy ustawy stosuje się do następujących paliw stałych: węgiel kamienny, brykiet lub 

pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, zwanych dalej "paliwami stałymi", 

wydobytych, wyprodukowanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub do niej sprowadzonych w 

okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. sprzedawanych 

gospodarstwom domowym od dnia wejścia w życie ustawy. 

 

Art.  2. 

1. Przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do 

obrotu paliw, wpisanemu do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w rozumieniu 

art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 143 i 1137), który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych 

prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł 

brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych, 

przysługuje rekompensata, zwana dalej "rekompensatą". Sprzedaż paliwa stałego po cenie 

wyższej niż 996,60 zł brutto nie uprawnia do otrzymania rekompensaty. 

2. Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się gospodarstwo, którego 

głównym źródłem ogrzewania są następujące źródła ciepła: kocioł na paliwo stałe, 

kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub 

piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwem stałym, zgłoszone do centralnej ewidencji 

emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 

budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438), zwanej dalej "centralną ewidencją emisyjności 

budynków". 

3. W przypadku gospodarstw domowych, o których mowa w ust. 1, w budynkach 

wielolokalowych, których wspólnym źródłem ogrzewania jest źródło ciepła, o którym 

mowa w ust. 2, uprawnienie do zakupu paliwa stałego w ilości, o której mowa w ust. 4, i 

po cenie, o której mowa w ust. 1, przysługuje wspólnocie mieszkaniowej albo spółdzielni 

mieszkaniowej. 
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4. Rekompensata wynosi nie więcej niż 1073,13 zł brutto za tonę przy sprzedaży nie więcej niż 

3 ton paliwa stałego, sprzedanego dla jednego gospodarstwa domowego. 

5. Rekompensatę oblicza się jako iloczyn stawki określonej w ust. 4 oraz ilości paliwa stałego 

wyrażonej w tonach, sprzedanej dla gospodarstw domowych na potrzeby własne tych 

gospodarstw w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

Art.  3. 

1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, który zamierza korzystać z rekompensaty, 

informuje o tym Zarządcę Rozliczeń S.A., o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 

czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z 

przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii 

elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 311), zwanego dalej "zarządcą rozliczeń", podając 

następujące dane: oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby, siedziby oddziału na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, NIP, adres poczty elektronicznej oraz numer 

telefonu. Informowanie zarządcy rozliczeń o zamiarze korzystania z rekompensaty odbywa 

się w formie elektronicznej. 

2. Zarządca rozliczeń prowadzi listę przedsiębiorców, o których mowa w art. 2 ust. 1, którzy 

zamierzają korzystać z rekompensaty, zawierającą dane, o których mowa w ust. 1, i 

przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw energii każdorazowo po aktualizacji. 

3. Minister właściwy do spraw energii publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej obsługującego go urzędu listę, o której mowa w ust. 2. 

 

Art.  4. 

1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, jest obowiązany wystawić fakturę za 

sprzedaż paliwa stałego po cenie, o której mowa w art. 2 ust. 1, zgodnie z art. 106e ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 

974, 1137 i 1301). 

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, jest obowiązany do dołączenia do faktury, o 

której mowa w ust. 1, informacji o możliwości skorzystania z programu priorytetowego 

"Czyste powietrze". 

3. Minister właściwy do spraw energii publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej obsługującego go urzędu wzór informacji, o której mowa w ust. 2. 
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Art.  5. 

1. Członek gospodarstwa domowego dokonujący zakupu paliwa stałego w celu wykorzystania 

na potrzeby własne tego gospodarstwa domowego przekazuje przy jego zakupie 

przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1: 

1) oświadczenie w postaci papierowej opatrzone podpisem własnoręcznym lub w postaci 

elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym, o ilości tego paliwa, które nabył od dnia wejścia w życie 

ustawy, w celu wykorzystania na potrzeby własne tego gospodarstwa domowego; 

2) odpowiednio następujący dokument: 

a) deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw składaną na potrzeby centralnej 

ewidencji emisyjności budynków, jeżeli ta deklaracja została złożona w postaci 

elektronicznej, wraz z jej unikalnym identyfikatorem albo 

b) kopię deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw składanej na potrzeby 

centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli ta deklaracja została złożona w postaci 

papierowej, wraz z uzyskanym na niej potwierdzeniem wpływu lub odwzorowanie cyfrowe 

tej kopii, albo 

c) inny dokument wydany przez właściwy urząd albo właściciela lub zarządcę nieruchomości, 

z którego wynika, że pod adresem budynku, w którym znajduje się gospodarstwo domowe, 

jest zlokalizowane źródło spalania paliw: zaświadczenie lub kopię deklaracji o źródłach 

ciepła lub źródłach spalania paliw składanej na potrzeby centralnej ewidencji emisyjności 

budynków lub odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów 

- w odniesieniu do źródła spalania paliwa stałego. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 3, przy zakupie paliwa stałego osoba działająca 

w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej przekazuje 

przy jego zakupie przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1: 

1) adresy gospodarstw domowych, w imieniu których dokonuje zakupu; 

2) odpowiednio dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2; 

3) oświadczenie w postaci papierowej opatrzone podpisem własnoręcznym lub w postaci 

elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym, o ilości tego paliwa, które nabyła wspólnota mieszkaniowa albo 

spółdzielnia mieszkaniowa od dnia wejścia w życie ustawy, w celu wykorzystania na 

potrzeby własne gospodarstw domowych wchodzących w skład tej wspólnoty 

mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej. 
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3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w: 

1) ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do ustawy; 

2) ust. 2 pkt 3, określa załącznik nr 2 do ustawy. 

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 3, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie 

jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

Art.  6. 

1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, jest obowiązany do zbierania i 

przechowywania dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz faktur za sprzedaż 

paliw stałych po cenie, o której mowa w art. 2 ust. 1, przez okres 10 lat. 

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, jest obowiązany do wprowadzania 

transakcji sprzedaży i przekazywania dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, 

oraz faktur za sprzedaż paliw stałych po cenie, o której mowa w art. 2 ust. 1, w portalu 

elektronicznym na stronie administrowanej i udostępnionej w tym celu przez zarządcę 

rozliczeń, najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po dniu dokonania transakcji sprzedaży, 

po wcześniejszej rejestracji w tym portalu. 

3. Zarządca rozliczeń na swojej stronie internetowej udostępni instrukcję rejestracji 

przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1, instrukcję wprowadzania transakcji 

sprzedaży i przekazywania dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz 

instrukcję składania wniosku o wypłatę rekompensaty. 

 

Art.  7. 

1. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat jest zarządca rozliczeń. 

2. Rekompensata jest wypłacana przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1, na wniosek o 

wypłatę rekompensaty. Składanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków o wypłatę 

rekompensaty, a także korespondencja z zarządcą rozliczeń odbywa się wyłącznie w 

formie elektronicznej. Wnioski o wypłatę rekompensaty składa się do zarządcy rozliczeń 

przy użyciu formularza udostępnionego na stronie internetowej administrowanej przez 

zarządcę rozliczeń i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
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zaufanym osób uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 

ust. 1. 

3. Wniosek o wypłatę rekompensaty przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, składa: 

1) jednorazowo w terminie od dnia 15 października 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. 

za transakcje sprzedaży dokonane w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 

września 2022 r., 

2) jednorazowo w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 20 stycznia 2023 r. za 

transakcje sprzedaży dokonane w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 

grudnia 2022 r. 

- pod rygorem utraty prawa do rekompensaty. 

4. Wniosek o wypłatę rekompensaty złożony poza terminami, o których mowa w ust. 3, 

pozostawia się bez rozpoznania. 

5. Wniosek o wypłatę rekompensaty zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby, siedziby oddziału lub miejsca zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, NIP oraz adres poczty elektronicznej; 

2) wskazanie ilości sprzedanego paliwa stałego w okresie odpowiednio od dnia wejścia w 

życie ustawy do dnia 30 września 2022 r. lub od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 

grudnia 2022 r. i po cenie, o której mowa w art. 2 ust. 1; 

3) wnioskowaną wysokość rekompensaty; 

4) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata rekompensaty; 

5) imiona i nazwiska pełnomocników ustanowionych do dokonywania czynności prawnych w 

imieniu przedsiębiorcy i ich adresy poczty elektronicznej; 

6) oświadczenie o treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wypłatę rekompensaty są zgodne z prawdą."; 

klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

6. Do wniosku o wypłatę rekompensaty przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, załącza 

wykaz gospodarstw domowych, na potrzeby których dokonano zakupu paliwa stałego, 

obejmujący następujące dane: 

1) imię i nazwisko osoby dokonującej zakupu paliwa stałego na potrzeby gospodarstwa 

domowego; 



- 73 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2) adres gospodarstwa domowego wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 1, lub adresy, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1; 

3) numer faktury, datę sprzedaży, ilość paliwa stałego sprzedanego po cenie, o której mowa w 

art. 2 ust. 1, cenę sprzedaży brutto w złotych. 

7. We wniosku o wypłatę rekompensaty przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, 

uwzględnia wyłącznie transakcje sprzedaży, o których mowa w art. 6 ust. 2. 

 

Art.  8. 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje na wniosek zarządcy rozliczeń będące w 

jego posiadaniu dane z listy przedsiębiorców, o których mowa w art. 2 ust. 1, w terminie 7 

dni od dnia złożenia tego wniosku. 

Art.  9. 

1. Zarządca rozliczeń weryfikuje wniosek o wypłatę rekompensaty pod względem 

wnioskowanej wysokości rekompensaty i kompletności wymaganych dokumentów na 

podstawie podanych w tym wniosku danych oraz załączonych do tego wniosku 

dokumentów. 

2. W przypadku pozytywnej weryfikacji kompletnego wniosku o wypłatę rekompensaty 

zarządca rozliczeń zatwierdza ten wniosek i dokonuje wypłaty rekompensaty odpowiednio 

w terminach do dnia 31 grudnia 2022 r. w przypadku wniosku, o którym mowa w art. 7 

ust. 3 pkt 1, oraz do dnia 31 marca 2023 r. w przypadku wniosku, o którym mowa w art. 7 

ust. 3 pkt 2. Zatwierdzenie wniosku o wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji 

administracyjnej. 

3. W przypadku gdy wniosek o wypłatę rekompensaty zawiera braki formalne, błędy 

obliczeniowe lub budzi wątpliwość zarządcy rozliczeń, zarządca rozliczeń w terminie 14 

dni od dnia otrzymania tego wniosku wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków 

formalnych, błędów obliczeniowych lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania do ich usunięcia. 

4. W przypadku nieusunięcia braków formalnych, błędów obliczeniowych zawartych we 

wniosku o wypłatę rekompensaty lub wątpliwości zarządcy rozliczeń dotyczących tego 

wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia zarządca 

rozliczeń odmawia zatwierdzenia tego wniosku w zakresie, w jakim kwota rekompensaty 

budzi wątpliwości zarządcy rozliczeń lub w jakim nie uzupełniono żądanych braków 

formalnych, błędów obliczeniowych, informując wnioskodawcę o przyczynie tej odmowy. 
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Odmowa zatwierdzenia wniosku o wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji 

administracyjnej. 

5. W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty zarządca rozliczeń 

odmawia zatwierdzenia tego wniosku w zakresie, w jakim kwota rekompensaty nie 

przysługuje, informując wnioskodawcę o przyczynie tej odmowy. Odmowa zatwierdzenia 

wniosku o wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

6. Nieusunięcie braków formalnych, błędów obliczeniowych lub wątpliwości zarządcy 

rozliczeń, na wezwanie zarządcy rozliczeń odpowiednio w terminie do dnia 30 listopada 

2022 r. w przypadku wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1, oraz do dnia 28 lutego 

2023 r. w przypadku wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2, pozbawia 

przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 2 ust. 1, prawa do otrzymania rekompensaty w 

zakresie budzącym wątpliwości. 

Art.  10. 

1. Zarządca rozliczeń może żądać od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1, 

przedłożenia dokumentów lub informacji uzasadniających wysokość wypłaconej 

rekompensaty w terminie 24 miesięcy od dnia wypłaty kwoty rekompensaty. 

2. Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie przedłożył dokumentów lub 

informacji uzasadniających wysokość wypłaconej rekompensaty lub z dokumentów i 

informacji tych wynika, że część wysokości kwoty rekompensaty została wypłacona 

nienależnie, zarządca rozliczeń wzywa tego przedsiębiorcę do jej zwrotu w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania wezwania. 

3. W przypadku gdy przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie dokona zwrotu 

rekompensaty zgodnie z ust. 2, zarządca rozliczeń wydaje decyzję administracyjną 

określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty rekompensaty podlegającej zwrotowi 

oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty rekompensaty są 

naliczane odsetki za opóźnienie od dnia jej otrzymania. 

4. W sprawach decyzji wydawanych przez zarządcę rozliczeń organem wyższego stopnia w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301) w 

stosunku do zarządcy rozliczeń jest minister właściwy do spraw energii, jako dysponent 

Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o 

zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z 

późn. zm.). 
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Art.  11. 

1. Kwota rekompensaty nie stanowi dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym 

charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług. 

2. Do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 

grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, 

zwanego dalej "Funduszem Wypłaty Różnicy Ceny", przekazuje się w 2022 r. dodatkowe 

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z 

dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

568, z późn. zm.), w łącznej wysokości 3 000 000 000 zł. 

3. Rekompensaty są wypłacane z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. 

 

Art.  12. 

1. Minister właściwy do spraw energii prowadzi portal informacyjny w systemie 

teleinformatycznym dotyczący możliwości zakupu paliwa stałego oraz uzyskania 

rekompensaty. 

2. Funkcjonowanie portalu informacyjnego, o którym mowa w ust. 1, zapewnia instytucja 

gospodarki budżetowej pod nazwą "Centralny Ośrodek Informatyki". 

3. Zadanie, o którym mowa w ust. 2, jest finansowane z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.] 

 

[Art.  16. 

Zarządca rozliczeń ma dostęp do danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji 

emisyjności budynków, o ile są one niezbędne do wykonywania zadań zarządcy rozliczeń, 

w okresie 24 miesięcy od dnia wypłaty rekompensaty. 

 

Art.  17. 

1. Zarządca rozliczeń udostępni portal elektroniczny do wprowadzania transakcji sprzedaży i 

przekazywania dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz faktur za sprzedaż 

paliwa stałego po cenie, o której mowa w art. 2 ust. 1, przez przedsiębiorcę, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1, na stronie internetowej administrowanej przez zarządcę rozliczeń w 

terminie do dnia 1 września 2022 r. 
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2. W przypadku transakcji sprzedaży dokonanej od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 

sierpnia 2022 r. przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, jest obowiązany do 

wprowadzenia transakcji sprzedaży i przekazania dokumentów, o których mowa w art. 5 

ust. 1 i 2, oraz faktur za sprzedaż paliwa stałego po cenie, o której mowa w art. 2 ust. 1, w 

portalu elektronicznym na stronie internetowej administrowanej przez zarządcę rozliczeń, 

w terminie do dnia 30 września 2022 r. 

 

Art.  18. 

Dysponent Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy 

dokona zmiany planu finansowego tego Funduszu. Zmiana ta nie wymaga opinii sejmowej 

komisji do spraw budżetu. 

Art.  19. 

1. Maksymalny łączny limit wydatków z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny będący skutkiem 

finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy w latach 2022-2031 nie może przekroczyć 3 

000 000 000 zł, z tym że w: 

1) 2022 r. - 1 500 000 000 zł; 

2) 2023 r. - 1 500 000 000 zł; 

3) 2024-2031 r. - 0 zł. 

2. W przypadku gdy łączna wysokość rekompensat ustalona na podstawie pozytywnie 

rozpatrzonych wniosków o wypłatę rekompensaty przekroczy wysokość limitu wydatków 

określonego w ust. 1 lub wysokość posiadanych środków, o których mowa w art. 11 ust. 2, 

wysokość wypłacanych rekompensat dla poszczególnych wnioskodawców podlega 

proporcjonalnemu obniżeniu tak, aby łączna wysokość wypłacanych rekompensat była 

równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie 

rekompensat w danym roku. W przypadku proporcjonalnego obniżenia rekompensat 

wysokości obliczonych proporcji rekompensat wyrażonych w procentach ustala się z 

dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, a kwoty rekompensat zaokrągla się do 

pełnych złotych. 

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w 

ust. 1, jest zarządca rozliczeń. 

4. Zarządca rozliczeń jest odpowiedzialny za wdrożenie mechanizmu korygującego, o którym 

mowa w ust. 2.] 
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[Art.  23. 

Minister właściwy do spraw energii ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej obsługującego go urzędu 

komunikat określający termin uruchomienia portalu informacyjnego, o którym mowa w 

art. 12 ust. 1.] 

Art.  24. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

[1) art. 12, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 

23;] 

2) art. 14 oraz art. 20-22, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; 

[3) art. 16, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych 

umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności 

budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127).] 


