
projekt 

U S T AWA  

z dnia 

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

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, 1163, 1243, 1551, 1574 i 1834) w art. 21 w ust. 1:  

1) w pkt 3b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody 

sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie wraz z należnymi od 

tych kwot odsetkami, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień:”; 

2) pkt 3c otrzymuje brzmienie: 

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

cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, otrzymane 

przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy 

zarobkowej albo którego potrzeby zwiększyły się lub widoki powodzenia na 

przyszłość zmniejszyły, oraz odszkodowania w postaci renty przyznane na 

podstawie przepisów prawa cywilnego w razie spowodowania śmierci 

poszkodowanego, otrzymane przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 446 

§ 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509), a także miesięczne świadczenia na 

zapewnienie środków utrzymania, o których mowa w art. 753
3
 § 1 ustawy z dnia 

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

poz. 1805, 1981 i 2052), wraz z należnymi od tych kwot odsetkami;”. 
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Art. 2. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 854 i 1177) w art. 14 w ust. 2 zdanie pierwsze 

otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności 

niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości 

odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni 

od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności 

było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia 

o szkodzie.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 755, z późn. zm.
1)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 13e dodaje się art. 13f w brzmieniu: 

„Art. 13f. W sprawach o roszczenia wynikające z art. 444, art. 445 lub art. 446 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 

oraz z 2021 r. poz. 1509), które są następstwem przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu 

w komunikacji, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia 

wynoszącej ponad 20 000 złotych, od strony będącej osobą fizyczną pobiera się opłatę 

stałą w kwocie 1000 złotych.”; 

2) art. 17 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 17. W wypadku wstąpienia do sprawy osoby, na której rzecz prokurator 

wytoczył powództwo lub zgłosił wniosek o wszczęcie postępowania, nie pobiera się od 

tej osoby opłaty należnej od takiego pozwu lub wniosku.”. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

                                                 

1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2020 r. poz. 807, 956 i 2186 

oraz z 2021 r. poz. 1080, 1557 i 1655. 


