
                                     Druk nr 320 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
V kadencja 

 
 

S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ  ORAZ  KOMISJI RODZINY I PRAW KOBIET 

 
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o dodatkach mieszkaniowych (druk nr 287). 
 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu skierował w 
dniu 10 lutego 2006 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji 
Rodziny i Praw Kobiet do pierwszego czytania. 

Komisje: Polityki Społecznej oraz Rodziny i Praw Kobiet po przeprowadzeniu 
pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 15 i 
16 lutego 2006 r. i po wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji 
Europejskiej, że przedmiot projektowanej regulacji zawarty w sprawozdaniu nie jest objęty 
zakresem prawa Unii Europejskiej 

 

wnoszą: 
 

W y s o k i  S e j m       uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
Komisje – zgodnie z art. 43 ust. 3 Regulaminu Sejmu – przedstawiają na żądanie 

wnioskodawcy, następujący wniosek mniejszości: 

 

1) W projekcie ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych tytułowi nadać 
brzmienie: 

„Ustawa o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o pomocy 
państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii 
gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych”; 

 
2) po art. 1 dodać nowy art. ... w brzmieniu: 

„Art. ...  W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie 
niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz 
refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 
119, poz. 1115, z 2004 r. Nr 213, poz. 2157 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 786) w 
art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 



 
 
 

2

„2. Za dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy uważa się, z 
zastrzeżeniem ust. 2b, wszelkie przychody członków gospodarstwa 
domowego po odliczeniu kosztów ich uzyskania, a także po 
odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na 
ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów 
uzyskania przychodów. Do dochodu gospodarstwa domowego 
kredytobiorcy nie wlicza się jednorazowych zapomóg z tytułu 
urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz pomocy w 
zakresie dożywiania.”.”; 

- poseł W. Szczepański 
 
 

U w a g a: przyjęcie wniosku mniejszości spowoduje zmianę numeracji artykułów       
        ustawy. 
 
 
 

Warszawa, dnia 16 lutego 2006 r. 
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P r o j e k t  
 

 

 

USTAWA  

z dnia   2006 r. 

 

o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, 
poz. 734, z późn. zm.1)) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyska-
nia oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz 
na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubez-
pieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania 
przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jed-
norazowych zapomóg z  tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu uro-
dzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, 
zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pie-
niężnych i świadczeń w  naturze z pomocy społecznej oraz dodatku miesz-
kaniowego.”. 

 

Art. 2.  

1. W okresie od dnia 31 grudnia 2005 r. do dnia 8 lutego 2006 r. do dochodu, o któ-
rym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, nie wlicza się pomocy 
w zakresie dożywiania oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka. 

2. Przepis art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszą ustawą, stosuje się od dnia 9 lutego 2006 r. 

 

Art. 3.  

Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy 
niniejszej ustawy. 

 

Art. 4. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 

203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2406. 


