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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.

o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

(druk nr 550)

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. - KARTA NAUCZYCIELA (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,

poz. 674, z późn. zm.)

Art. 53.
1.  Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku
kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć
(po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej
przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i
110 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3.

1a. Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w ust. 1,
wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w
wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu
zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

[2. Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent.]

<2. Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz nauczycieli pobierających
świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.>

2a. (uchylony).
[3. Odpisy, o których mowa w ust. 1 i 2, łącznie z naliczonymi odpisami podstawowymi na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów i
rencistów - byłych pracowników, stanowią jeden fundusz w szkole.]

<3. Odpisy, o których mowa w ust. 1 i 2, łącznie z naliczonymi odpisami podstawowymi
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pozostałych pracowników oraz
emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne –
byłych pracowników, stanowią jeden fundusz w szkole.>

3a. [W przypadku likwidacji szkoły organ prowadzący szkołę jest obowiązany wskazać inną
szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na
każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły.]
<W przypadku likwidacji szkoły organ prowadzący szkołę jest obowiązany wskazać
inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń
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socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej
szkoły oraz nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne, którego szkoła
była ostatnim miejscem pracy.> Osoby te korzystają z usług i świadczeń
finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach
ustalonych w regulaminie obowiązującym we wskazanej szkole.

4. Organ prowadzący szkołę może tworzyć służbę socjalną powołaną do gospodarowania
funduszem, o którym mowa w ust. 3.

5. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1-4 stosuje się przepisy o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych.

Art. 54.
1. Nauczyciel zatrudniony na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000

mieszkańców ma prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy, w której położona jest
szkoła.

2. Obowiązek realizacji uprawnień nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, należy do
dyrektora szkoły i organu prowadzącego szkołę.

3. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego
wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela. Wysokość dodatku może
być także zróżnicowana w zależności od miejscowości, w której nauczyciel jest
zatrudniony.

[4. Nauczyciel po przejściu na emeryturę lub rentę zachowuje prawo do zajmowania
mieszkania. Prawo to służy także małżonkowi nauczyciela emeryta (rencisty) oraz
dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu i prowadzącym z nim wspólne gospodarstwo
domowe.]

<4. Nauczyciel po przejściu na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne
zachowuje prawo do zajmowania mieszkania. Prawo to służy także małżonkowi
nauczyciela emeryta (rencisty, pobierającego świadczenie kompensacyjne) oraz
dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu i prowadzącym z nim wspólne
gospodarstwo domowe.>

5. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców,
przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Organ
prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie
wiejskim, na którym występuje deficyt kadr.

6. W razie zbiegu prawa do dodatku, o którym mowa w ust. 3, z prawem do dodatku
przysługującym na podstawie przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach
mieszkaniowych, nauczycielowi spełniającemu wymagane warunki przysługują obydwa
dodatki.

7. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa w trybie, o
którym mowa w art. 30 ust. 6, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, z uwzględnieniem zasad
określonych w ust. 3.

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia,
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego



- 3 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

przyznawania i wypłacania, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 3, w stosunku do
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji
rządowej.

[Art. 60.
Uprawnienia określone w art. 56 i 58 zachowują nauczyciele również po przejściu na
emeryturę lub rentę.]

<Art. 60.
Uprawnienia określone w art. 56 i 58 zachowują nauczyciele również po przejściu na
emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne.>

Art. 72.
1.  Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do

świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą
corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje
świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich
przyznawania.

2. (uchylony).
3.  (uchylony).
[4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, zachowują nauczyciele po przejściu na

emeryturę lub rentę bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę.]
<4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, zachowują nauczyciele po przejściu na

emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na
emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne.>

Art. 87.
[1. Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu

niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę
lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli nie uzyskał z tego tytułu odprawy
przewidzianej w art. 28, przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio
pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

2. Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu
niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę
lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat,
przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio
pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.]

<1. Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu
niezdolności do pracy lub świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy
ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub
świadczenie kompensacyjne, jeżeli nie uzyskał z tego tytułu odprawy przewidzianej
w art. 28, przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio
pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.



- 4 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2. Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu
niezdolności do pracy lub świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy
ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub
świadczenie kompensacyjne, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat,
przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio
pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.>

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oblicza się według zasad obowiązujących
przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. W razie zbiegu prawa do odprawy wymienionej w ust. 1 i 2, przysługuje jedna odprawa -
korzystniejsza.

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW

(Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.)

Art. 6.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) rolniku - rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność
rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w
ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty
prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia;

2) domowniku - rozumie się osobę bliską rolnikowi, która:
a) ukończyła 16 lat,
b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje

na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem

stosunkiem pracy;
3) działalności rolniczej - rozumie się działalność w zakresie produkcji roślinnej lub

zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej;
4) gospodarstwie rolnym - rozumie się każde gospodarstwo służące prowadzeniu

działalności rolniczej;
5) dziale specjalnym - rozumie się dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w

załączniku do ustawy;
6)  przepisach emerytalnych - rozumie się przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39,
poz. 353, z późn. zm.);

7) emeryturze podstawowej - rozumie się kwotę miesięcznej najniższej emerytury,
określoną w przepisach emerytalnych;



- 5 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

8) wskaźniku wymiaru - rozumie się ustaloną dla określonego świadczenia lub
określonej części świadczenia liczbę, wyrażającą stały stosunek tego świadczenia (tej
części świadczenia) do emerytury podstawowej, z zaokrągleniem do drugiego
miejsca po przecinku; wskaźnik wymiaru służy do obliczania wysokości świadczenia
lub jego części w myśl art. 48;

9) (uchylony);
10) emeryturze lub rencie z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i

członków ich rodzin - rozumie się odpowiednie świadczenie, przyznane przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie ustaw powołanych w art. 99 i 122
albo innych przepisów regulujących świadczenia emerytalno-rentowe dla rolników;

10a) emeryturze lub rencie rolniczej z ubezpieczenia - rozumie się emeryturę lub rentę
inwalidzką z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich
rodzin oraz emeryturę rolniczą lub rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy;

10b) emeryturze lub rencie z ubezpieczenia - rozumie się emeryturę lub rentę rolniczą z
ubezpieczenia, rentę rolniczą szkoleniową i rentę rodzinną;

[10c) ustalonym prawie do emerytury lub renty - rozumie się ustalone prawo do
emerytury lub renty z ubezpieczenia albo ustalone prawo do emerytury lub renty na
podstawie przepisów emerytalnych lub innych przepisów o zaopatrzeniu
emerytalnym, albo ustalone prawo do emerytury pomostowej na podstawie
przepisów o emeryturach pomostowych, a także ustalone prawo do zasiłku
przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, przyznanego na podstawie
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz świadczenia o
charakterze rentowym z instytucji zagranicznej;]

<10c) ustalonym prawie do emerytury lub renty – rozumie się ustalone prawo
do emerytury lub renty z ubezpieczenia albo ustalone prawo do emerytury lub
renty na podstawie przepisów emerytalnych lub innych przepisów
o zaopatrzeniu emerytalnym, albo ustalone prawo do emerytury pomostowej na
podstawie przepisów o emeryturach pomostowych lub do nauczycielskich
świadczeń kompensacyjnych na podstawie ustawy o nauczycielskich
świadczeniach kompensacyjnych, a także ustalone prawo do zasiłku
przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, przyznanego na
podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz
świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej;>

11) ubezpieczeniu emerytalno-rentowym - rozumie się ubezpieczenie emerytalno-
rentowe określone w ustawie;

11a) stwierdzeniu niezdolności do samodzielnej egzystencji - rozumie się przez to
zaliczenie do pierwszej grupy inwalidów;

12) innym ubezpieczeniu społecznym - rozumie się obowiązkowe ubezpieczenia
emerytalne i rentowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych
lub zaopatrzenie emerytalne określone w odrębnych przepisach;

13) osobie podlegającej innemu ubezpieczeniu społecznemu - rozumie się osobę
podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych lub objętą przepisami o zaopatrzeniu
emerytalnym;

13a) świadczeniach z ubezpieczeń społecznych - rozumie się zasiłek chorobowy i
świadczenie rehabilitacyjne, do których przysługuje prawo z tytułu ubezpieczenia
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chorobowego na podstawie przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

13b) należnościach z tytułu składek - rozumie się składki, należne od nich odsetki i
koszty upomnienia;

14) okresach podlegania określonemu ubezpieczeniu społecznemu - rozumie się tylko
takie okresy, za które opłacono przewidziane w odpowiednich przepisach składki na
to ubezpieczenie, chyba że w myśl tych przepisów nie istniał obowiązek opłacania
składek;

15) wójcie - rozumie się także burmistrza lub prezydenta miasta;
16) ubezpieczeniu zdrowotnym - rozumie się ubezpieczenie określone w odrębnych

przepisach.

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176, z późn. zm.)

Art. 34.
[1. Organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od

wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych
i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent
strukturalnych oraz rent socjalnych.]

<1. Organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od
wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń
przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń
kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent
strukturalnych oraz rent socjalnych.>

2.  Zaliczki, o których mowa w ust. 1, za miesiące od stycznia do grudnia, ustala się w
sposób określony w art. 32 ust. 1-1c odejmując kwotę obliczoną zgodnie z art. 32 ust. 3
miesięcznie.

2a.  Organ rentowy na wniosek podatnika oblicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy
w ciągu roku bez pomniejszania o kwotę określoną w art. 32 ust. 3, począwszy od
miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

3.  Zaliczkę, o której mowa w ust. 1, od zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłaconych
bezpośrednio przez organ rentowy pobiera się, stosując najniższą stawkę podatkową
określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

4. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę obliczoną zgodnie
z art. 32 ust. 3, jeżeli:

1) wypłata zasiłków dotyczy okresu pełnego miesiąca kalendarzowego i związana jest z
pozostawaniem w stosunku służbowym, w stosunku pracy, pracy nakładczej lub
spółdzielczym stosunku pracy oraz
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2) łącznie z dokumentacją uzasadniającą wypłatę zasiłków organowi rentowemu
złożone zostanie przez zasiłkobiorcę oświadczenie według ustalonego wzoru, w
którym stwierdzi, że w okresie zasiłkowym:

a)  nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
b) nie osiąga innych dochodów poza dochodami uzyskiwanymi w zakładzie pracy,

w którym ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia jest podstawą powstania prawa do
zasiłku,

c) zakład pracy, o którym mowa pod lit. b), oblicza zaliczki od dochodów
pracownika w sposób określony w art. 32 ust. 3,

d)  nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura
terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przepis art. 32 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4a.  Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 2 zmniejsza się o kwotę składki na

ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez
organ rentowy ze środków podatnika.

5.  (uchylony).
6. W przypadku wypłaty zasiłków bezpośrednio przez organ rentowy po ustaniu

zatrudnienia, zasady określone w ust. 3 i 4 oraz w art. 32 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
7. [Organy rentowe są obowiązane, w terminie do końca lutego, po upływie roku

podatkowego, sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, według ustalonego
wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent
socjalnych, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych oraz urzędowi
skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca
zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a,
urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w
sprawach opodatkowania osób zagranicznych; obowiązek ten nie dotyczy podatników:]
<Organy rentowe są obowiązane, w terminie do końca lutego, po upływie roku
podatkowego, sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, według ustalonego
wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych,
rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych i
nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz urzędowi skarbowemu, którym
kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania
podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi
skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach
opodatkowania osób zagranicznych; obowiązek ten nie dotyczy podatników:>

1) w stosunku do których ustał obowiązek poboru zaliczek,
2) którym zaliczki były ustalane w sposób określony w art. 32 ust. 1a-1c, chyba że

podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z
zamiaru opodatkowania w sposób określony w art. 6 ust. 2 lub ust. 4,

3)  w stosunku do których, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zwolniono
organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek
dochodowy,

4)  którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
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8.  W przypadku gdy organ rentowy nie jest obowiązany do dokonania rocznego obliczenia
podatku, o którym mowa w ust. 7, sporządza w terminie do końca lutego, po upływie
roku podatkowego, imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu, według
ustalonego wzoru, i w tym samym terminie przekazuje podatnikowi oraz urzędowi
skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca
zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a,
urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w
sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Informację, o której mowa w zdaniu
pierwszym, organ rentowy sporządza również w przypadku, gdy dokonuje wypłaty
świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 2, 75 i 100.

9.  Jeżeli podatnik poza dochodami uzyskanymi od organu rentowego:
1)  nie uzyskał w roku podatkowym innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art.

30-30c oraz art. 30e,
2)  nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 10-10b,
3) nie korzysta z możliwości łącznego opodatkowania jego dochodów z dochodami

małżonka bądź nie korzysta z możliwości opodatkowania, o którym mowa w art. 6
ust. 4,

4)  nie uzyskał dochodów powodujących obliczenie należnego podatku w sposób
określony w art. 27 ust. 8,

5)  (uchylony),
6)  nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem ust. 11,

- podatek wynikający z rozliczenia rocznego obniżony o kwotę składki na ubezpieczenie
zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w roku podatkowym przez organ rentowy
ze środków podatnika, jest podatkiem należnym od podatnika za dany rok, chyba że
naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania
podatkowego w innej wysokości.

[10. Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z
ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń
przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, otrzymanych bezpośrednio z tego
organu, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa - organ rentowy odejmuje od
dochodu kwoty zwrotów dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokości
zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, zamieszczając na tym rozliczeniu
odpowiednie informacje.]

<10. Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków
z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń
przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń
kompensacyjnych, otrzymanych bezpośrednio z tego organu, a obowiązek poboru
zaliczek przez ten organ trwa - organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów
dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym
obliczeniu dochodu, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.>

10a.  W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności
do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty strukturalnej lub
zasiłków z ubezpieczenia społecznego, za okres, za który podatnik pobierał świadczenie z
innego organu rentowego w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na
ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje te kwoty od przyznanego
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świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku,
zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

[10b. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności
do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub
renty rodzinnej, za okres, za który podatnik pobierał zasiłek, dodatek szkoleniowy,
stypendium albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy, albo zasiłek
przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, pobrane z tego tytułu kwoty w
wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne -
organ rentowy odejmuje od przyznanego świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek
oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie
informacje.]

<10b. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu
niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłków z ubezpieczenia
społecznego lub renty rodzinnej, za okres, za który podatnik pobierał zasiłek,
dodatek szkoleniowy, stypendium albo inne świadczenie pieniężne z tytułu
pozostawania bez pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek
przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, pobrane z tego tytułu kwoty w
wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie
zdrowotne - organ rentowy odejmuje od przyznanego świadczenia przy ustalaniu
wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na tym
rozliczeniu odpowiednie informacje.>

11.  Jeżeli podatnik otrzymał bezpośrednio od tego organu zwrot uprzednio zapłaconej i
odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, a obowiązek poboru zaliczek przez ten
organ trwa - organ rentowy w rocznym obliczeniu podatku sporządzanym za rok, w
którym dokonał zwrotu składki, dolicza do podatku obliczonego zgodnie z art. 27 kwotę
tej składki.

12.  Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia podatku a sumą zaliczek
pobranych za miesiące od stycznia do grudnia pobiera się z dochodu za marzec lub
kwiecień roku następnego. Pobraną różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu
skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby
płatnika, łącznie z zaliczkami za te miesiące. Jeżeli z rocznego obliczenia podatku
wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za marzec, a jeżeli po pobraniu
tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi w gotówce. W razie gdy
stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu albo w lutym, różnicę pobiera się
z dochodu za miesiąc, za który pobrana została ostatnia zaliczka. Zwrócone nadpłaty w
gotówce płatnik potrąca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędom
skarbowym, wykazując je w deklaracji, o której mowa w art. 38 ust. 1a.
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USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.)

[Art. 66.
Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili
śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. W takim
przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu
całkowitej niezdolności do pracy.]

<Art. 66.
Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w
chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba
zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.>

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA (Dz. U.

z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z późn. zm.)

Art. 13.
1. Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania

ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu
tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia
chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy:

1) ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy;
2) kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą

tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo
zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu
choroby;

3) nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, w przypadkach określonych w
art. 4 ust. 1;

[4) jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub
świadczenia przedemerytalnego;]

<4) jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego,
świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego;>

5) podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w
przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
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2. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres niezdolności do pracy po ustaniu tytułu
ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało po wyczerpaniu prawa do
zasiłku chorobowego.

Art. 18.
1. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku

chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza
rokują odzyskanie zdolności do pracy.

2. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia
zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

3. O okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i 2, orzeka lekarz orzecznik Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.

4. Od orzeczenia lekarza orzecznika ubezpieczonemu przysługuje sprzeciw do komisji
lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie i na zasadach przewidzianych w
przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

5. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia
lekarza orzecznika w terminie i na zasadach przewidzianych w przepisach o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

6. Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie
wniesiono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia
rehabilitacyjnego.

[7. Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z
tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub do
świadczenia przedemerytalnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na
podstawie odrębnych przepisów.]

<7. Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub
renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku
przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na postawie
odrębnych przepisów.>

[Art. 25.
Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje ubezpieczonemu będącemu pracownikiem,
uprawnionemu do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.]

<Art. 25.
Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje ubezpieczonemu będącemu pracownikiem,
uprawnionemu do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego.>
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USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM (Dz. U. Nr 122,

poz. 1143, z późn. zm.)

Art. 1.
1. Ustawa określa zasady zatrudnienia socjalnego.
2. Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do:

1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

2) uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie
lecznictwa odwykowego,

3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu
programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
5)  długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i

instytucjach rynku pracy,
6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów

o pomocy społecznej;
8)  osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie
są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i
znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej
uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do osób wymienionych w ust. 2, które mają prawo do:
1) zasiłku dla bezrobotnych;
2) zasiłku przedemerytalnego;
3) świadczenia przedemerytalnego;
4)  (uchylony);
5) renty strukturalnej;
6) renty z tytułu niezdolności do pracy;
7) emerytury[.]<;>
<8) nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.>

4. Zadania określone w ustawie realizowane są poprzez zatrudnienie socjalne, przez co
należy rozumieć zapewnianie osobom, o których mowa w ust. 2, możliwości
uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centra integracji społecznej, kluby
integracji społecznej i zatrudnienia wspieranego, o którym mowa w art. 2 pkt 8.

5.  (uchylony).



- 13 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

USTAWA z dnia 27 czerwca 2003 r. O RENCIE SOCJALNEJ (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z

późn. zm.)

Art. 7.
[1. Renta socjalna nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury, uposażenia w stanie

spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej
świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, a
także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego.]

<1. Renta socjalna nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury, uposażenia w
stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub
pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty
strukturalnej, a także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego,
świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego.>

2. Renta socjalna nie przysługuje osobie będącej właścicielem lub posiadaczem
(samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego o
powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych. Osobie będącej
współwłaścicielem nieruchomości rolnej nie przysługuje renta socjalna, jeśli udział tej
osoby przekracza 5 ha przeliczeniowych.

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (Dz. U. z 2006

r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)

Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych

osób:
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów

o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania
przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia
społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie
zdrowotne,

b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany
podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych:
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– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych
oraz ich rodzin,

– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na
zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i
wojskowych oraz ich rodzin,

– świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o
świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej
służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach,
zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w
przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego,

– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym
przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w
obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich,

– emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań
wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów
i niewybuchów,

– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane
przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których
inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III
Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych,
organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,
pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie
jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub
instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w
tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za
pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej
pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających
czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu
podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych
w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z
późn. zm.),

– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom
jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w
celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw
sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich
skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom,
celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych
organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
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– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby
kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży
Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały
dochód,

–  dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w
rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia
społeczne,

– alimenty na rzecz dzieci,
–  stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, przepisach Prawo o

szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane
uczniom lub studentom,

– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem
obowiązków społecznych i obywatelskich,

– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w
budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie
rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia
tych osób,

– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674),

– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie
zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o
specjalnych strefach ekonomicznych,

– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o
komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
"Polskie Koleje Państwowe",

– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone

odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy
oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe
ubezpieczenie zdrowotne,

–  renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

–  świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji
alimentów;

2) dochodzie rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członków rodziny
uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
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3) dochodzie osoby uczącej się albo dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego -
oznacza to przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy;

4) dziecku - oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie
którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką
prawną;

5)  emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu
niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowe określone w przepisach o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, o
zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także uposażenia
w stanie spoczynku określone w przepisach prawa o ustroju sądów powszechnych,
przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sądzie Najwyższym, a także renty
szkoleniowe i renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, renty z
tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków
lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, a także renty
strukturalne określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich;

6) gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o
podatku rolnym;

7)  instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej,
placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko
dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-
leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli
instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

8) koszyku żywnościowym - oznacza to asortyment artykułów spożywczych, określony
wartościowo i ilościowo w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin, których
spożycie jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka w określonym wieku;

9) niepełnosprawnym dziecku - oznacza to dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

10)  okresie zasiłkowym - oznacza to okres od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia
następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych;

11) organie właściwym - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub
otrzymującej świadczenie rodzinne;

12) osobach pozostających na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących się z
połączonych dochodów tych osób;
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13)  osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na
utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem
sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony;

14) opiekunie faktycznym dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem,
jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka;

15) pełnoletniej osobie niepełnosprawnej - oznacza to osobę pełnoletnią, legitymującą się
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobę,
która ukończyła 75 lat;

15a)  przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - oznacza to
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania
systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących
działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we
Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 05.07.1971, str. 2, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 35, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady (EWG)
nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr
1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników
najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin
przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 74 z 27.03.1972, str. 1, z późn.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 83, z późn. zm.);

16)  rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków,
rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w
wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia
legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku
z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków
rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka
pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego
własne dziecko;

16a) rodzinie wielodzietnej - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci mających
prawo do zasiłku rodzinnego;

17) (utracił moc);
17a) osobie samotnie wychowującej dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca,

osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę
rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;

18) szkole - oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i
ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i
obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek
wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży
upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki;

19)  szkole wyższej - oznacza to uczelnię, w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie
wyższym, a także kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych
oraz kolegium pracowników służb społecznych;

20) umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - oznacza to:
a) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
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b) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

c) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
21) znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to:

a) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

b) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

c) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do
samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,

d) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
22) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie

stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie
pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o
dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek
rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej
działalności gospodarczej;

23) utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b)  utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na

podstawie umowy o dzieło,
[d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także

emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych
rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,]

<d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury
lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych
rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,>

e)  (uchylona),
f) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
g) (uchylona);

24) uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b)  uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy

wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
[d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także

emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych
rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,]

<d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty,
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renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w
związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,>

e)  (uchylona),
f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,
g) (uchylona).

Art. 5.
1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód

rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty
504,00 zł.

2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o
niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

3.  W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby
uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku
rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi
rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny
przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku
przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie
przysługuje.

4. W przypadku utraty dochodu prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na wniosek osoby, o
której mowa w art. 4 ust. 2, na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się
pomniejszonego o utracony dochód.

4a. W przypadku uzyskania przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające
pod opieką opiekuna prawnego dochodu, o którym mowa w art. 3 pkt 24, prawo do
zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodu rodziny, osoby uczącej się lub
dziecka powiększonego o uzyskany dochód.

5.  (uchylony).
6. (uchylony).
7.  W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe

utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby
przebywającej w tej instytucji.

8.  W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha
przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu
ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).

[8a-8c.  (uchylone).]
<8a. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni

gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary
rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:

1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego
się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;
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2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię
produkcyjną;

3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty
określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

8b. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego
oddanego w dzierżawę na zasadach, o których mowa w ust. 8a, dochód uzyskany z
gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

8c. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości
Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o
zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.>

9.  W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa
rolnego oraz dochody pozarolnicze, dochody te sumuje się.

10. (utracił moc).
11. W przypadku gdy prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na dziecko pozostające pod

opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód uwzględnia się tylko dochód dziecka.

Art. 17.
1.  Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. -
Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek
alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub
rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad
dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i
edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności.

2. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2. Przepisy art. 5 ust. 3-10 stosuje się
odpowiednio.

2a.  W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiega się matka lub ojciec albo
opiekun faktyczny dziecka, ustalając prawo do świadczenia uwzględnia się dochód
rodziny osoby sprawującej opiekę.

2b.  W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiega się krewny w linii prostej inny
niż matka lub ojciec, albo rodzeństwo, ustalając prawo do świadczenia uwzględnia się
łącznie dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód rodziny osoby
wymagającej opieki.

2c.  W przypadku, gdy o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ubiega się rodzina
zastępcza spokrewniona z dzieckiem, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25
lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, ustalając



- 21 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

prawo do świadczenia uwzględnia się dochód rodziny zastępczej oraz dochód tego
dziecka.

2d.  Przy ustalaniu dochodu, o którym mowa w ust. 2-2c, w składzie rodziny uwzględnia się
również dziecko, którego niepełnosprawność uprawnia do pobierania świadczenia
pielęgnacyjnego, nawet jeżeli posiada ono własne dziecko.

3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420,00 zł miesięcznie.
4. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się

w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę
świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

5. Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
[1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej,

zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;]
<1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty

socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;>

2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b)  została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej

spokrewnionej z dzieckiem, o której mowa w ust. 2c, albo, w związku z
koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce
zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-
wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w
tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;

3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym

mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w
rodzinie;

5)  na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do
świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o
zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH

RYNKU PRACY (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

Art. 2.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) akademickim biurze karier - oznacza to jednostkę działającą na rzecz aktywizacji
zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzoną przez szkołę
wyższą lub organizację studencką, do której zadań należy w szczególności:



- 22 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

a) dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy
i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

b) zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk
zawodowych,

c) prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych
znalezieniem pracy,

d) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne
miejsca pracy oraz staże zawodowe,

e) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
2)  bezrobotnym - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g lub

lit. i, j, l, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, niezatrudnioną i
niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w
pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo
innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do
podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą
się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do
egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje
w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca
zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:

a) ukończyła 18 lat,
b) nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna,
[c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty

szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej
połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności,
nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego,
świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego
lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,]

<c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości
przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po
ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia
pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia
przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego,
zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,>

d) nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości
rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), o powierzchni użytków rolnych
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub
domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

e) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem
dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z
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działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku
dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha
przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na
podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub
domownik w takim gospodarstwie,

f) nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega, na
podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z
wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,

g)  nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia
wolności,

g)  nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia
wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem
karnym w systemie dozoru elektronicznego,

h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych
z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunkach bankowych,

i) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,
j) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia

pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek
upływu ustawowego okresu jego pobierania,

k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa
w art. 70 ust. 6;

2a) (uchylony);
3) bezrobotnym do 25 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który do dnia

zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku
życia;

4) bezrobotnym powyżej 50 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który w dniu
zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co
najmniej 50 rok życia;

5)  bezrobotnym długotrwale - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze
powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie
ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania
zawodowego dorosłych;

6) bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych - oznacza to bezrobotnego
nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu
poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej
lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu;

7) cudzoziemcu - oznacza to osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego;
8) członku rodziny - oznacza to:
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a) osobę pozostającą z obywatelem polskim lub cudzoziemcem, o którym mowa w
art. 1 ust. 3 pkt 2, w związku małżeńskim uznawanym przez prawo
Rzeczypospolitej Polskiej,

b) zstępnego, obywatela polskiego lub cudzoziemca, w wieku do 21 lat lub
pozostającego na jego utrzymaniu;

9) dodatku aktywizacyjnym - oznacza to kwotę wypłaconą osobie, która będąc
bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku
skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową;

9a)  doświadczeniu zawodowym - oznacza to doświadczenie uzyskane w trakcie
zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności
gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy;

9b)  EURES - oznacza to europejskie służby zatrudnienia państw, o których mowa w art.
1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, realizujące działania obejmujące w szczególności pośrednictwo
pracy wraz z doradztwem w zakresie mobilności na rynku pracy we współpracy ze
związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;

10)  (uchylony);
10a) indywidualnym planie działania - oznacza to plan działań obejmujący podstawowe

usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia
bezrobotnego lub poszukującego pracy;

11)  innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na
podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia,
umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych;

12) koszcie szkolenia - oznacza to:
a) uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
b)  koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku

osób nieposiadających prawa do stypendium,
c)  koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości

innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,
d) koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach

odrębnych,
e) koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów,

zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych
oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;

12a) minimalnym wynagrodzeniu za pracę - oznacza to kwotę minimalnego
wynagrodzenia za pracę pracowników przysługującą za pracę w pełnym
miesięcznym wymiarze czasu pracy ogłaszaną na podstawie ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.
1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

13) nielegalnym zatrudnieniu lub nielegalnej innej pracy zarobkowej - oznacza to:
a) zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w

wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków,
b) niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do

ubezpieczenia społecznego,



- 25 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

c) podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
działalności bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy,

d) zatrudnienie lub powierzenie wykonywania innej pracy zarobkowej
bezrobotnemu bez zawiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy,

e)  powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia
na pracę, w przypadkach gdy jest ono wymagane, lub powierzenie wykonywania
pracy na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w
zezwoleniu na pracę, z zastrzeżeniem art. 88i;

f)  (uchylona);
14) nielegalnym wykonywaniu pracy przez cudzoziemca - oznacza to wykonywanie

pracy przez cudzoziemca, który nie posiada ważnej wizy lub innego dokumentu
uprawniającego go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub którego
podstawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie uprawnia do
wykonywania pracy, lub który wykonuje pracę bez zezwolenia, w przypadkach gdy
jest ono wymagane, lub na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone
w zezwoleniu na pracę, z zastrzeżeniem art. 88i, lub bez zawarcia wymaganych
umów o pracę albo umów cywilnoprawnych;

15) (uchylony);
16) odpowiedniej pracy - oznacza to zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które

podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma
wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po
uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia
pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z
powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za
wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co
najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar
czasu pracy;

16a) ofercie pracy - oznacza to wolne od wymagań naruszających zasadę równego
traktowania w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów prawa pracy, zgłoszenie przez
pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie lub specjalności w
celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika;

17) organach zatrudnienia - oznacza to ministra właściwego do spraw pracy oraz
wojewodów, marszałków województw i starostów;

18) organizacji pozarządowej - oznacza to niebędące jednostkami sektora finansów
publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu
osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej,
utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z
wyjątkiem partii politycznych i utworzonych przez nie fundacji;

19) osobie samotnie wychowującej dzieci - oznacza to osobę samotnie wychowującą co
najmniej jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych;

20) osobie współpracującej - oznacza to osobę współpracującą z osobami prowadzącymi
pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych;
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21) osobie zależnej - oznacza to osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek
stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą
usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym
gospodarstwie domowym;

21a) partnerstwie transgranicznym EURES - oznacza to działania w ramach sieci EURES
w regionach przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzone przez
Komisję Europejską na podstawie odrębnych procedur, realizowane na podstawie
umowy przez służby zatrudnienia, związki zawodowe i organizacje pracodawców z
państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c;

21b)  podmiocie powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca - oznacza to
jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej lub osobę
fizyczną, która na podstawie umowy lub innego stosunku prawnego powierza
wykonywanie pracy cudzoziemcowi;

22)  poszukującym pracy - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3, lub
cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, poszukujących zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy;

23) pozarolniczej działalności - oznacza to pozarolniczą działalność w rozumieniu
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;

23a) pracach społecznie użytecznych - oznacza to prace wykonywane przez
bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę,
organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub
na rzecz społeczności lokalnej;

24) przychodach - oznacza to przychody z tytułu innego niż zatrudnienie, inna praca
zarobkowa, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające
opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

25) pracodawcy - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała
osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej
jednego pracownika;

26) pracach interwencyjnych - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę,
które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49;

26a) projektach - oznacza to projekty w rozumieniu art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z
2007 r. Nr 140, poz. 984) realizujące działania w zakresie promocji zatrudnienia, w
tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej bezrobotnych wynikające z programów operacyjnych
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu
Pracy;

27)  pożyczce szkoleniowej - oznacza to pożyczkę udzieloną z Funduszu Pracy na
sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania powiatowego
urzędu pracy na to szkolenie;

27a) praktycznej nauce zawodu dorosłych - oznacza to formę przygotowania
zawodowego dorosłych umożliwiającą uzyskanie tytułu zawodowego lub tytułu
czeladnika;
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27b) programach specjalnych - oznacza to zespół działań mających na celu dostosowanie
posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz
wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy;

27c) projektach pilotażowych - oznacza to przedsięwzięcia inicjowane i realizowane
przez publiczne służby zatrudnienia samodzielnie lub we współpracy z innymi
instytucjami rynku pracy, polegające na wdrażaniu nowych metod, narzędzi i
sposobów pomocy bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom w celu
przygotowywania rozwiązań o charakterze systemowym;

28) przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne wynagrodzenie w poprzednim
kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
39, poz. 353, z późn. zm.);

29) przyczynach dotyczących zakładu pracy - oznacza to:
a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn

niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku
rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u
pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,

b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia
upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z
przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo
technologicznych,

c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci
pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy
lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na
innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych
warunków pracy i płacy;

d)  rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z
późn. zm.) z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec
pracownika;

29a) przygotowaniu zawodowym dorosłych - oznacza to instrument aktywizacji w formie
praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych,
realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu
obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej,
zakończonego egzaminem;

29b) przyuczeniu do pracy dorosłych - oznacza to formę przygotowania zawodowego
dorosłych, umożliwiającą uzyskanie wybranych kwalifikacji zawodowych lub
umiejętności potwierdzonych zaświadczeniem;

30)  (uchylony);
31)  (uchylony);
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32) robotach publicznych - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie
dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy,
organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony
środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej,
bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace
te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu
państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich
związków;

33)  (uchylony);
34) stażu - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do

wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania
stosunku pracy z pracodawcą;

35)  stypendium - oznacza to kwotę wypłacaną z Funduszu Pracy bezrobotnemu lub
innej uprawnionej osobie w okresie odbywania szkolenia, przygotowania
zawodowego dorosłych, studiów podyplomowych, stażu oraz w okresie nauki w
szkole ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów
niestacjonarnych;

36) staroście - oznacza to starostę powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu,
sprawującego zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy;

36a) specyficznych elementach wspierających zatrudnienie - oznacza to finansowanie z
Funduszu Pracy racjonalnych wydatków innych niż usługi i instrumenty rynku pracy,
niezbędnych do realizacji działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb
uczestników programu specjalnego, adekwatnych do uwarunkowań lokalnego rynku
pracy;

37) szkoleniu - oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie
lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia;

38) składkach na ubezpieczenia społeczne - oznacza to składki na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane z własnych środków płatnika tych
składek;

39)  (uchylony);
40) wykonywaniu pracy przez cudzoziemca - oznacza to zatrudnienie, wykonywanie

innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które
uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym
Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji;

41) zasiłku - oznacza to zasiłek dla bezrobotnych;
42) zajęciach aktywizacyjnych - oznacza to zajęcia dla bezrobotnych i poszukujących

pracy, które mają na celu przygotowanie ich do samodzielnego poszukiwania i
podjęcia zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej;

43) zatrudnieniu - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku
służbowego oraz umowy o pracę nakładczą;

43a) zezwoleniu na pracę - oznacza to decyzję właściwego organu, uprawniającą
cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
warunkach określonych w ustawie oraz w tej decyzji;
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44) zwolnieniu monitorowanym - oznacza to rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku
służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w związku z którym są
świadczone usługi rynku pracy dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia
stosunku pracy lub stosunku służbowego, a także zagrożonych wypowiedzeniem;

45)  żołnierzach rezerwy - oznacza to osoby zwolnione z zawodowej służby wojskowej
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym status żołnierza rezerwy
przysługuje przez okres 36 miesięcy od dnia zwolnienia żołnierza z zawodowej
służby wojskowej.

2. Wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na
zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego, jeżeli
wolontariusz przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy porozumienie z
korzystającym.

3.  Koszty badań lekarskich lub psychologicznych mających na celu:
1) stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w

szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu,
wykonywania prac społecznie użytecznych,

2) określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do
wykonywania zawodu

- przeprowadzanych na wniosek powiatowego urzędu pracy, są finansowane z Funduszu
Pracy.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,

z późn. zm.)

Art. 66.
1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

1) osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub
ubezpieczeniem społecznym rolników, które są:

a) pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
b) rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu

społecznym rolników,
c)  osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi

współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie
działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej,

d) osobami wykonującymi pracę nakładczą,
e) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy

zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami
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Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub osobami z nimi
współpracującymi,

f) osobami duchownymi,
g) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych

lub członkami ich rodzin,
h) osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz

osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania
zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami
pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze
świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na
przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów
zbiorowych pracy,

i) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu
zatrudnienia;

2) żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe,
ćwiczenia wojskowe, o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
oraz pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a
także kandydaci na żołnierzy zawodowych;

3)  osoby odbywające służbę zastępczą;
4)  osoby podlegające kwalifikacji wojskowej pełniące służbę w Policji, Straży

Granicznej i Biurze Ochrony Rządu;
5) żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający nadterminową zasadniczą służbę

wojskową i służbę okresową;
6) policjanci;
7) funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
8) funkcjonariusze Agencji Wywiadu;

8a) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
8b) funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
8c) funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego;

9) funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu;
10) funkcjonariusze Straży Granicznej;
11) funkcjonariusze Służby Celnej;
12) funkcjonariusze Służby Więziennej;
13) funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej;
14) posłowie pobierający uposażenia poselskie, posłowie do Parlamentu Europejskiego

wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej, pobierający z tego tytułu uposażenie oraz
senatorowie pobierający uposażenie senatorskie;

15) sędziowie i prokuratorzy;
15a) ławnicy sądowi niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego

tytułu;
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16) osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające
uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po
zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze;

17) uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów
o systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z
innego tytułu;

18) dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne,
wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

19) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w
placówkach, o których mowa w pkt 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 8 pkt 3;

20) studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w
art. 3 ust. 2 pkt 1;

21) alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i
junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób, o
których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2;

22) słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
23) osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15. roku życia

niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
24) bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
24a) osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub

przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez podmiot
inny niż powiatowy urząd pracy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu;

25) osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz
osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz.
514, z późn. zm.) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego
tytułu;

26) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

27) osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów
o pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z
innego tytułu;

28) osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z
tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych
na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie
przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu;

29) osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
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30)  osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące
kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego
tytułu;

31) kombatanci i osoby represjonowane niepodlegający ubezpieczeniom społecznym w
Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty;

31a) cywilne niewidome ofiary działań wojennych, niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

32) osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

33) osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub
prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu;

34) rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników
z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1-33 i 35;

35) członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

36)  aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury[.]<;>
<37) osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.>

2.  Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego osobą
uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji
zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 17-
20, 26-28, 30 i 33.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do małżonków, wobec których orzeczono separację
prawomocnym wyrokiem sądu.

Art. 73.
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego:

1) uczniów i słuchaczy, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, powstaje z dniem
przyjęcia do szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli, a wygasa z dniem
ukończenia szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli albo skreślenia z listy
uczniów lub słuchaczy;

2) dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 18, przebywających w placówkach
pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach
pomocy społecznej, powstaje z dniem przyjęcia do placówki albo domu, a wygasa z
końcem pobytu w placówce bądź domu;

3) dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, powstaje z dniem uznania przez
ośrodek pomocy społecznej zasadności objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, a
wygasa z dniem uznania, że ustała zasadność objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym,
nie później niż z dniem, w którym dziecko rozpoczyna realizację obowiązku
szkolnego; ośrodek pomocy społecznej może odmówić uznania zasadności objęcia
ubezpieczeniem zdrowotnym lub uznać, że ustała konieczność i zasadność objęcia
ubezpieczeniem zdrowotnym dziecka spełniającego przesłanki określone w art. 66
ust. 1 pkt 19, jeżeli na podstawie wywiadu rodzinnego (środowiskowego) stwierdzi,
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iż warunki materialne opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka umożliwiają
jego ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w art. 68;

4) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20 i 22, powstaje z dniem immatrykulacji
lub przyjęcia na studia doktoranckie i złożenia oświadczenia o niepodleganiu
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem
ukończenia szkoły wyższej lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy
studentów lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich;

5) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 21, powstaje z dniem przyjęcia do
wyższego seminarium duchownego albo teologicznego lub do zakonu albo jego
odpowiedników, a wygasa z dniem ukończenia 25. roku życia albo wystąpienia z
wyższego seminarium duchownego albo teologicznego lub zakonu albo jego
odpowiedników;

6) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, powstaje z dniem przyznania
stypendium, a wygasa z dniem utraty prawa do jego pobierania;

7) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, powstaje z dniem uzyskania statusu
bezrobotnego, a wygasa z dniem utraty tego statusu;

7a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, powstaje z dniem nabycia prawa do
stypendium, a wygasa z dniem utraty prawa do niego;

8) osób pobierających świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny
obejmuje okres od dnia przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego do dnia
utraty prawa do jego pobierania, a w przypadku zasiłku przedemerytalnego - do jego
wygaśnięcia, a w odniesieniu do osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego
lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt
25 - obejmuje okres od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy do dnia przyznania
prawa do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

9) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, obejmuje okres od dnia przyznania
zasiłku do dnia utraty prawa do zasiłku;

10) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28, obejmuje okres od dnia przyznania
świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu
ustawowego okresu jego pobierania do dnia utraty prawa do ich pobierania;

11) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29, powstaje od dnia rozpoczęcia realizacji
indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, a wygasa z dniem
zakończenia realizacji tego programu lub zaprzestania realizacji tego programu w
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

12) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, powstaje od dnia rozpoczęcia realizacji
indywidualnego programu integracji, a wygasa z dniem zakończenia lub
wstrzymania realizacji tego programu;

13)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 30:
a) powstaje po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia realizacji indywidualnego

programu zatrudnienia socjalnego, a wygasa z dniem zakończenia realizacji
programu lub zaprzestania realizacji programu w rozumieniu przepisów o
zatrudnieniu socjalnym,
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b) powstaje po upływie 30 dni od dnia podpisania kontraktu socjalnego, a wygasa z
dniem zakończenia realizacji kontraktu socjalnego lub zaprzestania realizacji
kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;

14) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, powstaje z dniem złożenia w Urzędzie
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oświadczenia o niepodleganiu
przepisom o systemie ubezpieczeń społecznych i braku innego tytułu do objęcia
ubezpieczeniem zdrowotnym, a wygasa z dniem ustania tych warunków;

14a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, powstaje z dniem złożenia w organie
rentowym, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, oświadczenia o braku innego tytułu do objęcia
ubezpieczeniem zdrowotnym, a wygasa z dniem ustania tego warunku;

15) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, powstaje z dniem rozpoczęcia urlopu, a
wygasa z dniem zakończenia urlopu;

16) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 33, powstaje z dniem, w którym
świadczenie alimentacyjne staje się wymagalne, a wygasa w dniu, w którym
świadczenie to przestaje być wymagalne;

17) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35, powstaje z dniem powołania na
członka rady nadzorczej, a wygasa w dniu zaprzestania pełnienia tej funkcji;

17a) ławników sądowych, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, powstaje z dniem
wyboru na stanowisko ławnika sądowego, a wygasa z dniem upływu kadencji lub
wcześniejszego wygaśnięcia mandatu;

18) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, powstaje z dniem przyznania
stypendium, a wygasa z dniem utraty prawa do jego pobierania[.]<;>

<19) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 37, obejmuje okres od dnia
przyznania prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego do dnia
utraty prawa do jego pobierania.>

Art. 75.
1. Osoby pobierające emeryturę lub rentę zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego jednostka

organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, właściwy organ emerytalny lub instytucja
wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z
zagranicy do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek
ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące tego obowiązku.

2. Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne zgłasza do
ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych do 15. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały
zmiany dotyczące tego obowiązku.

<2a. Osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne zgłasza do
ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych do 15 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub
zaistniały zmiany dotyczące tego obowiązku.>
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3. Osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, a także osoby
pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim
samym charakterze zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot wypłacający to
uposażenie lub świadczenie.

3a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
sąd, w którym ławnik pełni swoją funkcję.

4. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 20, zgłaszają do ubezpieczenia
zdrowotnego odpowiednio szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli, szkoły wyższe,
jednostki prowadzące studia doktoranckie, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne,
wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej.

5. Dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
ośrodek pomocy społecznej na wniosek opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka albo
z własnej inicjatywy.

6. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 21, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
odpowiednio wyższe seminarium duchowne albo teologiczne lub zakon albo jego
odpowiednik.

7. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

8. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
podmiot wypłacający stypendium.

9. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
właściwy powiatowy urząd pracy.

9a.  Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
podmiot kierujący (beneficjent) na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe
dorosłych, którym jest:

1) jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna, z wyjątkiem
wojewódzkiego i powiatowego urzędu pracy,

2) Ochotniczy Hufiec Pracy,
3) agencja zatrudnienia,
4) instytucja szkoleniowa,
5) instytucja dialogu społecznego,
6) instytucja partnerstwa lokalnego,
7) organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i

przeciwdziałania bezrobociu,
8) jednostka naukowa,
9) organizacja pracodawców,

10) związek zawodowy,
11) ośrodek doradztwa rolniczego,
12) ośrodek poradnictwa zawodowego i psychologicznego
- korzystający z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych
na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w ustawie
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z
późn. zm.) albo ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
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rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 216, poz.
1370).

10. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
ośrodek pomocy społecznej.

11. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

12.  Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29 i 30, zgłasza do ubezpieczenia
zdrowotnego ośrodek pomocy społecznej realizujący indywidualny program
wychodzenia z bezdomności lub ośrodek pomocy społecznej realizujący kontrakt
socjalny.

13. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
powiatowe centrum pomocy rodzinie realizujące indywidualny program integracji.

14. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

14a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określona w przepisach o
systemie ubezpieczeń społecznych, w której zostało złożone oświadczenie, o którym
mowa w art. 73 pkt 14a.

15. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego w
imiennym raporcie miesięcznym kierowanym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
pracodawca albo rolnicza spółdzielnia produkcyjna.

16. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 34, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Osoby te obowiązane są zgłosić się
niezwłocznie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu ich
zarejestrowania.

17. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
podmiot, w którym działa rada nadzorcza.

18.  Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Art. 81.
1. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których

mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, d-i i pkt 3 i 11, stosuje się przepisy określające
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z
zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10.

2.  Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66
ust. 1 pkt 1 lit. c, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku
poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
Polski". Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
danego roku.

3. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5-10, 12 i 13,
stanowi kwota odpowiadająca uposażeniu tych osób.
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4. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i 4, stanowi
kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na
podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

5. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których
mowa w ust. 1, nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy
wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się
ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych.

6. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek
na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych
niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków
ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

7. Podstawę wymiaru składek dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej będących w
służbie kandydackiej stanowi kwota odpowiadająca wysokości minimalnego
wynagrodzenia.

8. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla:
1) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 14 i 15, jest kwota odpowiadająca

wysokości uposażenia albo wynagrodzenia tych osób;
1a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, jest kwota uzyskiwanej diety;

2) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16, jest kwota emerytury, renty
pomniejszona o kwotę spłaty nadpłaty świadczenia, z wyłączeniem dodatków,
zasiłków, świadczeń pieniężnych i ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu
pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz deputatu węglowego albo
kwota uposażenia pobieranego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego,
kwota uposażenia pobieranego po zwolnieniu ze służby lub świadczenia pieniężnego
o takim samym charakterze;

3) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17-20, jest kwota odpowiadająca
wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o
świadczeniach rodzinnych;

4) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22 i 23, jest kwota odpowiadająca
wysokości pobieranego stypendium;

5) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, jest kwota odpowiadająca wysokości
pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, a w przypadku niepobierania
przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium - kwota odpowiadająca wysokości
zasiłku dla bezrobotnych;

5a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, jest kwota odpowiadająca wysokości
pobieranego stypendium;

6) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 25, jest kwota zasiłku przedemerytalnego
lub świadczenia przedemerytalnego, a w przypadku niepobierania zasiłku
przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego - kwota odpowiadająca
wysokości świadczenia przedemerytalnego;

<6a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 37, jest kwota nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego;>

7) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, jest kwota odpowiadająca wysokości
przyznanego zasiłku stałego z pomocy społecznej;
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8) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, 29 i 30, jest maksymalna kwota zasiłku
stałego z pomocy społecznej;

9) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 i 31, jest kwota odpowiadająca
wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o
świadczeniach rodzinnych;

9a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, jest kwota odpowiadająca wysokości
renty socjalnej;

10) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, jest kwota odpowiadająca wysokości
świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o
świadczeniach rodzinnych;

11) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 33, jest kwota odpowiadająca kwocie
faktycznie otrzymanych alimentów, nie wyższa jednak od wysokości świadczenia
pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach
rodzinnych;

12) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35, jest kwota przychodu w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanego z tytułu
pełnionej funkcji;

13) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, jest kwota odpowiadająca wysokości
pobieranego stypendium.

9. W przypadku przyznania ubezpieczonemu prawa do emerytury, renty lub zasiłków z
ubezpieczenia społecznego albo świadczeń pieniężnych dla cywilnych ofiar wojny za
okres, za który ubezpieczony pobierał świadczenie z innego właściwego organu
emerytalnego lub rentowego, zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium lub inne
świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy albo zasiłek przedemerytalny lub
świadczenie przedemerytalne w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek
dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - Zakład
Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie
zdrowotne odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia.

10. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, o których mowa w art.
66 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 21, z wyłączeniem osób duchownych będących podatnikami
podatku dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego
od przychodów osób duchownych, jest kwota odpowiadająca wysokości świadczenia
pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

11. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób ustalania
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz
osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminy i tryb ich opłacania,
uwzględniając potrzebę zapewnienia terminowego opłacania składek.

Art. 85.
1. Za osobę pozostającą w stosunku pracy, w stosunku służbowym albo odbywającą służbę

zastępczą składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza
pracodawca, a w razie wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych, o których mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o
ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 85, z późn. zm.) - podmiot obowiązany do wypłaty tych świadczeń.
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2. Za osobę pobierającą świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia
składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot,
który wypłaca to świadczenie.

3. Za funkcjonariuszy, o których mowa w art. 81 ust. 7, składkę oblicza, finansuje ze
środków własnych i odprowadza szkoła Państwowej Straży Pożarnej.

4. Za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług oraz za osobę z nią współpracującą składkę jako płatnik
oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza zamawiający.

5. Za osobę pobierającą świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu lub zasiłek
socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego
zatrudnienia, osobę pobierającą wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze
stypendium na przekwalifikowanie lub w okresie korzystania ze świadczenia górniczego
składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot
wypłacający świadczenie, zasiłek lub wynagrodzenie.

6. Za bezrobotnego pobierającego zasiłek lub stypendium składkę jako płatnik oblicza,
pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza właściwy powiatowy urząd pracy.

6a.  Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z
dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot kierujący (beneficjent) na szkolenie, staż
lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

7. Za członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz
członków ich rodzin składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i
odprowadza spółdzielnia.

8. Za osobę pobierającą uposażenie posła oraz posła do Parlamentu Europejskiego
wybranego w Rzeczypospolitej Polskiej składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu
ubezpieczonego i odprowadza Kancelaria Sejmu, a za osobę pobierającą uposażenie
senatora - Kancelaria Senatu.

9. Za osobę pobierającą emeryturę lub rentę składkę jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty
emerytury lub renty, o której mowa w art. 81 ust. 8 pkt 2 i ust. 9, i odprowadza jednostka
organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydawania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, inny właściwy organ emerytalny lub rentowy
lub instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury
lub renty z zagranicy.

10. Za osobę pobierającą zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne składkę
jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego i odprowadza jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

<10a. Za osobę pobierającą nauczycielskie świadczenie kompensacyjne składkę jako
płatnik oblicza, pobiera z kwoty nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego i
odprowadza jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.>

11. Za osobę pobierającą uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, uposażenie
po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze składkę
jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza wypłacający to
uposażenie lub świadczenie.
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12. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z
dochodu ubezpieczonego i odprowadza Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

13. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z
dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot wypłacający stypendium.

14. Za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność składkę oblicza,
odprowadza i finansuje ze środków własnych osoba prowadząca pozarolniczą
działalność.

15. Za osobę korzystającą z urlopu wychowawczego składkę na ubezpieczenie zdrowotne
oblicza pracodawca albo rolnicza spółdzielnia produkcyjna.

16. Za członka rady nadzorczej składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu
ubezpieczonego i odprowadza podmiot, w którym działa rada nadzorcza.

17. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z
dochodu ubezpieczonego i odprowadza sąd, w którym ławnik pełni swoją funkcję.

18.  Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, korzystającą ze świadczenia określonego
w art. 42 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, składkę jako
płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza Krajowa Szkoła
Sądownictwa i Prokuratury.

Art. 87.
1. Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 84-86, są obowiązane, bez

uprzedniego wezwania, opłacić i rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdy
miesiąc kalendarzowy w trybie i na zasadach oraz w terminie przewidzianych dla składek
na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli do tych osób i jednostek nie stosuje się przepisów o
ubezpieczeniu społecznym - w terminie do 15. dnia następnego miesiąca.

2. [W przypadku rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne od emerytur, rent,
zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych oraz świadczeń pieniężnych
dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych jednostka organizacyjna Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych:]
<W przypadku rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne od emerytur, rent,
nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków przedemerytalnych
i świadczeń przedemerytalnych oraz świadczeń pieniężnych dla cywilnych
niewidomych ofiar działań wojennych jednostka organizacyjna Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie ubezpieczeń
społecznych:>

1) nie przekazuje imiennych raportów miesięcznych;
2) wykazuje składki w odrębnej deklaracji rozliczeniowej.

3. Od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne pobiera się odsetki za
zwłokę na zasadach i w wysokości określonych dla zaległości podatkowych.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne:
1) osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i c-i, pkt 2-33 i 35 oraz w art. 68 są

opłacane i ewidencjonowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, z
zastrzeżeniem pkt 2;

2) osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 16 pobierających świadczenia
emerytalno-rentowe z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz osób
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wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 34 są opłacane i ewidencjonowane w Kasie
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

3) osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 36 są opłacane i ewidencjonowane w
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

5. Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu składek na
ubezpieczenie zdrowotne, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje
pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne wraz z pobranymi odsetkami za zwłokę do
centrali Funduszu.

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje pobrane składki na ubezpieczenie
zdrowotne i należności pochodne od składek niezwłocznie do centrali Funduszu, nie
później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich wpływu na rachunek, o którym mowa w
art. 47 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych.

7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
przekazują do centrali Funduszu dane o ubezpieczonych oraz zgłoszonych do
ubezpieczenia zdrowotnego członkach rodzin ubezpieczonych, określone w art. 188 ust. 4
pkt 1, 7-9 i 13, oraz o opłaconych za nich składkach na ubezpieczenie zdrowotne,
przekazane w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 77 ust. 1 i 3, i w imiennym raporcie
miesięcznym, oraz o odsetkach za zwłokę, nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od
dnia wpływu składek i odsetek oraz dokumentów umożliwiających ustalenie ich
wysokości i rozdzielenie ich na ubezpieczonych.

8. Fundusz jest uprawniony do nieodpłatnego dostępu do informacji o ubezpieczonym i
opłacanej przez niego składce, przekazywanych do centrali Funduszu, w zakresie
niezbędnym do realizacji ubezpieczenia zdrowotnego, znajdujących się w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych oraz w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
przekazują do centrali Funduszu dane, o których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 1, 3, 4, 7-10 i
13, zawarte w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 77 ust. 1 i 3, po przeprowadzeniu ich
weryfikacji polegającej na stwierdzeniu ich zgodności z danymi objętymi ewidencją
PESEL.

10. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
przekazują do centrali Funduszu sprawozdanie zawierające informacje, w podziale na
poszczególnych ubezpieczonych, o należnej składce z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego,
podane w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 77 ust. 1, i w imiennych raportach
miesięcznych, za dany kwartał, nie później niż do ostatniego dnia drugiego miesiąca
następującego po tym kwartale.

10a. Do 10. dnia każdego miesiąca organ prowadzący centralną ewidencję PESEL przekazuje
do centrali Funduszu w formie elektronicznej:

1) zbiór nowo nadanych w poprzednim miesiącu numerów PESEL i odpowiadające im:
imiona, nazwiska i nazwiska rodowe oraz wskazanie rodzaju i numeru dokumentu
potwierdzającego tożsamość danej osoby;

2) zbiór zawierający numery PESEL i odpowiadające im imiona, nazwiska i nazwiska
rodowe osób, których zgon został zgłoszony w poprzednim miesiącu;

3) informacje o zmianie danych objętych zbiorami, o których mowa w pkt 1 i 2.
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10b. Format przekazywanych danych, o których mowa w ust. 10a, uzgadnia organ
prowadzący ewidencję numerów PESEL i Fundusz.

11. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres oraz sposób
przekazywania do centrali Funduszu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego danych dotyczących osób objętych
ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, uwzględniając konieczność
zapewnienia poufności przekazywanych danych.

12. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy, zakres i tryb weryfikacji
danych ubezpieczonych, o której mowa w ust. 9, oraz sposób postępowania Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie
stwierdzenia ich niezgodności i tryb dokonywania niezbędnych korekt w przypadku
stwierdzenia niezgodności przekazywanych danych, uwzględniając konieczność
zapewnienia poufności przekazywanych danych.

Art. 94.
1. Zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne następuje na zasadach

określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.
2. Zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne nie można

dochodzić, jeżeli od dnia ich opłacenia upłynęło 5 lat.
[3. Od nienależnie pobranej emerytury, renty, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia

przedemerytalnego lub świadczenia pieniężnego dla cywilnej niewidomej ofiary działań
wojennych składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega zwrotowi.]

<3. Od nienależnie pobranej emerytury, renty, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia
przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego albo
świadczenia pieniężnego dla cywilnych ofiar wojny składka na ubezpieczenie
zdrowotne nie podlega zwrotowi.>

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO

ALIMENTÓW (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 i Nr 6, poz. 33)

Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) administracyjnym organie egzekucyjnym - oznacza to właściwy do prowadzenia
postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny ustalony na podstawie przepisów
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.);

2) bezskuteczności egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie
ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i
bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się
również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko
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dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, w szczególności z powodu:

a) braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania
tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania
dłużnika alimentacyjnego za granicą;

3) dłużniku alimentacyjnym - oznacza to osobę zobowiązaną do alimentów na
podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się
bezskuteczna;

4) dochodzie - oznacza to dochód, o którym mowa w przepisach o świadczeniach
rodzinnych;

5) dochodzie rodziny - oznacza to dochód rodziny, o którym mowa w przepisach o
świadczeniach rodzinnych;

6) instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy
społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek
wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład
karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a także
szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne
utrzymanie;

7) nienależnie pobranym świadczeniu - oznacza to świadczenia z funduszu
alimentacyjnego:

a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo
wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,

b) przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez
osobę pobierającą te świadczenia,

c) wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli
stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku
wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i
odmówiono prawa do świadczenia,

d) wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania
otrzymała alimenty,

e) wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 5, za okres od dnia, w
którym osoba stała się uprawniona do świadczeń w innym państwie w związku
ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba, że zostały zwrócone zgodnie z
przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

8) okresie świadczeniowym - oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia
z funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września
następnego roku kalendarzowego;

9) organie właściwym dłużnika - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego;

10) organie właściwym wierzyciela - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej;
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11) osobie uprawnionej - oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli
egzekucja okazała się bezskuteczna;

12) rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby
uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby
uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w
wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia
otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą
niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w
przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z
2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), a także osobę uprawnioną; do rodziny nie
zalicza się:

a) dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
b) dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
c) pełnoletniego dziecka posiadającego dziecko,
d) rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym

pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;
13) szkole - oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i

ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek
szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający
dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

14) szkole wyższej - oznacza to szkołę wyższą, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie
wyższym, kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz
kolegium pracowników służb społecznych;

15) (uchylony);
15a) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na

podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz
wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy
zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego albo w okresie członkostwa w
rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług
rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej;

16) znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to:
a) niepełnosprawność w stopniu znacznym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
b) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na

podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych,

c) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do
samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników, w celu uzyskania świadczeń określonych w tych
przepisach,
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d) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
17) utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
[d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także

emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty
przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa
rolnego,]

<d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub
renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej
rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,>

e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej;
18) uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
[d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a

także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty
przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa
rolnego,]

<d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a
także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem
renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą
gospodarstwa rolnego,>

e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej.
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