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USTAWA
z 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy
(j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie – Kodeks pracy wprowadzane od 1 kwietnia 2015 r.:
– ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwianiu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art.  229. [Badania lekarskie] 
§ 1. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

1) osoby przyjmowane do pracy;
2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy prze-

noszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia 
lub warunki uciążliwe.
Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do 

pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich 
samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 
30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym praco-
dawcą.

Art.  229. [Badania lekarskie] 
§ 1. Wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem § 11, podlegają:

1) osoby przyjmowane do pracy;
2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy prze-

noszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia 
lub warunki uciążliwe. 

Brak odpowiednika § 11. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:
1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo sta-

nowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni 
po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym praco-
dawcą;

2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni 
po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią 
pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do 
pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pra-
codawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na 
danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania 
prac szczególnie niebezpiecznych.

Brak odpowiednika § 12. Przepis § 11 pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pra-
cy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

(…) § 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orze-
czenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym sta-
nowisku.

(…) § 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego 
orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na okre-
ślonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania le-
karskie.
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Brak odpowiednika § 4a. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na pod-
stawie skierowania wydanego przez pracodawcę. 

(…) § 8. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy 
i Polityki Socjalnej określi w drodze rozporządzenia:
1) tryb i zakres badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz częstotliwość badań 

okresowych, a także sposób dokumentowania i kontroli badań lekarskich;
2) tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych 

w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie;
3) zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 6 zdanie drugie;

  
4) dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze przeprowa-

dzający badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz sprawujący profilaktyczną opie-
kę zdrowotną, o której mowa w § 6 zdanie drugie.

(…) § 8. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb i zakres badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz częstotliwość badań 

okresowych, a także sposób dokumentowania i kontroli badań lekarskich,
2) tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych 

w niniejszej ustawie i w przepisach wydanych na jej podstawie, 
3) zakres informacji objętych skierowaniem na badania lekarskie i orzeczeniem lekar-

skim, a także wzory tych dokumentów,
4) zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 6 zdanie drugie,

 
 

5) dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze przeprowadza-
jący badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz sprawujący profilaktyczną opiekę 
zdrowotną, o której mowa w § 6 zdanie drugie

– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego przebiegu i kompleksowo-
ści badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, profilaktycznej opieki zdrowotnej, 
o której mowa w § 6 zdanie drugie, a także informacji umożliwiających porównanie 
warunków pracy u pracodawcy oraz ochrony danych osobowych osób poddanych 
badaniom.

Komentarz: W wyniku omawianej nowelizacji rozszerzony zostanie katalog przypadków, w których nie trzeba będzie przeprowadzać wstępnych badań lekarskich. Po zmianie prze-
pisów pracodawca nie będzie musiał kierować na profilaktyczne badania wstępne pracowników, którzy podejmują pracę w ciągu 30 dni od zakończenia poprzedniego stosunku 
pracy i mają ważne badania lekarskie. Będzie to dotyczyć tylko orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy w warunkach, które odpowiadają warunkom 
występującym na stanowisku pracy, na którym pracownik ma podjąć zatrudnienie. Okoliczność, czy warunki pracy na stanowisku, na którym pracownik podejmuje pracę, od-
powiadają jego dotychczasowym warunkom zatrudnienia, będzie stwierdzał pracodawca, który przyjmuje pracownika do pracy. Takie zwolnienie z przeprowadzania wstępnych 
badań lekarskich będzie dotyczyło również podejmowania dodatkowej pracy przez pracownika, który pozostaje w zatrudnieniu u innego pracodawcy, ma ważne badania lekarskie 
i rozpoczyna pracę w warunkach zbliżonych do dotychczasowych. Omawiane zwolnienie z kierowania na wstępne badania lekarskie nie będzie dotyczyło osób przyjmowanych do 
wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Nowelizacja wejdzie w życie od 1 kwietnia 2015 r. Dotychczasowe przepisy należy stosować do orzeczeń lekarskich wydanych 
przed 1 kwietnia 2015 r. oraz do skierowań wydanych przed tym dniem, a także badań, które rozpoczęły się przed 1 kwietnia 2015 r. Zatem nowe przepisy będzie można stosować 
dopiero do skierowań, które zostały wydane najwcześniej 1 kwietnia 2015 r.

I. PRAWO PRACY
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USTAWA
z 20 kwietnia 2004 r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1146)*

* Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone:
– ustawą z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 598),
–  ustawą z 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (w dniu oddania „Przewodnika” do druku ustawa oczekiwała na podpis prezy-

denta).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 9. [Zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy] 
(…)
2d. Starosta może przeznaczyć środki Funduszu Pracy, w ramach kwoty przyznanej 

na finansowanie innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiatowe urzędy 
pracy, na finansowanie kosztów zarządzania realizowanymi projektami współfinansowa-
nymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności na:

(…)

Art. 9. [Zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy] 
(…)
2d. Starosta może przeznaczyć środki Funduszu Pracy, w ramach kwoty przyznanej 

na finansowanie innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiatowe urzędy 
pracy, na finansowanie kosztów zarządzania realizowanymi projektami współfinansowa-
nymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności na:

(…)
3) zakup lub amortyzację sprzętu oraz zakup materiałów biurowych dla powiato-

wego urzędu pracy, niezbędnych i bezpośrednio związanych z realizacją projek-
tów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu 
Pracy, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fun-
duszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1260/1999,

3) koszty wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 
nowo zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy do obsługi projektów współfi-
nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

– do wysokości 3% kwoty przyznanej ze środków będących w dyspozycji samorządu 
województwa na realizację zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i Funduszu Pracy.

(…)

– do wysokości 3% kwoty przyznanej ze środków będących w dyspozycji samorządu 
województwa na realizację zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i Funduszu Pracy.

(…)

Komentarz: Nowelizacja rozszerzyła cele, na które można przeznaczyć środki Funduszu Pracy. Starosta może wykorzystać je do finansowania kosztów zarządzania realizowanymi 
projektami, współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie środki te można przeznaczyć m.in. na finansowanie kosztów wynagrodzeń nowych pracowni-
ków zatrudnionych w PUP do obsługi projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oprócz wynagrodzeń, starosta może w ten sposób sfinansować 
także składki na ubezpieczenia społeczne tych pracowników. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2015 r.

Art.  12. [Zadania Ochotniczych Hufców Pracy] 
(…)
5. W zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu spo-

łecznemu młodzieży Ochotnicze Hufce Pracy, w szczególności:

Art. 12. [Zadania Ochotniczych Hufców Pracy] 
(…)
5. W zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu spo-

łecznemu młodzieży Ochotnicze Hufce Pracy, w szczególności:



8USTAWA O BEZROBOCIU

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

1) prowadzą pośrednictwo pracy, z wyłączeniem działań przewidzianych dla sieci EURES: 
a)  młodzieży w wieku powyżej 15 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub 

gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół,
b)  bezrobotnych do 25 roku życia,
c)  uczniów i studentów;
(…)

1) prowadzą pośrednictwo pracy oraz organizują zatrudnianie dla: 
a)  młodzieży w wieku powyżej 15 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub 

gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół,
   b)  bezrobotnych do 25 roku życia,
c) uczniów i studentów;
(…)

Komentarz: W wyniku nowelizacji usunięte zostało ograniczenie pośrednictwa pracy przez Ochotnicze Hufce Pracy dotyczące działań przewidzianych dla sieci EURES. Zmiana 
weszła w życie 1 stycznia 2015 r.

Art.  36a. [Zakres działania pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES] 
(…)
4. Pośrednictwo pracy związane ze swobodnym przepływem pracowników na terenie 

państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c:
1) jest realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy oraz Ochotnicze Huf-

ce Pracy wyłącznie w ramach sieci EURES;
2) może być realizowane w ramach sieci EURES przez podmioty prowadzące agencje 

zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 
pkt 3, po uzyskaniu akredytacji.

Art.  36a. [Zakres działania pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES] 
(…)
4. Pośrednictwo pracy związane ze swobodnym przepływem pracowników na terenie 

państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c:
1) jest realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy oraz Ochotnicze 

Hufce Pracy wyłącznie w ramach sieci EURES;
2) może być realizowane w ramach sieci EURES przez podmioty prowadzące agencje 

zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 
pkt 3, po uzyskaniu akredytacji.

Komentarz: W ramach sieci EURES Ochotnicze Hufce Pracy oraz powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy są uprawnione do prowadzenia pośrednictwa pracy związanego ze swobo-
dą przepływu pracowników w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Zmiana w odniesieniu do Ochotniczych Hufców Pracy weszła w życie 
1 stycznia 2015 r.

Art.  36d. [Dane zawarte w umowie akredytacyjnej] 
(…)
2. Umowa akredytacyjna zawiera w szczególności:

(…)

Art. 36d. [Dane zawarte w umowie akredytacyjnej] 
(…)
2. Umowa akredytacyjna zawiera w szczególności:

(…)
3)  zobowiązanie podmiotu, któremu udziela się akredytacji, do:

(…)
3) zobowiązanie podmiotu, któremu udziela się akredytacji, do:

(…)
b)  udziału w systemie wymiany informacji oraz udostępniania ofert pracy Komisji 

Europejskiej, zgodnie z modelami, procedurami i standardami określonymi przez 
Komisję Europejską, (…)

b)  udziału w systemie wymiany informacji oraz udostępniania ofert pracy Komi-
sji Europejskiej, zgodnie z modelami, procedurami i standardami określonymi 
przez Komisję Europejską, (…)

Komentarz: Przepis określa zasady nawiązania umowy akredytacyjnej, w tym podstawowy zakres przedmiotowy tej umowy. Po zawarciu umowy następuje wpis do rejestru pod-
miotów, które uzyskały akredytację do prowadzenia na terenie Polski pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES. W umowie akredytacyjnej określane są zobowiązania podmiotu, 
któremu udziela się akredytacji. Należy do nich m.in. udział w systemie wymiany informacji oraz udostępniania ofert pracy Komisji Europejskiej, zgodnie z modelami, procedurami 
i standardami określonymi przez Komisję Europejską. Artykuł 36d został dodany przez art. 1 pkt 29 ustawy z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 598), z tym że ust. 2 pkt 3 lit. b wszedł w życie 1 stycznia 2015 r. 
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art.  106a. [Przeznaczenie środków Funduszu Pracy na części działań publicznych 
służb zatrudnienia związanych z udziałem w sieci EURES]

 (…) 5. Wydatki publicznych służb zatrudnienia na działania sieci EURES inne niż 
wydatki, o których mowa w ust. 2, mogą obejmować:

Brak odpowiednika

Art. 106a. [Przeznaczenie środków Funduszu Pracy na części działań publicznych 
służb zatrudnienia związanych z udziałem w sieci EURES] 

(…) 5. Wydatki publicznych służb zatrudnienia na działania sieci EURES inne niż wy-
datki, o których mowa w ust. 2, mogą obejmować:
1) poniesione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej koszty rozpowszechniania ofert 

pracy, korespondencji, komunikowania się, usług teleinformatycznych, tłumaczeń 
pisemnych i ustnych wraz z obsługą techniczną, wynajmu pomieszczeń i po-
wierzchni, w tym powierzchni wystawienniczych, wynajmu sprzętu, stoisk wysta-
wienniczych, związane z pośrednictwem pracy, stanowiące wkład własny na reali-
zację projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego; (...)

Komentarz: Środki Funduszu Pracy mogą być przeznaczane na finansowanie części działań publicznych służb zatrudnienia związanych z udziałem w sieci EURES. Wydatki ponie-
sione na te działania przez publiczne służby zatrudnienia stanowią wkład własny na realizację projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Artykuł 106a 
ust. 5 pkt 1 wszedł w życie 1 stycznia 2015 r. 

Art.  108. [Przeznaczenie środków pochodzących z Funduszu Pracy]
Brak odpowiednika

Art. 108. [Przeznaczenie środków pochodzących z Funduszu Pracy]
(…) 1fa. Ze środków Funduszu Pracy w 2015 r. są finansowane:

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, 
o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa 
w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.

Komentarz: W 2014 r. staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych były finansowane ze środków Funduszu Pracy (ana-
logicznie do lat 2009–2013). W celu umożliwienia kontynuowania tych staży i szkoleń oraz finansowania ich ze środków Funduszu Pracy w 2015 r. do art. 108 został wprowadzony 
nowy ust. 1fa. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2015 r.

Art.  109. [Przekazanie samorządom województw i powiatów środków z Funduszu Pracy] 
Brak odpowiednika
(…)

Art.  109. [Przekazanie samorządom województw i powiatów środków z Funduszu Pracy]
(…) 2c. Kwoty środków (limity) Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 2b, mogą 

zostać zwiększone, na wniosek marszałka województwa, o środki rezerwy Funduszu 
Pracy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. 

Brak odpowiednika
(…) 

(…) 71. W ramach środków Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 7, minister 
właściwy do spraw pracy, na wniosek marszałka województwa, przyznaje samorzą-
dom powiatów kwoty środków (limity) z przeznaczeniem na finansowanie projektów 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. (…)

Komentarz: W wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 598) dodano do art. 109 nowe ustępy 2a–2n, z tym że ust. 2c wszedł w życie 1 stycznia 2015 r. Przepis ten umożliwia zwiększenie kwoty środków (limitów) Funduszu 
Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie, w danym roku budżetowym, zlecania działań aktywizacyjnych. 1 stycznia 2015 r. wszedł też w życie nowy ust. 71 dodany do art. 109. 
W ust. 71 zostały uregulowane kwestie związane z realizacją przez powiatowe urzędy pracy projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej 
perspektywie finansowej 2014–2020.



10PRACOWNICY URZĘDÓW PAŃSTWOWYCH

USTAWA
z 16 września 1982 r.

o pracownikach urzędów państwowych
(j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 269; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1199)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o pracownikach urzędów państwowych wprowadzone w IV kwartale 2014 r.:
– ustawą z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1199).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art.  1. [Zakres stosowania ustawy] 
(…)
 2. Ustawa określa obowiązki i prawa osób zatrudnionych w:

Art. 1. [Zakres stosowania ustawy]
(…)
 2. Ustawa określa obowiązki i prawa osób zatrudnionych w:

Brak odpowiednika
(…) 
5a) Centralnym Biurze Śledczym Policji

Komentarz: W wyniku zmiany rozszerzono stosowanie ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników zatrudnionych w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Zo-
stało to spowodowane wydzieleniem ze struktur Komendy Głównej Policji Centralnego Biura Śledczego Policji. Nowelizacja weszła w życie 9 października 2014 r.
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USTAWA
z 21 listopada 2008 r.

o służbie cywilnej
(j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1111; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1199)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o służbie cywilnej wprowadzone w IV kwartale 2014 r.:
– ustawą z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1199).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 2. [Korpus służby cywilnej] 
1. Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędni-

czych w:

Art. 2. [Korpus służby cywilnej]
1. Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędni-

czych w:
Brak odpowiednika (…) 4a) Centralnym Biurze Śledczym Policji

Komentarz: W wyniku zmiany rozszerzono korpus służby cywilnej o pracowników zatrudnionych w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Zostało to spowodowane wydzieleniem ze 
struktur Komendy Głównej Policji Centralnego Biura Śledczego Policji. Nowelizacja weszła w życie 9 października 2014 r.
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USTAWA
z 4 marca 1994 r.

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 592; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1198)*

*Tabela uwzględnia zmiany wprowadzone od 1 października 2014 r. i od 1 stycznia 2015 r.:
– ustawą z 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (w dniu oddania „Przewodnika” do druku ustawa oczekiwała na podpis prezydenta),
– ustawą z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1198).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 5. [Wysokość odpisu podstawowego]
(…) 8. Przepisów ust. 1–7 nie stosuje się do:

1) szkół wyższych działających na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym;
2) szkół i placówek objętych systemem oświaty w stosunku do nauczycieli podlegają-

cych przepisom Karty Nauczyciela. (...)

Art. 5. [Wysokość odpisu podstawowego]
(…) 8. Przepisów ust. 1–7 nie stosuje się do:

1) uczelni publicznych działających na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym;
2) szkół i placówek objętych systemem oświaty w stosunku do nauczycieli podlegają-

cych przepisom Karty Nauczyciela. (...)

Komentarz: Zmiana ma charakter doprecyzujący i ujednolicający z innymi aktami prawnymi. Obowiązuje od 1 października 2014 r. 

Brak odpowiednika Art. 5d. [Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2015 r.]
W 2015 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, 

o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne 
w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.

Komentarz: Podstawą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2015 r. nadal jest kwota 2917,14 zł (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej 
w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). 

II. WYNAGRODZENIA
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USTAWA
z 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1457)*

* Tabela uwzględnia zmiany wprowadzone od 8 listopada 2014 r. i od 1 stycznia 2015 r.:
–  ustawą z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (w dniu oddania „Przewodnika” do druku ustawa 

oczekiwała na podpis prezydenta),
–  ustawą z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1457),
–  ustawą z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. Nr 217, poz. 1427; ost.zm.: Dz.U. z 2014, poz. 1741).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 6. [Zespoły orzekające o niepełnosprawności]
(…) 2. Właściwość miejscową powiatowego i wojewódzkiego zespołu do spraw orze-

kania o niepełnosprawności ustala się według miejsca stałego pobytu w rozumieniu 
przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (...)

Art.   6. [Zespoły orzekające o niepełnosprawności]
(…) 2. Właściwość miejscową powiatowego i wojewódzkiego zespołu do spraw orze-

kania o niepełnosprawności ustala się według miejsca stałego pobytu w rozumieniu 
przepisów o ewidencji ludności. (...)

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkujący i nie wpływa na obowiązki pracodawców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. 

Art.  26. [Zwrot kosztów dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne]
(…) 2. Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:

1) bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowa-
nych do pracy przez powiatowy urząd pracy;

Art.  26. [Zwrot kosztów dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne]
(…) 2. Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:

1) bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu;

2) pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeżeli 
niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, 
z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinio-
ne przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów 
prawa pracy. (…)

2) pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, z wy-
jątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności w okresie za-
trudnienia u tego pracodawcy było zawinione przez pracodawcę lub przez pracowni-
ka naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy. (…) 

8. Pracodawca nie zwraca środków, o których mowa w ust. 7, jeżeli zatrudni w termi-
nie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną oso-
bę niepełnosprawną, skierowaną do pracy przez powiatowy urząd pracy, przy czym 
wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresu, o którym mowa w ust. 1.

8. Pracodawca nie zwraca środków, o których mowa w ust. 7, jeżeli zatrudni w termi-
nie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną oso-
bę niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna 
lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, przy czym wynikająca z tego 
powodu przerwa nie jest wliczana do okresu, o którym mowa w ust. 1.

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze roz-
porządzenia, tryb i sposób postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1–8 oraz 
w art. 26d, w tym wzór wniosku i elementy umowy, dokumentację niezbędną do zwro-
tu kosztów oraz sposób i terminy rozpatrywania wniosków, mając na względzie pra-
widłowe dokonywanie zwrotu kosztów.

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze roz-
porządzenia, szczegółowe warunki udzielania pomocy, o której mowa w ust. 1–8 oraz 
w art. 26d, a także tryb i sposób postępowania w sprawach udzielania tej pomocy, 
w tym wzór wniosku i elementy umowy, dokumentację niezbędną do zwrotu kosztów 
oraz sposób i terminy rozpatrywania wniosków, mając na względzie zapewnienie prawid-
łowego i sprawnego udzielania pomocy oraz dokonywania zwrotu kosztów, w tym uzy-
skiwania informacji niezbędnych do udzielenia tej pomocy i dokonania zwrotu kosztów.
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Komentarz: Od 1 stycznia 2015 r. rozszerzono krąg osób niepełnosprawnych, w związku z zatrudnieniem których pracodawca będzie mógł otrzymać zwrot kosztów, m.in. adaptacji 
pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie 
w zakładzie pracy. Zwrot wskazanych wyżej kosztów będzie dotyczył również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu 
zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy bez konieczności skierowania tych osób do pracy przez ten urząd. Prawo do zwrotu tych kosztów będzie też dotyczyło niepełno-
sprawnych pozostających w zatrudnieniu, a nie jak dotychczas pracowników zatrudnionych u pracodawcy, których niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia.
Zmiana wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów do regulacji unijnych.

Art. 26b. [Zasady przyznawania miesięcznego dofinansowania]
(…) 4. Jeżeli zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesią-

cu, u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, nie powoduje u tego praco-
dawcy wzrostu netto zatrudnienia ogółem i wzrostu netto zatrudnienia pracowników 
niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika 
niepełnosprawnego nie przysługuje, jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku roz-
wiązania umowy o pracę z innym pracownikiem, chyba że umowa o pracę uległa roz-
wiązaniu:
1) z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
2) za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika;
3) na mocy porozumienia stron;
4) wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy;
5) z upływem czasu, na który została zawarta;
6) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Art. 26b. [Zasady przyznawania miesięcznego dofinansowania]
(…) 4. Jeżeli zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych w danym mie-

siącu u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą nie powoduje u tego 
pracodawcy wzrostu netto zatrudnienia ogółem, miesięczne dofinansowanie na nowo 
zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje, jeżeli jego zatrudnienie 
nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem, chyba że umowa 
o pracę uległa rozwiązaniu:
1) z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
2) za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika;
3) na mocy porozumienia stron;
4) wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy;
5) z upływem czasu, na który została zawarta;
6) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

(…) 6. Wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowni-
ków niepełnosprawnych ustala się w stosunku do odpowiednio przeciętnego zatrud-
nienia ogółem i przeciętnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie poprze-
dzających 12 miesięcy.

(…) 6. Wzrost netto zatrudnienia ogółem ustala się w stosunku do przeciętnego za-
trudnienia ogółem w okresie poprzedzających 12 miesięcy.

Komentarz: Do 31 grudnia 2014 r. warunkiem uzyskania pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych było m.in. wykazanie 
wzrostu netto zatrudnienia ogółem i wzrostu netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, w związku z zatrudnieniem nowych pracowników niepełnosprawnych w danym 
miesiącu. W  art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 określono jedynie warunek w postaci wykazania wzrostu netto ogółem zatrudnienia pracowników. Od 1 stycznia 
2015 r. otrzymanie miesięcznego dofinansowania na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego będzie uzależnione od wzrostu zatrudnienia ogółem. Wzrost netto 
zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do tego dofinansowania. Zmiana wynika z konieczności dostosowania polskich 
przepisów do regulacji unijnych.

Art. 26d. [Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających 
pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy]

1. Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze 
środków Funduszu zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomaga-
jących pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiają-
cych komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych 

Art. 26d. [Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających 
pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy]

1. Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze 
środków Funduszu zwrot:
1) miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi 

niepełnosprawnemu w pracy,
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do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku 
pracy.

2) kosztów szkolenia tych pracowników – w zakresie czynności ułatwiających ko-
munikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do 
samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku 
pracy.

2. Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu licz-
by godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełno-
sprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w mie-
siącu, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Wysokość zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagają-
cych pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy stanowi iloczyn kwoty najniższego 
wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc 
pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepeł-
nosprawnego w miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 3.

Brak odpowiednika 2a. Zwrot kosztów szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełno-
sprawnemu w pracy obejmuje 100% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż równo-
wartość kwoty najniższego wynagrodzenia.

Komentarz: Do 31 grudnia 2014 r. pracodawca mógł uzyskać zwrot wyłącznie kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy 
w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełno-
sprawnego na stanowisku pracy. Od 1 stycznia 2015 r. pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów szkolenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 
w zakresie czynności ułatwiających pracownikowi niepełnosprawnemu komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego 
wykonania przez tego pracownika na stanowisku pracy. Zwrot kosztów szkolenia obejmuje 100% poniesionych na ten cel wydatków, przy czym ta kwota nie może być wyższa 
niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia (minimalnego wynagrodzenia za pracę). Zmiana wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów do regulacji 
unijnych.

Art. 32. [Dofinansowanie i zwrot kosztów dla pracodawcy prowadzącego zakład 
pracy chronionej]

1. Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej może, na wniosek, otrzymać ze 
środków Funduszu:
(…) 2) zwrot kosztów:

   a) budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, (…)

Art. 32. [Dofinansowanie i zwrot kosztów dla pracodawcy prowadzącego zakład 
pracy chronionej]

1. Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej może, na wniosek, otrzymać ze 
środków Funduszu:
(…) 2) zwrot kosztów:

   a)  budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń
zakładu, (…)

Komentarz: Do 31 grudnia 2014 r. pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej mogli ubiegać się m.in. o zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń 
zakładu pracy. Od 1 stycznia 2015 r. pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej może ubiegać się o refundację ze środków PFRON, kosztów budowy lub przebudowy zwią-
zanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu.
Zmiana wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów do regulacji unijnych.

Art. 41. [Szkolenie osób niepełnosprawnych przez pracodawcę]
(…)
2. Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych 

osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Funduszu do wysokości 
80% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wy-
nagrodzenia na jedną osobę.

Art. 41. [Szkolenie osób niepełnosprawnych przez pracodawcę]
(…)
2. Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych 

osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Funduszu do wysokości 
70% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wy-
nagrodzenia na jedną osobę.
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Komentarz: Do 31 grudnia 2014 r. poniesione przez pracodawcę koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogły być zrefundowane ze środków PFRON do wyso-
kości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. Od 1 stycznia 2015 r. wysokość refundacji tych kosztów 
nie może przekraczać 70%, nie więcej jednak niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.
Zmiana wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów do regulacji unijnych.

Art. 45. [Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych]
1. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, w rozumieniu przepisów o finan-

sach publicznych.
(…)

Art. 45. [Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych]
1. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, w rozumieniu przepisów o finan-

sach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2a.
(…)

Brak odpowiednika (…) 2a. Do Funduszu nie stosuje się przepisów art. 29 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

(…)

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy i nie wpływa na obowiązki pracodawców. Obowiązuje od 8 listopada 2014 r.

Art. 48a. [Przekazywanie środków Funduszu – zakazy]
(…) 2. Środki Funduszu, przyznane pracodawcy wykonującemu działalność gospo-

darczą na podstawie art. 26, art. 26a, art. 26d i art. 32 ust. 1 pkt 2 stanowią pomoc na 
zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych w rozumieniu rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozpo-
rządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3). (…)

Art. 48a. [Przekazywanie środków Funduszu – zakazy]
(…) 2. Środki Funduszu przyznane pracodawcy wykonującemu działalność gospo-

darczą na podstawie art. 26, art. 26a, art. 26d i art. 32 ust. 1 pkt 2 stanowią pomoc na 
zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych w rozumieniu rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 
187 z 26.06.2014, str. 1). (…)

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy i nie wpływa na obowiązki pracodawców. Wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów do regulacji unijnych. Obowią-
zuje od 1 stycznia 2015 r.
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USTAWA
z 3 marca 2000 r.

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
(j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 254; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1645)*

* Tabela uwzględnia zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2015 r.:
– ustawą z 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (w dniu oddania „Przewodnika” do druku ustawa oczekiwała na podpis prezydenta).
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Brak odpowiednika Art. 29f. [Podstawa ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięczne-
go w 2015 r.]

1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r. stanowi w 2015 r. podstawę do ustalenia 
maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 8, z za-
strzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku członków organów nadzorczych jednostek, o których mowa 
w art. 2 pkt 7, w jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 8, a w szcze-
gólności rad nadzorczych i komisji rewizyjnych, podstawę do ustalenia maksymalnej 
wysokości wynagrodzenia miesięcznego stanowi w 2015 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym 
kwartale 2011 r.

Komentarz: W 2015 r. na poziomie z poprzedniego roku utrzymano wysokość maksymalnych wynagrodzeń miesięcznych m.in. dla dyrektorów i prezesów przedsiębiorstw pań-
stwowych (osób wymienionych w art. 2 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi). 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z 11 września 2014 r.

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1220)

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 11 września 2013 r.

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r.
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1074)

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. 
Nr 157, poz. 1314) zarządza się, co następuje: (...)

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2014 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wy-
sokości 1680 zł. (...)

Rozporządzenie Rady Ministrów
z 11 września 2014 r.

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1220)

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. 
Nr 157, poz. 1314) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2015 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wy-
sokości 1750 zł. (...)

Komentarz: Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowa kwota minimalnego wynagrodzenia. Płaca minimalna w 2015 r. wzrosła o 70 zł i dla pracowników zatrudnionych w pełnym 
wymiarze czasu pracy wynosi 1750 zł brutto (w 2014 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 1680 zł). Wynagrodzenie pracownika w jego pierwszym roku pracy nie może być niższe 
niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dlatego pracownik zatrudniony po raz pierwszy w 2015 r. nie może zarobić mniej niż 1400 zł (w 2014 r. 80% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę wynosiło 1344 zł). Wysokość płacy minimalnej ma wpływ na obliczanie innych świadczeń ze stosunku pracy, ustalanych jako procent lub wielokrotność 
kwoty minimalnej. Od 1 stycznia 2015 r. wzrosły m.in.: wynagrodzenie za czas przestoju w zakładzie pracy, dodatek za pracę w godzinach nocnych, wysokość maksymalnej odpra-
wy wypłacanej pracownikowi zwalnianemu z przyczyn niedotyczących pracowników.
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USTAWA
z 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych
(j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone: 
–  ustawą z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

z 2014 r., poz. 1328) – obowiązujące od 4 października, 18 października, 3 listopada 2014 r. oraz od 1 i 4 stycznia 2015 r.,
–  ustawą z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1563) – obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.,
–  ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1644) – obowiązujące od 

1 stycznia 2015 r.,
–  ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662) – obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.,
–  ustawą z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (w dniu oddania „Przewodnika” do druku ustawa oczekiwała na 

publikację w Dzienniku Ustaw) – wchodzi w życie 14 dni po dniu ogłoszenia w Dz.U.
– ustawą z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (w dniu oddania „Przewodnika” do druku ustawa oczekiwała na publikację w Dzienniku Ustaw) – obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 5a. [Definicje]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(...)   9)  ustawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi – oznacza to ustawę z dnia 
21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. 
z 2005 r. Nr 111, poz. 937, Nr 132, poz. 1108, Nr 143, poz. 1 199 i Nr 163, poz. 1362);

Art. 5a. [Definicje]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
uchylony

(...) 10)  publicznym obrocie – oznacza to obrót publiczny, o którym mowa w art. 2 ustawy 
o publicznym obrocie papierami wartościowymi;

uchylony

(...) 13)  pochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty finansowe, 
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi;

(...) 13)  pochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty finansowe, 
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie in-
strumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach 
wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego;

Komentarz: Artykuł 5a pkt 9 i 10 updof został uchylony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Art. 5a pkt 13 updof został zmieniony od 1 stycznia 
2015 r. przez art. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana polega na wyłączeniu z katalogu instrumentów finansowych, wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instru-
mentami finansowymi, tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego, które nie są pochodnymi instrumentami finansowymi.

Art. 5a. [Definicje]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
Brak odpowiednika

Art. 5a. [Definicje]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(...) 34) komercjalizowanej własności intelektualnej – oznacza to:
a) patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór 

użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji 
topografii układu scalonego oraz prawo do uzyskania powyższych praw
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 lub prawo z pierwszeństwa – określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. 
– Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410),

b) autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego,
c) równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) nadającej się do wyko-

rzystania w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej (know -how),
d) prawa do korzystania z praw lub wartości wymienionych w lit. a-c na pod-

stawie umowy licencyjnej;

Komentarz: Artykuł 5a pkt 34 updof został dodany od 3 listopada 2014 r. przez art. 2 pkt 1 lit. c) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Na potrzeby przepisów przewidujących przesunięcie opodatkowania dochodu 
z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci własności intelektualnej do słowniczka ustawowego dodana została definicja „komercjalizowanej własności intelektualnej” .

Art. 5a. [Definicje]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
Brak odpowiednika

Art. 5a. [Definicje]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(...) 35)  podmiocie komercjalizującym – oznacza to twórcę uprawnionego do praw lub 
wartości wymienionych w pkt 34 lit. a–c, a także zawarcia umowy licencyjnej, 
o której mowa w pkt 34 lit. d, jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizo-
waną własność intelektualną;

Komentarz: Artykuł 5a pkt 35 updof został dodany od 3 listopada 2014 r. przez art. 2 pkt 1lit. c) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Na potrzeby przepisów przewidujących przesunięcie opodatkowania 
dochodu z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci własności intelektualnej do słowniczka ustawowego dodana została definicja „podmiotu komercjalizującego” .

Art. 5a. [Definicje]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

Art. 5a. [Definicje]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

Brak odpowiednika (...)  36)  krótkiej sprzedaży – oznacza to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 
14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów doty-
czących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1).

Komentarz: Artykuł 5a pkt 36 został dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw 
(w dniu oddania „Przewodnika” do druku ustawa oczekiwała na publikację w Dzienniku Ustaw). Zmiana wchodzi w życie 14 dni po dniu ogłoszenia w Dz.U. 
Zmiana polega na dodaniu definicji ustawowej „krótkiej sprzedaży”.

Art. 8. [Dochody wspólników]
Brak odpowiednika

Art. 8. [Dochody wspólników]
(...)  6. Wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżon-

ków, wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, dotyczy również lat następ-
nych, chyba że w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym został otrzymany, ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6, pierwszy w roku 
podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspól-
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nego użytkowania rzeczy, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości dochodu przez 
jednego z małżonków.

Komentarz: Artykuł 8 ust. 6 updof został dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Na jego mocy od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje zasada, że raz złożone przez małżonków 
oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu (przychodu) z prywatnego najmu przez jednego z nich będzie ważne również w kolejnych latach aż do momentu rezygnacji z tej 
formy opodatkowania. Obecnie małżonkowie, którzy decydują się na taką formę opodatkowania dochodów (przychodów) z prywatnego najmu, muszą składać co roku oświad-
czenie w tej sprawie.

Art. 9. [Przedmiot opodatkowania] 
(...) 1a. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem 

opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 29–30c, art. 30e 
oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

2. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24–25 nie stanowią inaczej, 
jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta 
w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica 
jest stratą ze źródła przychodów.

Art. 9. [Przedmiot opodatkowania]
(...) 1a. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem 

opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e, 
art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

2. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24–25 oraz art. 30f nie stano-
wią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania 
osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przycho-
dów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Komentarz: W art. 9 ust. 1a i ust. 2 updof zostały zmienione od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana jest związana z wprowadzeniem opodatkowania 
dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych. 

Art. 9. [Przedmiot opodatkowania]
(...) 6. Przepis ust. 3 ma zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) 

w spółce, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów 
wartościowych (sprzedaż krótka) i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finan-
sowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) 
w spółce albo wkładów w spółdzielni, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej 
niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Art. 9. [Przedmiot opodatkowania]
(...) 6. Przepis ust. 3 ma zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów (ak-

cji) w spółce, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia papierów wartoś-
ciowych na rynku regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży i odpłatnego zbycia 
pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, 
a także z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w za-
mian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorgani-
zowana część.

Komentarz: Artykuł 9 ust. 6 updof został zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych 
ustaw (w dniu oddania „Przewodnika” do druku ustawa oczekiwała na publikację w Dzienniku Ustaw). Zmiana wchodzi w życie 14 dni po dniu ogłoszenia w Dz.U. Znowelizowany 
przepis do końca 2014 r. odnosił się do rozliczania strat m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w ramach krótkiej sprzedaży „pokrywanej” pożyczką papierów wartoś-
ciowych. Od 1 stycznia 2015 r. przepis ten dotyczy także źródeł „pokrycia” innych niż pożyczka.

Art. 10. [Specyfikacja źródeł przychodów]
1. Źródłami przychodów są:
Brak odpowiednika

Art. 10. [Specyfikacja źródeł przychodów]
1. Źródłami przychodów są:

(...) 8a) działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;
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Komentarz: Artykuł 10 pkt 8a updof został dodany od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana określa nowe źródło przychodów działalności prowadzonej 
przez zagraniczne spółki kontrolowane.

Art. 11. [Przychody]
1. Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie 

realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 
ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym 
pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych 
nieodpłatnych świadczeń.

Art. 11. [Przychody]
1. Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie reali-

zacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 
i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym 
pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych 
nieodpłatnych świadczeń.

Komentarz: Artykuł 11 ust. 1 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Uzupełnienie zastrzeżenia w tym przepisie o art. 30f związane 
jest z wprowadzeniem opodatkowania dochodów z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane.

Art. 11. [Przychody]
(...) 2. Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa 

się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego sa-
mego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia 
oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Art. 11. [Przychody]
(...) 2. Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2–2c, 

określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami 
tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia 
zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Komentarz: Artykuł 11 ust. 2 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 3 pkt 1 ustawy z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662). Zmiana związana jest z dodaniem od 1 stycznia 2015 r. art. 12 ust. 2a–2c updof, w których w szczególny sposób ustalono zasady określania przychodu z tytułu używania samo-
chodów służbowych na cele prywatne. Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych 
ustala się w wysokości 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 – co przy stawce podatkowej 18% oznacza kwotę 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku, 
natomiast 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 – czyli 72 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku. w przypadku wykorzystywania samochodu służbo-
wego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia jest ustalana za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych – w wysokości 1/30 ww. kwot.

Art. 12. [Przychody z wykonywanej pracy]
Brak odpowiednika

Art. 12. [Przychody z wykonywanej pracy]
(...) 2a. Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracowni-

kowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala 
się w wysokości:
1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Brak odpowiednika 2b. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych 
przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywa-
nia samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a.

Brak odpowiednika 2c. Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania sa-
mochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem 
pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłat-
nością ponoszoną przez pracownika.
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Komentarz: Artykuł 12 ust. 2a–2c updof został dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662). Celem wprowadzonej zmiany było zapisanie wprost w przepisach updof zasad dotyczących określania wartości przychodu, jaki osiąga pracownik z tytułu 
używania samochodu służbowego do celów prywatnych. Do tej pory sposób ustalenia wysokości tego przychodu budził duże wątpliwości. Od 1 stycznia 2015 r. wartość 
pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości 250 zł 
miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 – co przy stawce podatkowej 18% oznacza kwotę 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku, natomiast 
400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 – czyli 72 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku. W przypadku wykorzystywania samo-
chodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych 
– w wysokości 1/30 ww. kwot.

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej] 
(...) 1c. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrze-

żeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania 
usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

(...)

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej] 
(...) 1c. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrze-

żeniem ust. 1e i 1h–1j, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania 
usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

(...) 

Komentarz: Artykuł 14 ust. 1c updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 3 pkt 3 lit. a) ustawy z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1662). Zmiana związana jest z dodaniem od 1 stycznia 2015 r. ust. 1j do art. 14 updof. Zostały w nim określone warunki rozpoznania przychodu z tytułu otrzy-
manej zaliczki, która została zaewidencjonowana na kasie fiskalnej. 

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej] 
Brak odpowiednika

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej] 
(...) 1j. W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zosta-

ną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestro-
waniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku 
od towarów i usług, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty, 
jeżeli podatnicy w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku 
podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy 
rejestrującej – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zawia-
domią właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania 
daty powstania przychodu.

Brak odpowiednika 1k. Wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1j, 
dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do dnia 20 stycznia 
roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym korzystał z tego 
sposobu ustalania daty powstania przychodu, zawiadomi właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania tego sposobu ustalania daty powsta-
nia przychodu.

Brak odpowiednika 1l. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie 
spółki niebędącej osobą prawną obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1j 
i 1k, dotyczy wszystkich wspólników.
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Komentarz: Artykuł 14 ust. 1j–1l updof został dodany od 1 stycznia 2015 r. przez art. 3 pkt 3 lit. b) ustawy z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1662). Przedsiębiorcy ewidencjonujący obrót za pomocą kas fiskalnych z jednej strony mają obowiązek zaewidencjonować pobraną zaliczkę na poczet wyko-
nania usługi czy sprzedaży towaru, a jednocześnie do końca 2014 r. zaliczka ta nie stanowiła przychodu w podatku dochodowym. Sytuacja ta powodowała często, że na przełomie 
miesiąca podatnik musiał odrębnie rozliczać obrót kasowy dla celów VAT i podatku dochodowego. Wymagało to prowadzenia odrębnej ewidencji przyjętych zaliczek, o które 
należy pomniejszać obrót kasowy. Od 1 stycznia 2015 r. wprowadzono rozwiązanie, na podstawie którego w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które 
zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających ewidencjonowaniu z zastosowaniem kas rejestrujących, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od 
towarów i usług, za datę powstania przychodu uważa się dzień pobrania wpłaty. Podatnik, który zdecyduje się na wybór tej formy rozliczenia, zobowiązany jest do zawiadomienia 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego o jej wyborze w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów 
przy zastosowaniu kasy rejestrującej – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy re-
jestrującej. Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym 
korzystał z tej formy rozliczenia, zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy rozliczenia. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą prawną obowiązek zawiadomienia lub rezygnacji z tej formy rozliczenia dotyczy wszystkich wspólników.

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
(...) 2. Przychodem z działalności gospodarczej są również:

1) przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działal-
nością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej 
składników majątku będących:
a) środkami trwałymi,
b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, 

których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
c) wartościami niematerialnymi i prawnymi
 – ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych 
w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału 
w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerial-
nych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów 
przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio;

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej] 
(...) 2. Przychodem z działalności gospodarczej są również:

1) przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działal-
nością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej 
składników majątku będących:
a) środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi 

ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, 

których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
c) składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy 

lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości 
niematerialnych i prawnych,

d) składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego 
lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu 
w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

  – wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy 
prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy 
określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio;

Komentarz: Artykuł 14 ust. 2 pkt 1 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 6 lit. a) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Doprecyzowano, że zbycie składnika majątku wykorzystywanego w działalności 
gospodarczej stanowi przychód z tej działalności. Dotyczy to zarówno składników, które z uwagi na przewidywany okres ich użytkowania, krótszy niż rok, nie zostały zaliczone do środków trwa-
łych albo wartości niematerialnych i prawnych, jak i składników, których podatnik – pomimo takiego obowiązku – nie ujął w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej] 
(...) 2. Przychodem z działalności gospodarczej są również:

(..) 2)  dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie 
kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej] 
(...) 2. Przychodem z działalności gospodarczej są również:

(...) 2)  dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świad-
czenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem
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z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwa-
łych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a–22o, 
dokonuje się odpisów amortyzacyjnych;

gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we włas-
nym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, 
zgodnie z art. 22a–22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych;

Komentarz: Artykuł 14 ust. 2 pkt 2 updof został zmieniony przez art. 2 pkt 6 lit. a) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana jest konsekwencją uznania od 1 stycznia 2015 r., że kwoty otrzymane od agencji rzą-
dowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej (patrz dodany od 1 stycznia 2015 r. art. 14 ust. 3 pkt 13 updof). 

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
(...) 2. Przychodem z działalności gospodarczej są również:

(...) 5)  odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wy-
konywaną działalnością;

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
(...) 2. Przychodem z działalności gospodarczej są również:

(...) 5)  odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa 
w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działal-
nością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form 
oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach;

Komentarz: Artykuł 14 ust. 2 pkt 5 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 6 lit. a) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana ma na celu doprecyzowanie, że przychodem 
z działalności gospodarczej są również odsetki od lokat terminowych, jak i innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na rachunkach związanych 
z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do końca 2014 r. organy podatkowe stały na stanowisku, że tego rodzaju odsetki stanowią przychód z kapitałów pieniężnych. 

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
(...) 2. Przychodem z działalności gospodarczej są również:

(...) 17) przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:
a) pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej sa-

modzielnie,

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
(...) 2. Przychodem z działalności gospodarczej są również:

(...) 17) przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:
a) pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów spe-

cjalnych produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie,

Komentarz: Artykuł 14 ust. 2 pkt 17 lit. a) updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 6 lit. a) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana ma na celu doprecyzowanie, że odpłatne 
zbycie składników majątku otrzymanych w wyniku likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie dotyczy również przychodów uzyskanych z tego tytułu w przy-
padku likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej.

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
Brak odpowiednika

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
(...) 2e. W przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego 

reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki 
(kredytu), przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowane-
go w następstwie takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia 
niepieniężnego jest wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świad-
czeniem, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia nie-
pieniężnego. Przepis art. 19 stosuje się odpowiednio.
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Brak odpowiednika 2f. Przepis ust. 2e stosuje się odpowiednio w przypadku wykonania świadczenia 
niepieniężnego przez spółkę niebędącą osobą prawną.

Komentarz: W art. 14 ust. 2e i 2f updof zostały dodane od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 6 lit. b) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). W dodanym do art. 14 ust. 2e updof wskazano, że 
w przypadku podatnika regulującego swoje zobowiązania świadczeniem niepieniężnym, jego przychodem będzie wartość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego 
świadczenia. Wartość tak określonego przychodu powinna odpowiadać wartości rynkowej zrealizowanego świadczenia niepieniężnego. Dodany do art. 14 ust. 2f updof dotyczy 
przypadków, kiedy swoje zobowiązania w powyższy sposób reguluje spółka niebędąca osobą prawną.

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
(...) 3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się:

1) pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, 
które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzy-
manych pożyczek i kredytów oraz zwróconych pożyczek, z wyjątkiem skapitalizowa-
nych odsetek od tych pożyczek;

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
(...) 3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się:

1) pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, 
które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzy-
manych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w na-
turze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów);

Komentarz: Artykuł 14 ust. 3 pkt 1 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmieniony przepis reguluje skutki 
otrzymania lub zwrotu pożyczki (kredytu) w formie niepieniężnej. Wartość otrzymanego świadczenia niepieniężnego odpowiadającego wartości zwróconej pożyczki (kredytu) nie 
stanowi przychodu do opodatkowania.

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
(...) 3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się:

(...) 11)  środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą 
prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej 
przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich 
uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu 
udziału w tej spółce;

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
(...) 3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się:

(...) 11)  środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą 
prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej 
przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich 
uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu 
udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów;

Komentarz: Artykuł 14 ust. 3 pkt 11 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana ma na celu nałożenie obowiązku 
pomniejszenia kwoty środków pieniężnych niezaliczanej do przychodów o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
(...) 3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się:

(...) 12) przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:
a) pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej sa-

modzielnie,
b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wy-

stąpieniem wspólnika z takiej spółki
– jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym na-
stąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwida-
cja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej 
spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie 
następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
(...) 3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się:

(...) 12 przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:
a) pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospo-

darczej lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej,
b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wy-

stąpieniem wspólnika z takiej spółki
– jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym na-
stąpiła likwidacja prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, pro-
wadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebę-
dącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia 
ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wy-
konaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej;
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Komentarz: Artykuł 14 ust. 3 pkt 12 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana ma na celu doprecyzowanie, 
iż odpłatne zbycie składników majątku otrzymanych w wyniku likwidacji (wystąpienia ze spółki) dotyczy również przychodów uzyskanych z tego tytułu w przypadku likwidacji 
(wystąpienia ze spółki) działów specjalnych produkcji rolnej.

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
(...) 3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się:

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
(...) 3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się:

Brak odpowiednika (...) 13)  kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środ-
ki na ten cel z budżetu państwa.

Komentarz: Artykuł 14 ust. 3 pkt 13 updof został dodany od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 6 lit. c) tiret trzecie ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1328). Zmiana polega na przeniesieniu zapisu 
art. 21 ust. 1 pkt 47c updof do pkt 13 dodanego do art. 14 ust. 3. Zgodnie z nim do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się kwot otrzymanych przez podmioty 
prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa. Kwoty te nie będą podlegały opo-
datkowaniu podatkiem dochodowym. 

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
Brak odpowiednika

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
(...) 3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do przychodów, o których mowa w ust. 1j.

Komentarz: Artykuł 14 ust. 3a updof został dodany przez art. 3 pkt 3 lit. c) ustawy z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662). Zmiana związana jest z wprowadzeniem od 1 stycznia 2015 r. do art. 14 updof ust. 1j. Na jego podstawie zaliczki ewidencjonowane w kasie fiskalnej mogą stanowić 
przychód podatkowy (patrz komentarz do art. 14 ust. 1j–1l updof.

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
Brak odpowiednika 

Art. 14. [Przychody z działalności gospodarczej]
(...) 8. Przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 10 i 11, rozumie się również 

wartość wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej
o należny podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez 
spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki – z wyjątkiem wierzytelności z tytułu od-
setek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, 
jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika.

Komentarz: Artykuł 14 ust. 8 updof został dodany od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 6 lit. d) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Dodany do art. 14 updof ust. 8 zawiera definicję użytego 
w art. 14 ust. 3 pkt 10 i 11 updof zwrotu „środki pieniężne”.

Art. 17. [Przychody z kapitałów pieniężnych]
1. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

(...) 2)  odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub 
w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem 
środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą;

Art. 17. [Przychody z kapitałów pieniężnych]
1. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

(...) 2)  odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych 
lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z za-
strzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5;
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Komentarz: Artykuł 17 ust. 1 pkt 2 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 7 lit. a) tiret pierwsze ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana związana ze zmianą brzmienia 
art. 14 ust. 2 pkt 5 updof, w którym za przychody z prowadzonej działalności gospodarczej uznano również odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przecho-
wywania lub inwestowania, tworzonych na rachunkach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Art. 17. [Przychody z kapitałów pieniężnych]
1. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

(...) 4)  dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których 
podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni, w tym również:
a)  dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emery-

talnych na rachunkach ilościowych,
b)  oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogó-

lnego) w spółdzielniach,
c) podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
d)  wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo 

odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2–2b;

Art. 17. [Przychody z kapitałów pieniężnych]
1. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

(...) 4)  dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie 
uzyskane z tego udziału, w tym również:
a)  dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emery-

talnych na rachunkach ilościowych,
b)  oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogó-

lnego) w spółdzielniach,
c) podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
d)  wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo 

odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2–2b;

Komentarz: Artykuł17 ust. 1 pkt 4 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 6 lit. a) tiret pierwsze ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana precyzuje, że dochodem (przychodem) 
z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie związany z udziałem w zysku, a nie tylko z udziałem w podmiocie wypłacającym zysk związanym z uprawnie-
niami korporacyjnymi. Celem zmiany jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych mogących pojawić się np. w odniesieniu do świadectw użytkowych, pożyczek partycypacyjnych.

Art. 17. [Przychody z kapitałów pieniężnych]
1a. Przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:
1) zarejestrowania spółki albo

(...) 3)  wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym pod-
wyższeniem kapitału zakładowego.

Art. 17. [Przychody z kapitałów pieniężnych]
1a. Przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

      1) zarejestrowania spółki, spółdzielni albo
(...) 3)  wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym pod-

wyższeniem kapitału zakładowego, albo
Brak odpowiednika 4) podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo

Komentarz: Artykuł 17 ust. 1a pkt 1, 3, 4 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. odpowiednio przez art. 2 pkt 7 lit. b) tiret pierwsze, drugie, trzecie ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana polega na 
doprecyzowaniu, że przychód określony w art. 17 ust. 1 pkt 9 updof powstaje również w dniu zarejestrowania spółdzielni oraz podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni.

Art. 17. [Przychody z kapitałów pieniężnych]
(...) 1a. Przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

Art. 17. [Przychody z kapitałów pieniężnych]
(...) 1a. Przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

Brak odpowiednika 5) w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej 
w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektual-
nej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło 
zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjali-
zujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatni-
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kiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych 
okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

Komentarz: Artykuł 17 ust. 1a pkt 5 updof został dodany od 3 listopada 2014 r. przez art. 2 pkt 7 lit. b) tiret trzecie ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana polega na określeniu momentu 
powstania przychodu w przypadku wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej. Przychód w tym przypadku 
ustala się na dzień, w którym upływa 5 lat od dnia objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej.

Art. 17. [Przychody z kapitałów pieniężnych]
(...) 1b. Przychód określony w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw 

wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Art. 17. [Przychody z kapitałów pieniężnych]
(...) 1b. Za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z po-

chodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw.

Komentarz: Artykuł 17 ust. 1b updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 7 lit. c) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana ma na celu doprecyzowanie, że za datę powstania 
przychodu z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw. 

Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(...) 3)  otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady 
ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:

(...)

Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(...) 3)  otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady usta-
lania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadość-
uczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień 
układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, re-
gulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), z wyjątkiem:

(...) 

Komentarz: Artykuł 21 ust. 1 pkt 3 updof został zmieniony od 4 października 2014 r. przez art. 2 pkt 8 lit. a) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Do 3 października 2014 r. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 
3 updof były zwolnione z pdof otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikały wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Z uwagi na postanowienie TK z 29 marca 2013 r., sygn. akt S 2/13, uzupełniono ten przepis również o „inne normatywne źródła 
prawa pracy, o których mowa w art. 9 § 1 k.p.”. Do tego rodzaju źródeł prawa należą m.in. postanowienia układów zbiorowych pracy. A zatem od 4 października 2014 r. ze zwolnienia ko-
rzystają także odszkodowania/zadośćuczynienia przyznane m.in. na podstawie układu zbiorowego pracy, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania będą wynikać wprost z tego układu.

Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:

Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:

Brak odpowiednika (...) 3e)  sumy pieniężne, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 
2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w po-
stępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez pro-
kuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, 
poz. 1843 i z 2009 r. Nr 61, poz. 498);
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Komentarz: Artykuł 21 ust. 1 pkt 3e został dodany od 4 października 2014 r. przez art. 2 pkt 8 lit. b) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Na jego podstawie wolne od podatku dochodowego są 
kwoty pieniężne (w wysokości od 2000 zł do 20 000 zł) otrzymane na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania 
sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843). 

Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(...) 4) kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:
a) (...)
b) dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15;

Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(...) 4)  kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:
a) (...)
b) dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a;

Komentarz: Artykuł 21 ust. 1 pkt 4 lit. b) updof został zmieniony od 18 października 2014 r. przez art. 2 pkt 8 lit. c) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Dotychczas od podatku dochodowego wolne były 
kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem m.in. dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach na życie związanych 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W wyniku zmiany opodatkowane zostały również świadczenia z ubezpieczeń na dożycie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń 
jest ustalane w zależności od wartości określonego indeksu lub wartości innego świadczenia bazowego, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczeń z ubezpiecze-
niowym funduszem kapitałowym. Zmiana zapewnia równe traktowanie świadczeń o charakterze inwestycyjnym z obu rodzajów ubezpieczeń w rozumieniu przepisów podatkowych.

Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:

Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:

Brak odpowiednika (...) 14a)  wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowane-
go przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 
pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.);

Komentarz: Artykuł 14 ust. 3a updof został dodany od 1 stycznia 2015 r. przez art. 3 pkt 3 lit. c) ustawy z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1662). Organizowanie bezpłatnego dowozu pracownika do zakładu pracy przez pracodawcę wiąże się z koniecznością prowadzenia ewidencji dla celów 
ustalenia przychodów poszczególnych pracowników z tego tytułu. Ze względu na skomplikowany charakter rozliczeń przedsiębiorcy niejednokrotnie nie wykazują tego typu dzia-
łań. Aby uprościć system rozliczeń w tym zakresie oraz w celu promocji zatrudnienia osób bezrobotnych, mieszkających na terenach gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim 
bezrobociem strukturalnym albo gmin zagrożonych recesją i degradacją społeczną, zwolniono od 1 stycznia 2015 r. z podatku dochodowego wartość świadczenia otrzymanego 
przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem). 

Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(...) 47c)  kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agen-
cje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa;

Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:
uchylony

Komentarz: Artykuł 21 ust. 1 pkt 47c updof został uchylony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 8 lit. d) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Uchylenie przepisu stanowi konsekwencję uznania, 
iż kwoty otrzymane przez podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, 
nie są przychodem z działalności gospodarczej i nie podlegają opodatkowaniu.
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Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(...) 49)  kwoty wypłacone osobom wymienionym w art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 185, poz. 1092) 
z tytułu odprawy mieszkaniowej;

Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(...) 49) świadczenia otrzymane przez:
a) osoby wymienione w art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o za-

kwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 206, 
poz. 1367, z późn. zm.) z tytułu odprawy mieszkaniowej,

b) żołnierzy zawodowych z tytułu świadczenia mieszkaniowego, o którym 
mowa w art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy wymienionej w lit. a;

Komentarz: Artykuł 21 ust. 1 pkt 49 updof został zmieniony od 4 października 2014 r. przez art. 2 pkt 8 lit. e) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Celem tej zmiany jest objęcie zwolnieniem z pdof 
świadczeń mieszkaniowych otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367, z późn. zm.).

Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(...) 51)  przychody otrzymane z tytułu zwrotu dopłat wniesionych uprzednio, zgodnie 
z odrębnymi przepisami, do spółki – do wysokości wniesionych dopłat;

Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:

51)  przychody otrzymane z tytułu zwrotu wspólnikom dopłat wniesionych do spółki 
zgodnie z odrębnymi przepisami – w wysokości określonej w złotych na dzień ich 
faktycznego wniesienia;

Komentarz: Artykuł 21 ust. 1 pkt 51 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 8 lit. f) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Doprecyzowano, że zwolnione z pdof są przychody 
otrzymane z tytułu zwrotu wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(...) 68)  wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych 
(ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz 
konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także 
nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych 
wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku na-
gród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez 
podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością go-
spodarczą, stanowiących przychód z tej działalności;

Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(...) 68)  wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych 
(ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) 
oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i spor-
tu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług 
– jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 
kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą pre-
miową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika 
w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodar-
czą, stanowiących przychód z tej działalności;

Komentarz: Artykuł 21 ust. 1 pkt 67 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 8 lit. g) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana doprecyzowuje, że chodzi o nagrody 
związane ze sprzedażą premiową towarów lub usług. 
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Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:

Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:

Brak odpowiednika (...) 97a)  dodatek energetyczny, otrzymany przez odbiorcę wrażliwego energii elek-
trycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.);

Komentarz: Artykuł 21 ust. 1 pkt 97a updof został dodany od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 8 lit. h) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Od 1 stycznia 2015 r. zwolniono z pdof dodatek energetyczny, 
otrzymany przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.).

Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:

Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:

Brak odpowiednika (...) 117a)  wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej 
osobie uprawnionej i pobierającej świadczenie z pomocy społecznej lub 
zasiłek rodzinny, przyznane w formie decyzji administracyjnej na zasadach 
określonych odpowiednio w przepisach o pomocy społecznej oraz w prze-
pisach o świadczeniach rodzinnych;

Brak odpowiednika (...) 34. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 117a, jest obowiązana złożyć świadcze-
niodawcy pisemne oświadczenie o uprawnieniu i pobieraniu świadczenia z pomocy 
społecznej lub zasiłku rodzinnego, na zasadach określonych odpowiednio w przepi-
sach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych, podając 
imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer decyzji, na podstawie 
której osoba ta pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny.

Komentarz: Artykuł 21 ust. 1 pkt 117a updof został dodany od 1 stycznia 2015 r. przez art. 3 pkt 4 lit. a), natomiast art. 21 ust. 34 został dodany również od 1 stycznia 2015 r. przez 
art. 3 pkt 4 lit. b) ustawy z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662). W art. 21 ust. 1 pkt 117a updof zwolniono wartość 
nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej otrzymanej przez osobę pobierającą świadczenie z pomocy społecznej albo zasiłek rodzinny przyznane decyzją administra-
cyjną tej osobie. Na podstawie art. 21 ust. 34 updof ww. osoba jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o pobieraniu ww. świadczeń, podając m.in. swoje dane identyfikacyjne 
oraz numer decyzji przyznającej ww. świadczenie. Wprowadzenie tego zwolnienia pozostaje bez wpływu na możliwość korzystania przez osoby fizyczne ze zwolnienia określone-
go w art. 21 ust. 1 pkt 68a updof, w związku z otrzymaniem bezpłatnej pomocy prawnej od świadczeniodawcy, który dokonuje tego świadczenia w związku z jego promocją lub 
reklamą. Wówczas wolna od podatku będzie wartość pomocy prawnej, o ile jej jednorazowa wartość nie będzie przekraczała kwoty 200 zł, a świadczenie nie będzie dokonywane 
na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:

Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:

Brak odpowiednika (...) 120a)  wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozu-
mieniu przepisów prawa cywilnego;

Komentarz: Artykuł 21 ust. 1 pkt 120a updof został dodany od 4 października 2014 r. przez art. 2 pkt 8 lit. i) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Jest to nowe zwolnienie. Dotyczy ono wynagrodzenia 
otrzymanego za ustanowienie służebności przesyłu, o którym mowa w przepisach prawa cywilnego. 
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Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:

Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:

Brak odpowiednika (...) 140) kwota określona zgodnie z art. 27f ust. 8–10;

Komentarz: Artykuł 21 ust. 1 pkt 140 updof został dodany od 1 stycznia 2015 r. przez art. 1 pkt 1 ustawy z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1644). Zmiana związana jest z wprowadzeniem nowych zasad rozliczania ulgi na dziecko już w zeznaniach 
rocznych za 2014 r. Podatnicy, którym będzie przysługiwała ulga na dziecko w wysokości wyższej od podatku wykazanego w zeznaniu rocznym, będą mogli odzyskać nadwyżkę 
ulgi do wysokości zapłaconych przez nich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:
Brak odpowiednika

Art. 21. [Zwolnienia]
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(…) 141)  zwolnienie z opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny członkowi ro-
dziny wielodzietnej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny (Dz.U. poz. …).

Komentarz: Artykuł 21 ust. 1 pkt 141 został dodany od 1 stycznia 2015 r. przez art. 31 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (w dniu oddania „Przewodnika” do druku 
ustawa oczekiwała na publikację w Dzienniku Ustaw). Dodany przepis zwalnia z pdof zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, jakie 
może zostać przyznane członkowi rodziny wielodzietnej.

Art. 22. [Koszty uzyskania przychodów]
(...) 1d. W przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie na-

bytych rzeczy lub praw, a także innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych 
świadczeń, w związku z którymi, stosownie do art. 11 ust. 2–2b, określony został przy-
chód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktu-
alizacji zgodnie z odrębnymi przepisami, jest:
1) wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2 i 2a albo
2) wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b, powiększona o wydatki na nabycie 

częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń
– pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 
pkt 1.

Art. 22. [Koszty uzyskania przychodów]
(...) 1d. W przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie 

lub częściowo odpłatnie, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych 
świadczeń, w związku z którymi, zgodnie z art. 11 ust. 2–2b, został określony przychód, 
a także w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących 
przedmiotem wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2e 
i 2f, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktuali-
zacji dokonanej zgodnie z odrębnymi przepisami, jest odpowiednio:
1) wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a albo
2) wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2b powiększona o wydatki 

na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń, albo
3) równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świad-

czenia niepieniężnego (w naturze), o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, pomniej-
szonej o naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia niepieniężnego 
podatek od towarów i usług

– pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

Brak odpowiednika 1da. W przypadku, o którym mowa w ust. 1d pkt 3, przepis art. 23 ust. 1 pkt 43 
lit. a stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Artykuł 22 ust. 1d updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). W zmienionym art. 22 ust. 1d updof określono, że w przy-
padku późniejszego odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych (w związku z którymi określony został przychód u dłużnika) 
kosztem uzyskania przychodu będzie wartość przychodu stanowiącego wykonanie świadczenia niepieniężnego, a także równowartość uregulowanej w naturze wierzytelności 
pomniejszonej o naliczony podatek od towarów i usług. Koszt ten będzie podlegać zmniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne. 
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Artykuł 22 ust. 1da updof został dodany od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 9 lit. b) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Przepis ten przewiduje odpowiednie stosowanie art. 23 ust. 1 pkt 43 
lit. a) przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1d pkt 3 updof.

Art. 22. [Koszty uzyskania przychodów]
(...) 1e. W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni 

w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorga-
nizowana część – na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów – ustala się koszt 
uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, w wysokości:
(...) 3)  faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wy-

datków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatni-
ka – jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki;

Art. 22. [Koszty uzyskania przychodów]
(...) 1e. W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni 

w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorga-
nizowana część – na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów – ustala się koszt 
uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, w wysokości:
(...) 3)  faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wy-

datków na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników 
majątku podatnika – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki;

Komentarz: Artykuł 22 ust. 1e pkt 3 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 9 lit. c) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana ma na celu wyeliminowanie problemów 
interpretacyjnych w przypadku, gdy przedmiotem wkładów niepieniężnych są składniki majątku powstałe w inny sposób niż przez ich nabycie (tj. wytworzenie składnika majątku).

Art. 22. [Koszty uzyskania przychodów]
(...) 1f. w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian 

za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przycho-
dów ustala się w wysokości:
1) określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a – jeżeli przedmiotem wkładu są udzia-

ły (akcje) objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo 
lub jego zorganizowana część;

Art. 22. [Koszty uzyskania przychodów]
(...) 1f. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian 

za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przycho-
dów ustala się w wysokości:
1) określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a – jeżeli te udziały (akcje) zostały objęte w za-

mian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana 
część, w tym również za wkład w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej;

Komentarz: Artykuł 22 ust. 1f pkt 1 updof został dodany od 3 listopada 2014 r. przez art. 2 pkt 9 lit. d) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zakres regulacji rozszerzono do udziałów objętych 
w zamian za wkład w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej.

Art. 22. [Koszty uzyskania przychodów]
Brak odpowiednika

Art. 22. [Koszty uzyskania przychodów]
(...) 1n. W przypadku prowadzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, 

działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny 
zakład wartość poszczególnych składników majątku wchodzących w skład zagra-
nicznego zakładu ustala się, z zastrzeżeniem ust. 1, w wysokości przyjętej dla celów 
podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych tego podatnika, niezaliczonej do 
kosztów w jakiejkolwiek formie. Przepis ust. 1l stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Artykuł 22 ust. 1n updof został dodany od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 9 lit. e) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana ma na celu uregulowanie zasad ustalania wartości 
składników majątkowych stanowiących „wyposażenie” zakładu zagranicznego prowadzonego przez zagranicznego przedsiębiorcę w Polsce. Wartości te odpowiadają wartości 
podatkowej tych składników majątkowych, tj. wartości ich nabycia, z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów podatkowych.
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Art. 22. [Koszty uzyskania przychodów]
Brak odpowiednika

Art. 22. [Koszty uzyskania przychodów]
(...) 1o. Koszty uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce 

kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własno-
ści intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, ustala się w wysokości 
określonej według stanu obowiązującego na dzień wniesienia wkładu niepieniężne-
go w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, stosując przepis art. 22 
ust. 1e pkt 1 lub 3 oraz ust. 1i.

Komentarz: Artykuł 22 ust. 1o updof został dodany od 3 listopada 2014 r. przez art. 2 pkt 9 lit. e) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana ma na celu określenie zasad ustalania kosztów 
uzyskania przychodu w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej.

Art. 22g. [Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych]

1. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw-
nych, z uwzględnieniem ust. 2–18, uważa się:

Art. 22g. [Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych]

1. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw-
nych, z uwzględnieniem ust. 2–18, uważa się:

Brak odpowiednika (...) 6)  w razie nabycia, o którym mowa w art. 14 ust. 2e – wartość wierzytelności 
(należności) uregulowanej w wyniku wykonania świadczenia niepieniężnego, 
o którym mowa w tym przepisie; przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio;

Brak odpowiednika       7)  w razie prowadzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, działal-
ności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny 
zakład – wartość, o której mowa w art. 22 ust. 1n, nie wyższą jednak od wartości 
rynkowej składnika majątku.

Komentarz: Artykuł 22g ust. 1 pkt 6 i 7 updof został dodany od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 10 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). W dodanym do art. 22g ust. 1 pkt 6 updof uregulowano 
sposób ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w razie nabycia ich w wyniku wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym 
mowa w art. 14 ust. 2e updof. W dodanym do art. 22g ust. 1 pkt 7 updof uregulowano zasady ustalania wartości składników majątkowych stanowiących „wyposażenie” zakładu 
zagranicznego prowadzonego przez zagranicznego przedsiębiorcę na terytorium RP.

Art. 22k. [Odpisy amortyzacyjne maszyn i urządzeń oraz środków transportu]
(...) 13. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów amorty-

zacyjnych, o której mowa w ust. 7, dotyczy tej spółki. 

Art. 22k. [Odpisy amortyzacyjne maszyn i urządzeń oraz środków transportu]
(...) 13. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów amorty-

zacyjnych, o której mowa w ust. 7, odnosi się do łącznej wartości odpisów przypada-
jących zgodnie z art. 8 na wspólników tej spółki.

Komentarz: Artykuł 22k ust. 13 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 11 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). W zmienionym art. 22k ust. 13 updof uregulowano 
wprost, że w przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu jednorazowych odpisów amortyzacyjnych odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających na 
wspólników tej spółki.
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Art. 23. [Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(...) 38c)  wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) 
przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te 
stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia otrzy-
manych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 38 
i art. 22 ust. 1f;

Art. 23. [Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(...) 38c)  wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (ak-
cji) przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki 
te stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia lub 
umorzenia otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony 
zgodnie z pkt 38 i art. 22 ust. 1f;

Komentarz: Artykuł 23 ust. 1 pkt 38c updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 12 lit. a) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana ma na celu doprecyzowanie zasad ustalania 
kosztów uzyskania przychodów w przypadku umorzenia udziałów (akcji) otrzymanych z wymiany udziałów.

Art. 23. [Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(...) 56)  wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), 
o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137;

Art. 23. [Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów]
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(...) 56)  wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), 
o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137;

Komentarz: Artykuł 23 ust. 1 pkt 56 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 12 lit. b) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana ma charakter porządkowy i związana jest 
z uchyleniem w art. 21 w ust. 1 pkt 47c updof.

Art. 23a. [Definicje]
Ilekroć w rozdziale jest mowa o:

(...) 6)  hipotetycznej wartości netto – rozumie się przez to wartość początkową określo-
ną zgodnie z art. 22g pomniejszoną o:

          (...) b)  odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu trzykrotnie skróconych 
okresów amortyzowania, o których mowa w pkt 4b – w odniesieniu do war-
tości niematerialnych i prawnych;

Art. 23a. [Definicje]
Ilekroć w rozdziale jest mowa o:

(...) 6)  hipotetycznej wartości netto – rozumie się przez to wartość początkową określo-
ną zgodnie z art. 22g pomniejszoną o:

    (...) b)  odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu trzykrotnie skróconych 
okresów amortyzowania, o których mowa w pkt 4 lit. b – w odniesieniu do 
wartości niematerialnych i prawnych;

Komentarz: Artykuł 23a pkt 6 lit. b) updof został zmieniony od 1 stycznia 2014 r. przez art. 2 pkt 13 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana o charakterze redakcyjnym.

Art. 24. [Określenie dochodu podatników]
(...) 3a. w razie likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki nie-

będącej osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, 
sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej 
lub na dzień wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Wykaz powinien zawierać co najmniej 
następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę na-
bycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku 
oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów 
uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amor-
tyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom 
z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

Art. 24. [Określenie dochodu podatników]
(...) 3a. W razie likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, 

w tym także prowadzonych w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika 
z takiej spółki sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospo-
darczej lub działów specjalnych produkcji rolnej lub na dzień wystąpienia wspólnika z takiej 
spółki. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, określenie 
(nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na 
nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku 
zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę 
odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspól-
nikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.
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Komentarz: Artykuł 24 ust. 3a updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana ma na celu wyraźne wskazanie, że obowiązek spo-
rządzenia wykazu składników majątku dotyczy również likwidacji lub wystąpienia wspólnika w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, w tym także w formie 
spółki niebędącej osobą prawną.

Art. 24. [Określenie dochodu podatników]
(...) 5. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód 

(przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:
(...) 8)  wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki 

w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształce-
nia;

Art. 24. [Określenie dochodu podatników]
(...) 5. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód 

(przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:
(...) 8)  wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego 

na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku 
przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się 
na dzień przekształcenia;

Komentarz: Artykuł 24 ust. 5 pkt 8 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 14 lit. b) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana ma na celu doprecyzowanie przepisu o niepo-
dzielonym zysku, w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę niebędącą osobą prawną w celu wskazania, iż chodzi o każdy zysk faktycznie niewypłacony wspólnikom.

Art. 24. [Określenie dochodu podatników]
(...) 5d. Dochodem, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jest nadwyżka przychodu otrzyma-

nego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie 
z art. 22 ust. 1f albo 1ł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spad-
ku lub darowizny, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadko-
dawcę lub darczyńcę na nabycie tych udziałów lub akcji.

Art. 24. [Określenie dochodu podatników]
(...) 5d. Dochodem, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jest nadwyżka przychodu otrzyma-

nego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie 
z art. 22 ust. 1f albo 1g, albo 1ł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38, albo 38c; jeżeli nabycie nastą-
piło w drodze spadku lub darowizny, kosztami uzyskania przychodu są wydatki ponie-
sione przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tych udziałów lub akcji.

Komentarz: Artykuł 24 ust. 5d updof został zmieniony przez art. 2 pkt 14 lit. c) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana ma na celu określenie zasad opodatkowania dochodów z tytułu 
umorzenia udziałów (akcji) otrzymanych w drodze wymiany (dodany pkt 38c w art. 23 ust. 1 updof).

Art. 24. [Określenie dochodu podatników]
(...) 8. W przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7, 

dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę 
pomiędzy wartością nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmują-
cą lub nowo zawiązaną a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przej-
mowanej lub dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału 
spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmują-
cej lub nowo zawiązanej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:

(...)

Art. 24. [Określenie dochodu podatników]
(...) 8. W przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7 

i ust. 8d, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący 
nadwyżkę wartości nominalnej udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą 
lub nowo zawiązaną nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przej-
mowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału 
spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej 
lub nowo zawiązanej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:

(...)

Komentarz: Artykuł 24 ust. 8 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 14 lit. d) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Celem zmiany było uniknięcie wątpliwości interpretacyj-
nych w przypadku podziału spółek wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy.
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Art. 24. [Określenie dochodu podatników]
(...) 8a. Jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej 

spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej 
spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje 
wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysoko-
ści nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku 
braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wy-
niku nabycia:
1) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, albo
2) spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce
– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej in-
nej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmio-
ty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 
innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od 
całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Art. 24. [Określenie dochodu podatników]
(...) 8a. Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spół-

ki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne 
udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi 
tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej 
niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości 
nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:
1) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, albo
2) spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce
– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi 
tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem 
że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia 
(wymiana udziałów).

8b. Przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli spółka nabywająca oraz spółka, której udziały 
(akcje) są nabywane, jest podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy lub 
spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej 
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8b. Przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli:
1) spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami 

wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na 
miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej pań-
stwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz

2) wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały 
(akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na pod-
wyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Brak odpowiednika 8c. Przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej 
transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 
6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, 
jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Komentarz: Artykuł 24 ust. 8a updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 14 lit. e) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana o charakterze redakcyjnym. Polega na zastąpieniu 
liczby mnogiej „wspólników” liczbą pojedynczą „wspólnika”. Artykuł 24 ust. 8b został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 14 lit. e) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana ma na 
celu doprecyzowanie zakresu podmiotowego przepisów o wymianie udziałów lub akcji. Artykuł 24 ust. 8c updof został dodany od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 14 lit. f) usta-
wy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1328). Dodany przepis określa warunki uznania za wymianę udziałów przypadków więcej niż jednej transakcji przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 
6 miesięcy liczonym od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze nabycie.



www.inforfk.pl MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń nr 1/2015     www.mp.infor.pl 39IFK

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 24. [Określenie dochodu podatników]
Brak odpowiednika

Art. 24. [Określenie dochodu podatników]
(...) 8d. Przepisy ust. 5 pkt 6 i 7 oraz ust. 8 stosuje się także do przychodów uzyski-

wanych ze spółek wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy.

Komentarz: Artykuł 24 ust. 8d updof dodany przez art. 2 pkt 14 lit. f) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zgodnie z dodanym przepisem przepisy art. 24 ust. 5 pkt 6, 7 oraz ust. 8 stosuje się do 
przychodów ze spółek wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy PIT.

Art. 24. [Określenie dochodu podatników]
(...) 13. W przypadku odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach (sprzedaż krótka), dochód ustala się na 
dzień, w którym nastąpił zwrot pożyczonych papierów wartościowych lub miał nastąpić, 
zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów.

Art. 24. [Określenie dochodu podatników]
(...) 13. Dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku
regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży ustala się na dzień, w którym:

1) zbywca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub miał go doko-
nać zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów – w przypadku gdy na po-
trzeby dokonania rozrachunku zbywca zawarł taką umowę;

2) na rachunku papierów wartościowych zbywcy dokonano, na potrzeby doko-
nania rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem 
krótkiej sprzedaży, nie później niż na dzień rozrachunku – w pozostałych 
przypadkach.

14. Dochodem, o którym mowa w ust. 13, uzyskanym w roku podatkowym, jest róż-
nica między sumą przychodów z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartoś-
ciowych a wydatkami poniesionymi na nabycie zwróconych papierów wartościowych.

14. Dochodem, o którym mowa w ust. 13, uzyskanym w roku podatkowym, jest 
różnica między sumą przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
a wydatkami poniesionymi na zapewnienie dostępności papierów wartościowych na 
potrzeby dokonania rozrachunku, w tym na nabycie zwróconych papierów wartościo-
wych w przypadku, o którym mowa w ust. 13 pkt 1.

Komentarz: Artykuł 24 ust. 13 i 14 został zmieniony przez art. 2 pkt 3 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych 
ustaw (w dniu oddania „Przewodnika” do druku ustawa oczekiwała na publikację w Dzienniku Ustaw). Zmiana wchodzi w życie 14 dni po dniu ogłoszenia w Dz.U. Od 1 stycznia 
2015 r. utrzymano obowiązującą do końca 2014 r. zasadę ustalania dochodu (przychodu) z transakcji krótkiej sprzedaży „pokrywanych” pożyczonymi papierami wartościowymi. 
W przypadku innych źródeł „pokrycia” takich transakcji wprowadzono zasadę ustalania dochodu (przychodu) na dzień, w którym na rachunku papierów wartościowych zbywcy 
dokonano, na potrzeby dokonania rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, nie później jednak niż na dzień rozrachunku.

Art. 24. [Określenie dochodu podatników]
Brak odpowiednika

Art. 24. [Określenie dochodu podatników]
(...) 15a. Dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku 

z umową ubezpieczenia na życie lub dożycie, zawartą na podstawie odrębnych prze-
pisów, w której świadczenie zakładu ubezpieczeń z tytułu dożycia jest:
1) ustalane na podstawie określonych indeksów lub innych wartości bazowych albo
2) równe składce ubezpieczeniowej powiększonej o określony w umowie ubezpie-

czenia wskaźnik
– jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a składką wpłaconą do zakładu 
ubezpieczeń.
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Brak odpowiednika 15b. Przepis ust. 15a pkt 1 nie ma zastosowania do umów ubezpieczenia zawar-
tych na podstawie odrębnych przepisów, dla których przy ustalaniu wartości rezer-
wy w dziale ubezpieczeń na życie jest stosowana stopa techniczna, o której mowa 
w przepisach o rachunkowości zakładów ubezpieczeń.

Komentarz: W art. 24 ust. 15a i 15b updof zostały dodane od 18 października 2014 r. przez art. 2 pkt 14 lit. g) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana określa sposób 
ustalania dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia, zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpiecze-
niowej, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń z tytułu dożycia jest ustalane w zależności od wartości określonego indeksu lub wartości innego świadczenia 
bazowego, albo innego wskaźnika.

Art. 25. [Związek gospodarczy podatnika]
1. Jeżeli:

1) podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „podmiotem krajowym”, bierze 
udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za 
granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, 
albo

2) osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za 
granicą, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub po-
średnio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział 
w kapitale tego podmiotu krajowego, albo

3) te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bio-
rą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich 
kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów

– i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące 
się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego 
podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich nale-
żałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego pod-
miotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających 
z tych powiązań.

Art. 25. [Związek gospodarczy podatnika]
1. Jeżeli:

1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości 
prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio 
lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przed-
siębiorstwa, albo

2) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości 
prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpo-
średnio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo 
posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo

3) ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 
osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w za-
rządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo 
posiada udział w kapitale tych podmiotów

– i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się 
od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik 
nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczeki-
wać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podatnika oraz należny 
podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

(...) 4. Przepisy ust. 1–3a stosuje się odpowiednio, gdy:
(...) 2)  te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio 

biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada-
ją udział w kapitale tych podmiotów.

(...) 4. Przepisy ust. 1–3a stosuje się odpowiednio, gdy:
(...) 2)  ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział 
w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w ka-
pitale tych podmiotów.
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(...) 4a. W przypadku gdy podmiot krajowy dokonuje transakcji z podmiotem mają-
cym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym 
w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 6, a warunki ustalone w takiej trans-
akcji odbiegają od warunków jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty i w wy-
niku tego podmiot krajowy nie wykazuje dochodów lub wykazuje dochody w zaniżonej 
wysokości – dochody podmiotu krajowego określa się w drodze oszacowania stosując 
metody wskazane w ust. 2 i 3 lub stosuje się odpowiednio art. 19.

(...) 4a. W przypadku gdy podmiot krajowy dokonuje transakcji z podmiotem mają-
cym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym 
w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 6, a warunki ustalone w takiej transak-
cji odbiegają od warunków, jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku 
tego podatnik nie wykazuje dochodów lub wykazuje dochody w zaniżonej wysokości 
– dochody podatnika określa się w drodze oszacowania, stosując metody wskazane 
w ust. 2 i 3 albo stosuje się odpowiednio art. 19.

(...) 6a. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio przy określaniu części dochodu u 
podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, prowadzącego działalność poprzez położo-
ny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, podlegającej przypisa-
niu temu zakładowi.

uchylony

(...) 6d. Przepisy ust. 6b i 6c stosuje się odpowiednio do podmiotu zagranicznego 
posiadającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, w zakresie 
dochodów uzyskanych za pośrednictwem tego zakładu i uwzględnionych w jego do-
chodach.

(...) 6d. Przepisy ust. 1–3a, 6b i 6c stosuje się odpowiednio przy określaniu dochodu 
podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, prowadzącego działalność przez położony 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, lub podatnika, o którym 
mowa w art. 3 ust. 1, prowadzącego działalność przez zagraniczny zakład położo-
ny poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie dochodów podlegających 
przypisaniu do tego zagranicznego zakładu.

Brak odpowiednika 6e. Przepisy ust. 6b i 6c stosuje się odpowiednio w przypadkach, w których:
1) organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określił dochody podatnika w związ-

ku z ustaleniem lub narzuceniem pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, 
o których mowa w ust. 1, lub

2) podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej skorzystał z uprawnienia do skory-
gowania zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym 
w przypadku ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości w związku z ustaleniem 
lub narzuceniem pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o których mowa 
w ust. 1, lub

3) podatnik skorzystał z uprawnienia do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, 
zgodnie z art. 14c ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. 
z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.), w przypadku ujawnienia przez kontrolę nie-
prawidłowości w związku z ustaleniem lub narzuceniem pomiędzy podmiotami 
krajowymi warunków, o których mowa w ust. 1.

Brak odpowiednika 6f. Przepisy ust. 4 nie mają zastosowania:
1) w przypadku transakcji między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, 

o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach produ-
centów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983, 
z późn. zm.), a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia na rzecz grupy pro-
ducentów rolnych produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodar-
stwach członków takiej grupy;
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2) w przypadku transakcji między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i wa-
rzyw lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, działających na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców 
i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi upra-
wianych na włókno (Dz.U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 oraz z 2012 r. poz. 243 i 1258), 
a ich członkami, dotyczących odpłatnego zbycia na rzecz takiej grupy lub takiej 
organizacji produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach 
członków takiej grupy lub organizacji.

Komentarz: Artykuł 25 updof został znowelizowany od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 15 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328).
Zmiany mają na celu doprecyzowanie przepisów związanych z podmiotami powiązanymi. Dodanie do art. 25 przepisu ust. 6f ma na celu wyłączenie stosowania art. 25 ust. 4 updof do:
■  transakcji dokonywanych pomiędzy członkami grupy producentów rolnych a tą grupą w zakresie odpłatnego zbycia na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup 

produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy; 
■  transakcji dokonywanych między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, zgodnie z przepisami art. 2 

ust. 1 pkt 1 lub pkt 3 ustawy z 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, 
a ich członkami dotyczących odpłatnego zbycia na rzecz grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw produktów lub grup produktów 
wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy lub organizacji.

Art. 25a. [Dokumentacja podatkowa niektórych transakcji] 
1. Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami 

– w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 – lub transakcji, w związku z którymi zapłata należno-
ści wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na 
rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub 
w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia 
dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:
(...) 5)  wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przed-

miotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały 
te inne czynniki;

Art. 25a. [Dokumentacja podatkowa niektórych transakcji] 
1. Podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej 

osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charak-
terze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu art. 25 ust. 1 
i 4 – lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich trans-
akcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miej-
sce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą 
konkurencję podatkową, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, 
umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli jedną 
ze stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd 
na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowią-
zani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:
(...) 5)  wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przed-

miotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały 
te inne czynniki, a w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą praw-
ną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze 
– w szczególności przyjętych w umowie zasad dotyczących praw wspólników 
(stron umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach;

Brak odpowiednika (...) 2a. W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną obowiązek, o któ-
rym mowa w ust. 1, obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez 
wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 euro. W przypadku umo-
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wy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze limit 
ten odnosi się do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego w tej umo-
wie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – do przewidywa-
nej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego przedsięwzięcia.

Brak odpowiednika 3a. W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli jedną ze stron 
umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na teryto-
rium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, obowiązek, o którym 
mowa w ust. 1, obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspól-
ników wkładów przekracza równowartość 20 000 euro. w przypadku umowy wspól-
nego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze limit ten odnosi się 
do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego w tej umowie, a w przypadku 
braku określenia w umowie tej wartości – do przewidywanej na dzień zawarcia umowy 
wartości wspólnie realizowanego przedsięwzięcia.

Brak odpowiednika 3b. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do transakcji między 
grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmia-
nie innych ustaw, a jej członkami, dotyczących:
1) odpłatnego zbycia na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup pro-

duktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy;
2) odpłatnego zbycia przez grupę producentów rolnych na rzecz jej członków towa-

rów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, 
o których mowa w pkt 1, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją.

Brak odpowiednika 3c. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do transakcji mię-
dzy wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją 
producentów owoców i warzyw, działających na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 
2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowe-
go oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, a jej członkami, dotyczących:
1) odpłatnego zbycia na rzecz takiej grupy lub organizacji produktów lub grup produk-

tów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy lub organizacji;
2) odpłatnego zbycia przez taką grupę lub organizację na rzecz jej członków, towa-

rów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produk-
tów, o których mowa w pkt 1, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją.

4. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy są 
obowiązani do przedłożenia dokumentacji, o której mowa w ust. 1–3, w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia żądania tej dokumentacji przez te organy.

4. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy są 
obowiązani do przedłożenia dokumentacji, o której mowa w ust. 1–3a, w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia żądania tej dokumentacji przez te organy.

5. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 2 i 3, przelicza się na walutę 
polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym 
w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym została 
zawarta transakcja objęta obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1.

5. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 2, 2a, 3 i 3a, przelicza się na 
walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązu-
jącym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym 
została zawarta transakcja (umowa) objęta obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1.
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5a. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do podatników, o których mowa 
w art. 3 ust. 2a, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej zagraniczny zakład.

5a. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do podatników, o których mowa 
w art. 3 ust. 2a, prowadzących działalność przez położony na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej zagraniczny zakład, w tym także w zakresie transakcji pomiędzy tymi po-
datnikami a ich zagranicznym zakładem położonym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przypisanych do tego zagranicznego zakładu.

Brak odpowiednika 5b. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do podatników, o których mowa 
w art. 3 ust. 1, prowadzących działalność przez zagraniczny zakład położony poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie transakcji pomiędzy tymi podatni-
kami a ich zagranicznym zakładem, przypisanych do tego zagranicznego zakładu.

Komentarz: Artykuł 25a updof został znowelizowany od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 16 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiany mają na celu doprecyzowanie przepisów związanych 
z obowiązkami sporządzania dokumentacji podatkowej przez podmioty powiązane. Na podstawie ust. 3b dodanego do art. 25a updof zwolniono z obowiązku sporządzania doku-
mentacji transakcje między grupą producentów rolnych a jej członkami w zakresie:
■  odpłatnego zbycia na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy oraz 
■  odpłatnego zbycia przez grupę producentów rolnych na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów wyproduko-

wanych w gospodarstwach członków takiej grupy oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją. 
Powyższe zwolnienie dotyczy również grup producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw (art. 25a ust. 3c updof).

Art. 26. [Podstawa obliczenia podatku] 
1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29–30c oraz art. 30e, stanowi 

dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e, 4, 4a–4e, ust. 6 lub art. 24b 
ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot:

Art. 26. [Podstawa obliczenia podatku] 
1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29–30c, art. 30e i art. 30f, sta-

nowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e, 4–4e i 6 lub art. 24b ust. 1 
i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot:

Komentarz: Artykuł 26 ust. 1 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 17 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana polega na uzupełnieniu zdania wstępnego o zastrze-
żenie wyłączające z podstawy opodatkowania dochody zagranicznych spółek kontrolowanych.

Art. 26c. [Odliczenia od podstawy opodatkowania]
(...) 2a. Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy techno-

logicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie 
z tych praw.

Art. 26c. [Odliczenia od podstawy opodatkowania]
(...) 2a. Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy techno-

logicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie 
z tych praw, z wyjątkiem nabycia w drodze wkładu niepieniężnego.

Komentarz: Artykuł 26c ust. 2a updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 18 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana polega na doprecyzowaniu, że z zakresu tej regulacji 
wyłączane są wydatki poniesione na nabycie nowych technologii w formie wkładu niepieniężnego.

Art. 27. [Skala podatkowa] 
1. Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30e, pobiera się od podstawy jego 

obliczenia według następującej skali:
(...)

Art. 27. [Skala podatkowa] 
1. Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30f, pobiera się od podstawy jego 

obliczenia według następującej skali:
(...)
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Komentarz: Artykuł 27 ust. 1 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 19 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana związana z wprowadzeniem w art. 30f updof przepisów 
dotyczących podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej. Zmiana polega na wyłączeniu zasad ustalania dochodu na podstawie art. 27 ust. 1 updof w stosunku do 
dochodów uzyskiwanych z zagranicznych spółek kontrolowanych.

Art. 27f. [Odliczenie od podatku dochodowego w przypadku wychowywania dzieci]
(...) 2. Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w któ-

rym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa 
w ust. 1, w stosunku do:
1) jednego małoletniego dziecka – kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek 

określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, 
jeżeli dochody podatnika:
a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, 

nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,
b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku po-

datkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem 
podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 
ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;

2) dwojga małoletnich dzieci – kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek 
określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, 
na każde dziecko;

3) trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota stanowiąca:
a) 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podat-

kowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
b) 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podat-

kowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na trzecie dziecko,
c) 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podat-

kowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na czwarte i każde kolejne dziecko.

Art. 27f. [Odliczenie od podatku dochodowego w przypadku wychowywania dzieci]
(...) 2. Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w któ-

rym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa 
w ust. 1, w stosunku do:
1) jednego małoletniego dziecka – kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, 
nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,

b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku po-
datkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem 
podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 
ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;

2) dwojga małoletnich dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko;
3) trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota:

a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
b) 166,67 zł na trzecie dziecko,
c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

(...) 2d. Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim, o którym mowa w ust. 2 
pkt 1 lit. a, nie uważa się:

(...)

(...) 2d. Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim, o którym mowa w ust. 2 
pkt 1 lit. a oraz ust. 10 i 11, nie uważa się:

(...) 
Brak odpowiednika (...) 8. Jeżeli kwota przysługującego odliczenia na podstawie ust. 2, 3 i 4 jest wyż-

sza od kwoty odliczonej z tytułu, o którym mowa w ust. 1, w zeznaniu, o którym mowa 
w art. 45 ust. 1, podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą 
przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.

Brak odpowiednika 9. Kwota stanowiąca różnicę, o której mowa w ust. 8, nie może przekroczyć kwoty skła-
dek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek 
na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 i 2, podlegających odli-
czeniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a 
pkt 2, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
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Brak odpowiednika 10. w przypadku odliczenia z tytułu, o którym mowa w ust. 1, przysługującego po-
zostającym przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim obojgu:
1) rodzicom,
2) opiekunom prawnym dziecka,
3) rodzicom zastępczym
– do ustalenia wysokości składek, o których mowa w ust. 9, przyjmuje się łączną 
kwotę ich składek.

Brak odpowiednika 11. Przepis ust. 10 stosuje się również do podatnika, który zawarł związek małżeń-
ski przed rozpoczęciem roku podatkowego, i którego małżonek zmarł w trakcie roku 
podatkowego.

Brak odpowiednika 12. Kwotę stanowiącą różnicę, o której mowa w ust. 8, podatnik wykazuje w zezna-
niu, o którym mowa w art. 45 ust. 1.

Komentarz: Artykuł 27f updof został zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1644). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych (straty poniesionej) od 1 stycznia 2014 r. Wprowadzona zmiana zwiększa ulgę 
o 20% na trzecie i każde kolejne dziecko. W praktyce oznacza to, że ulga na trzecie dziecko wzrosła rocznie z 1668,12 zł do 2000,04 zł, a na kolejne dzieci z 2224,08 zł do 2700 zł.
Do końca 2014 r. podatnicy mogli odliczać ulgę na dziecko tylko do wysokości podatku wykazanego w zeznaniu. W praktyce oznaczało to, że rodzice uzyskujący niskie dochody nie 
mogli w całości skorzystać z przysługującej im ulgi. W związku z tym zdecydowano się na wprowadzenie rozwiązań, które miały zrównać sytuację podatników wychowujących dzieci, 
którzy uzyskują dochody w wysokości umożliwiającej skorzystanie z ulgi na dzieci, z sytuacją tych podatników, którzy – z uwagi na zbyt niski dochód i w konsekwencji niski podatek 
– takiej możliwości nie mieli. Od 1 stycznia 2015 r. na podstawie dodanych do art. 27 regulacji przewidzianych w ust. 8–12 – w części, w której ulga przekracza kwotę podatku wykaza-
nego w zeznaniu, podatnik może ją odzyskać do wysokości kwoty wykazanych w zeznaniu podatkowym i podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

Art. 30. [Dochody (przychody) z innych źródeł]
1. Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy:

Art. 30. [Dochody (przychody) z innych źródeł]
1. Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy:

Brak odpowiednika (...) 4b)  z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnoś-
ciowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepi-
sów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty – w wysokości 
19% świadczenia;

Komentarz: Artykuł 30 ust. 1 pkt 4b updof został dodany od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 20 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Na podstawie wprowadzonej regulacji świadczenia otrzymywane 
przez klientów banku w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika (np. tzw. cash-back) są opodatkowane 19-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Art. 30a. [Ryczałt 19%]
1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek 

dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a:
(...) 3)  z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku 

podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, pro-
wadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem 
środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą;

Art. 30a. [Ryczałt 19%]
1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek 

dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a:
(...) 3)  z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na 

rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub in-
westowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych 
przepisów, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5;



www.inforfk.pl MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń nr 1/2015     www.mp.infor.pl 47IFK

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Komentarz: Artykuł 30a ust. 1 pkt 3 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 21 lit. a) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana stanowi konsekwencję nowelizacji brzmienia 
pkt 5 w art. 14 ust. 2 updof. W znowelizowanym art. 14 ust. 2 pkt 5 updof doprecyzowano, że przychodem z działalności gospodarczej są również odsetki od lokat terminowych, 
jak i innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na rachunkach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do końca 2014 r. organy 
podatkowe stały na stanowisku, że tego rodzaju odsetki stanowią przychód z kapitałów pieniężnych.

Art. 30a. [Ryczałt 19%]
1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek 

dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a:

Art. 30a. [Ryczałt 19%]
1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek 

dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a:

Brak odpowiednika (...) 5a) od dochodu z tytułu umów ubezpieczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 15a;

Komentarz: Artykuł 30a ust. 1 pkt 5a updof został dodany od 18 października 2014 r. przez art. 2 pkt 21 lit. a) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana ma na celu wskazanie, że dochody 
z umów, o których mowa w art. 24 ust. 15a updof opodatkowane będą 19-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Art. 30a. [Ryczałt 19%]
(...) 10. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga przychody (dochody) 

określone w art. 42c ust. 5 pkt 1–3 ze źródeł przychodów położonych:
1) w Republice Austrii, Królestwie Belgii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Księstwie 

Andory, Księstwie Liechtensteinu, Księstwie Monako, Republice San Marino i Konfe-
deracji Szwajcarskiej lub
(...)

Art. 30a. [Ryczałt 19%]
(...) 10. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga przychody (dochody) 

określone w art. 42c ust. 5 pkt 1–3 ze źródeł przychodów położonych:
1) w Republice Austrii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Księstwie Andory, Księstwie 

Liechtensteinu, Księstwie Monako, Republice San Marino i Konfederacji Szwajcar-
skiej lub
(...) 

Komentarz: Artykuł 30a ust. 10 pkt 1 updof został zmieniony od 3 listopada 2014 r. przez art. 2 pkt 21 lit. b) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana przepisu polega na wykreśleniu Królestwa 
Belgii z grupy państw wymienionych w art. 30a ust. 10 pkt 1 updof. Zmiana jest skorelowana ze zmianą art. 306m § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Art. 30b. [Podatek od dochodów z papierów wartościowych]
2. Dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest:

(...) 4)  różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udzia-
łów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 
ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38,

Art. 30b. [Podatek od dochodów z papierów wartościowych]
2. Dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest:

4)  różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów 
(akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f 
oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c,

Komentarz: Artykuł 30b ust. 2 pkt 4 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 22 lit. a) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana ma na celu 
uzupełnienie obowiązujących przepisów o regulację odnoszącą się do określenia kosztów uzyskania przychodów ze zbycia i umorzenia udziałów (akcji) w spółce 
otrzymanych w drodze wymiany.

Art. 30b. [Podatek od dochodów z papierów wartościowych]
(...) 5c. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga przychody (dochody) 

określone w art. 42c ust. 5 pkt 4 ze źródeł przychodów położonych:

Art. 30b. [Podatek od dochodów z papierów wartościowych]
(...) 5c. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga przychody (dochody) 

określone w art. 42c ust. 5 pkt 4 ze źródeł przychodów położonych:
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1) w Republice Austrii, Królestwie Belgii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Księstwie 
Andory, Księstwie Liechtensteinu, Księstwie Monako, Republice San Marino i Konfe-
deracji Szwajcarskiej lub
(...) 

1) w Republice Austrii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Księstwie Andory, Księstwie 
Liechtensteinu, Księstwie Monako, Republice San Marino i Konfederacji Szwajcar-
skiej lub
(...)

Komentarz: Artykuł 30b ust. 5c pkt 1 updof został zmieniony z dniem 3 listopada 2014 r. przez art. 2 pkt 22 lit. b) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana polega na wykreśleniu Królestwa 
Belgii z grupy państw wymienionych dotychczas w pkt 1 art. 30b updof. Zmiana jest skorelowana ze zmianą art. 306m § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Art. 30c. [Opodatkowanie działalności gospodarczej]
(...) 6. Dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych 

produkcji rolnej, opodatkowanych w sposób określony w ust. 1, nie łączy się z dochoda-
mi opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30b i 30e.

Art. 30c. [Opodatkowanie działalności gospodarczej]
(...) 6. Dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych 

produkcji rolnej, opodatkowanych w sposób określony w ust. 1, nie łączy się z docho-
dami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30e i art. 30f.

Komentarz: Artykuł 30c ust. 6 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 23 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana polegająca na zastrzeżeniu dotyczącym dochodów 
uzyskiwanych z kontrolowanych spółek zagranicznych, które zostały uregulowane od 1 stycznia 2015 r. w art. 30f updof.

Brak odpowiednika Art. 30f. [Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej] 
1. Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez po-

datnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
2. Użyte w niniejszym artykule określenie:

1) zagraniczna spółka – oznacza:
a) osobę prawną,
b) spółkę kapitałową w organizacji,
c) jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niema-

jąca osobowości prawnej,
d) spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 usta-

wy o podatku dochodowym od osób prawnych
– nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w któ-
rej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu 
w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku;

2) instrumenty finansowe – oznacza instrumenty finansowe wymienione w art. 2 usta-
wy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

3) jednostka zależna – oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych, albo zagraniczną spółkę niespełniającą 
warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b i c, w których podatnik posiada, bezpo-
średnio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu 
w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem 
do uczestnictwa w zyskach.
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3. Zagraniczną spółką kontrolowaną jest:
1) zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymie-

nionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo
2) zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż 

wskazane w pkt 1, z którym:
a) Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
b) Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej

– stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa infor-
macji podatkowych, albo
3) zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:

a) w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie 
przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 
25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub 
stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zy-
skach,

b) co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o któ-
rym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zy-
skach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, 
odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, 
a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym 
z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finan-
sowych,

c) co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych 
przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu 
według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej 
o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowa-
nia podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają 
zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzy-
mującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listo-
pada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zasto-
sowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw 
członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

4. Przepis ust. 3 pkt 3 lit. a stosuje się również w przypadku, gdy 25% udziałów 
w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% 
udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki pozo-
staje w posiadaniu ustalonym łącznie z małżonkiem podatnika, a także jego krewnymi 
do drugiego stopnia.
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5. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód zagranicznej 
spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wy-
mieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 9 albo 10, w takiej 
części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa 
w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:
1) dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
2) z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

6. Kwoty nieodliczone zgodnie z ust. 5 w danym roku podatkowym podlegają od-
liczeniu w następnych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

7. Dochód, o którym mowa w ust. 5, stanowi uzyskana w roku podatkowym nadwyż-
ka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami 
ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku 
podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolo-
wana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, 
następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicz-
nej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki 
kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

8. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie udziału podatnika związanego z prawem do 
uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej albo nastąpiło wyłączenie 
lub ograniczenie tego prawa, dla ustalenia udziału związanego z prawem do uczest-
nictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej przyjmuje się najwyższy, okre-
ślony procentowo, udział podatnika w kapitale, prawie głosu w organach kontrolnych 
albo prawie głosu w organach stanowiących tej spółki.

9. W przypadku zagranicznej spółki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 1, 
dla ustalenia udziału związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej 
spółki kontrolowanej przyjmuje się, że podatnikowi lub podatnikom, o których mowa 
w art. 3 ust. 1, przysługiwały, przez cały rok podatkowy, o którym mowa w ust. 7, 
wszystkie prawa do uczestnictwa w zyskach tej spółki. W przypadku braku przeciw-
nego dowodu przyjmuje się, że udziały podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1, 
związane z prawem do uczestnictwa w zyskach są równe.

10. Przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio do ustalenia udziału związanego z pra-
wem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej, o której mowa 
w ust. 3 pkt 2, chyba że podatnik wykaże, iż faktycznie przysługujący podatnikowi 
udział w zagranicznej spółce kontrolowanej lub okres jego posiadania jest inny.

11. W przypadku zagranicznej spółki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, 
przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże, że nie jest spełniony co naj-
mniej jeden z warunków określonych w ust. 3 pkt 3. Przepis ust. 15 stosuje się.

12. Udział podatnika w zagranicznej spółce kontrolowanej, o którym mowa w ust. 3 
pkt 3 lit. a, pomniejsza się o udział jego jednostki zależnej związany z prawem do 
udziału w zyskach tej zagranicznej spółki kontrolowanej, przysługujący przez ten sam 
okres, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
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1) jednostka zależna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów 
związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w tej zagranicznej spółce kon-
trolowanej;

2) jednostka zależna uwzględnia w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicz-
nej spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spół-
ki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu 
od całości swoich dochodów;

3) jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podat-
ku dochodowym od osób prawnych, albo istnieje podstawa prawna, wynikająca 
z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy mię-
dzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy między-
narodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatko-
wy lub organ kontroli skarbowej informacji podatkowych od organu podatkowego 
państwa, w którym jednostka zależna będąca zagraniczną spółką podlega opodat-
kowaniu od całości swoich dochodów.
13. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z ust. 1 odlicza się kwotę rów-

ną podatkowi dochodowemu zapłaconemu przez zagraniczną spółkę kontrolowaną 
w proporcji, w jakiej pozostaje dochód ustalony zgodnie z ust. 5 do dochodu tej spół-
ki ustalonego zgodnie z ust. 7; przepisów art. 27 ust. 8–9a nie stosuje się. Przepis 
art. 11a stosuje się odpowiednio.

14. Przepis ust. 13 stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynika-
jącej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy 
międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy między-
narodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatkowy 
informacji podatkowych od organu podatkowego innego państwa, w którym dochód 
został uzyskany.

15. Podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o któ-
rych mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a po zakończeniu roku podatkowego, 
o którym mowa w ust. 7, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania 
o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podat-
kowym, są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej 
spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych 
w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w spo-
sób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wyso-
kości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do 
określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a–22o.

16. Na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej podatnik jest 
obowiązany udostępnić, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, prowadzone 
zgodnie z ust. 15 ewidencje i rejestr. Jeżeli podatnik nie udostępni tych ewidencji lub
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rejestru albo ustalenie dochodu na podstawie prowadzonych ewidencji nie jest moż-
liwe, dochód określa się w drodze oszacowania, przy uwzględnieniu przedmiotu 
działalności (transakcji), z której dochód został osiągnięty. Do określenia dochodu 
w drodze oszacowania stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

17. W celu obliczenia udziału pośredniego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a 
i ust. 12 pkt 1, przepis art. 25 ust. 5b stosuje się odpowiednio.

18. Przepisów ust. 1, 15 i 16 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowa-
na, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkow-
skim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

19. Przepisu ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 15, nie stosuje się, jeżeli:
1) przychody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają w roku podatkowym 

kwoty odpowiadającej 250 000 euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kur-
sie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku 
podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, o którym mowa w ust. 7, albo

2) zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na 
terytorium państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo na-
leżące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podlega opodatkowaniu 
od całości swoich dochodów, i jej dochód nie przekracza 10% przychodów osiągnię-
tych z tytułu prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej w tym państwie – pod 
warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzecz-
pospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, 
do uzyskania informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym za-
graniczna spółka kontrolowana podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.
20. Przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą dzia-

łalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności czy:
1) zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsię-

biorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące 
działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, wy-
kwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działal-
ności gospodarczej;

2) zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu 
od przyczyn ekonomicznych;

3) istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagra-
niczną spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, 
personelem lub wyposażeniem;

4) zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasad-
nienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami 
gospodarczymi tej spółki;
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5) zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funk-
cje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miej-
scu osób zarządzających.
21. Przepisy ust. 1–20 oraz art. 45 ust. 1aa stosuje się odpowiednio do podatnika 

prowadzącego działalność gospodarczą przez położony poza terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej zagraniczny zakład, chyba że dochody tego zakładu zostały uwzględ-
nione przez podatnika w podstawie opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 26 lub 
art. 30c.

Komentarz: Artykuł 30f updof został dodany od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 24 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). W art. 30f updof określono zasady i warunki opodatkowania docho-
dów zagranicznych spółek kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Corporation – CFC). Zagraniczna spółka kontrolowana została zdefiniowana poprzez odwołanie do trzech 
kryteriów dotyczących poziomu kontroli (25% udziału w kapitale, praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub udziału w zysku), charakteru uzyskiwanych przez 
zagraniczną spółkę przychodów (50% przychodów o charakterze finansowym) oraz położenia zagranicznej spółki w kraju o niskim poziomie opodatkowania (niższym o 25% od 
obowiązującej w Polsce stawki CIT).
Za zagraniczną spółkę kontrolowaną uznano ponadto każdą spółkę położoną w kraju wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
Podstawę opodatkowania zagranicznej spółki kontrolowanej stanowi jej dochód ustalony z zgodnie z art. 30f ust. 5 updof w części odpowiadającej wysokości przysługującego 
polskiemu podatnikowi udziału w zyskach tej spółki oraz okresowi ich posiadania. Podatnik ma możliwość odliczenia od powyższego dochodu kwoty dywidendy otrzymanej od 
zagranicznej spółki kontrolowanej oraz kwoty z odpłatnego zbycia udziału w takiej spółce. Podatek wynosi 19%.
Podatnicy są zobowiązani do:

 ■ prowadzenia rejestru zagranicznych spółek,
 ■ prowadzenia odrębnej od ewidencji rachunkowej ewidencji zdarzeń, która będzie służyła ustaleniu dochodów zagranicznych spółek oraz
 ■ złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej. 

Art. 35. [Inni płatnicy]
(...) 10. Płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani 

w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić infor-
mację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru, i przekazać ją 
podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego 
właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, z zastrzeżeniem art. 37.

Art. 35. [Inni płatnicy]
(...) 10. Płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani 

w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem 
art. 45ba ust. 4, sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według 
ustalonego wzoru, i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje 
naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, z za-
strzeżeniem art. 37.

Komentarz: Artykuł 35 ust. 10 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 1 pkt 1 ustawy z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1563). Zmiana jest związana z wprowadzeniem od 1 stycznia 2015 r. obowiązku składania PIT-8C elektronicznie. Możliwość 
składania PIT-8C pisemnie została pozostawiona tylko tym podatnikom, którzy sporządzają je za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników (patrz art. 45ba ust. 4 updof). Zmiana 
ma zastosowanie do dochodów uzyskanych począwszy od 1 stycznia 2014 r.

Art. 37. [Roczne obliczenie podatku przez płatnika]
(...) 3. Roczne obliczenie podatku, o którym mowa w ust. 1, płatnicy sporządzają 

w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego i w tym samym terminie prze-

Art. 37. [Roczne obliczenie podatku przez płatnika]
(...) 3. Roczne obliczenie podatku, o którym mowa w ust. 1, płatnicy sporządzają 

w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba
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kazują podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skar-
bowego 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.

ust. 4, i w tym samym terminie przesyłają podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kie-
ruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przy-
padku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje na-
czelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Komentarz: Artykuł 37 ust. 3 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 1 pkt 2 ustawy z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1563). Zmiana jest związana z wprowadzeniem od 1 stycznia 2015 r. obowiązku składania PIT-40 elektronicznie. Możliwość 
składania PIT-40 pisemnie została pozostawiona tylko tym podatnikom, którzy sporządzają je za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników i nie są biurem rachunkowym (patrz 
art. 45ba ust. 4 updof). Zmiana ma zastosowanie do dochodów uzyskanych począwszy od 1 stycznia 2014 r.

Art. 39. [Przekazywanie imiennych informacji przez podatników]
1. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, 

o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obli-
czenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym 
kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatni-
ka, 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 – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z za-
strzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się rów-
nież w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 
74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Art. 39. [Przekazywanie imiennych informacji przez podatników]
1. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeże-

niem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy 
nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi 
skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca za-
mieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi 
skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodat-
kowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, 
z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się rów-
nież w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. 
W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

(...) 3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich 
jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej 
są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, 
przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu 
skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podat-
nika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik 
urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imien-
ne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone 
według ustalonego wzoru.

(...) 3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich 
jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej 
są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, 
z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać podatnikowi 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 skarbo-
wemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatko-
wania osób zagranicznych – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa 
w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru.

Komentarz: Artykuł 39 ust. 1 i 3 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 1 pkt 3 ustawy z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1563). Zmiana jest związana z wprowadzeniem od 1 stycznia 2015 r. obowiązku składania PIT-11 elektronicznie. Moż-
liwość składania PIT-11 pisemnie została pozostawiona tylko tym podatnikom, którzy sporządzają je za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników (patrz art. 45ba ust. 4 updof). 
Zmiana ma zastosowanie do dochodów uzyskanych począwszy od 1 stycznia 2014 r.

Art. 41. [Szczególne zasady poboru zaliczek przez płatników]
(...) 7. Jeżeli przedmiotem:

(...) 2) świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4,

Art. 41. [Szczególne zasady poboru zaliczek przez płatników]
(...) 7. Jeżeli przedmiotem:

(...) 2) świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 4b,
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Komentarz: Artykuł 41 ust. 7 pkt 2 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 25 lit. a) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana związana jest z dodaniem od 1 stycznia 
2015 r. do art. 30 ust. 1 pkt 4b. Na podstawie tego przepisu świadczenia otrzymywane przez klientów banku w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika (np. tzw. 
cash-back) są opodatkowane 19-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Art. 41. [Szczególne zasady poboru zaliczek przez płatników]
Brak odpowiednika

Art. 41. [Szczególne zasady poboru zaliczek przez płatników]
(...) 9a. Jeżeli miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych zostało udo-

kumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płat-
nik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu 
miesięcy od dnia jego wydania.

Brak odpowiednika 9b. Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, o którym 
mowa w ust. 9a, miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uległo zmia-
nie, podatnik jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca zamiesz-
kania dla celów podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. Przepis ust. 9a stosuje 
się odpowiednio.

Brak odpowiednika 9c. Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 9b, odpowiedzial-
ność za niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niż-
szej od należnej ponosi podatnik.

Brak odpowiednika 9d. Jeżeli z dokumentu posiadanego przez płatnika, w szczególności faktury lub 
umowy, wynika, że miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uległo 
zmianie w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, a podatnik nie 
dopełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 9b, przepisy ust. 9a i 9c nie mają zastoso-
wania od dnia, w którym płatnik uzyskał ten dokument.

Komentarz: Artykuł 41 ust. 9a–9d updof został dodany od 4 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 25 lit. b) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Dodane przepisy wprowadzają zasadę, że w przy-
padku przedłożenia płatnikowi certyfikatu rezydencji bez wskazanego okresu ważności przyjmuje się, że certyfikat ten dokumentuje miejsce zamieszkania podatnika przez okres 
kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Przed upływem tego terminu, o ile stan faktyczny się nie zmieni, podatnik nie musi dokonywać aktualizacji tego certyfikatu. Po 
upływie tego terminu jest natomiast obowiązany przedłożyć płatnikowi nowy certyfikat rezydencji. 
Obowiązek aktualizacji przez podatnika przedłożonego certyfikatu rezydencji istnieje zatem tylko w sytuacji, gdy w okresie dwunastu miesięcy od dnia jego wydania miejsce za-
mieszkania podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie. Wskazano ponadto wprost, że każda sytuacja niewypełnienia obowiązku aktualizacji skutkuje przeniesieniem odpo-
wiedzialności na podatnika. Przepisy dotyczące ważności certyfikatu oraz odpowiedzialności podatnika nie mają zastosowania, jeżeli z dokumentów posiadanych przez płatnika, 
w szczególności faktury lub umowy, wynika, że miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie;

Art. 42. [Termin wpłaty zaliczek]
(...) 2. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, 

o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa:
 (...) 

Art. 42. [Termin wpłaty zaliczek]
(...) 2. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z za-

strzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać 
podatnikom, o których mowa:

(...) 
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(...) 3. W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed końcem 
lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnik przekazuje informacje, o któ-
rych mowa w ust. 2, w terminie do dnia zaprzestania działalności.

(...) 3. W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem 
terminu dla złożenia informacji, o których mowa w ust. 2, informacje te płatnik składa 
nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności.

Komentarz: Artykuł 42 ust. 2 updof został zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1563). Zmiana jest związana z wprowadzeniem od 1 stycznia 2015 r. obowiązku składania PIT-11 i IFT-1/IFT-1R elektronicznie. Możliwość 
składania PIT-11 i IFT-1/IFT-1R pisemnie została pozostawiona tylko tym podatnikom, którzy sporządzają je za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników (patrz art. 45ba ust. 4 
updof). Zmiana ma zastosowanie do dochodów uzyskanych począwszy od 1 stycznia 2014 r.
Art. 42 ust. 3 updof został zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1563). Zmiana jest związana z wprowadzeniem od 1 stycznia 2015 r. odmiennego terminu przesyłania PIT-11 i IFT-1/IFT-1R w wersji elektronicznej (tj. do 
końca lutego roku następującego po roku podatkowym) i w wersji papierowej (tj. do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym).

Art. 42a. [Informacja o wysokości przychodów] 
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki 

organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które do-
konują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem 
dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz do-
chodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru 
podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowa-
nego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego 
wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podat-
kowego przekazać 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 na-
czelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Art. 42a. [Informacja o wysokości przychodów] 
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki or-

ganizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują 
wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów 
(przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których 
na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie 
są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, 
są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów 
i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba 
ust. 4, przesłać ją 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.

Komentarz: Artykuł 42a updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 1 pkt 5 ustawy z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1563). Zmiana jest związana z wprowadzeniem od 1 stycznia 2015 r. obowiązku składania PIT-8C elektronicznie. Możliwość 
składania PIT-8C pisemnie została pozostawiona tylko tym podatnikom, którzy sporządzają je za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników (patrz art. 45ba ust. 4 updof). Zmiana 
ma zastosowanie do dochodów uzyskanych począwszy od 1 stycznia 2014 r.

Art. 42c. [Przesyłanie informacji]
1. W terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego 

podmiotu wypłacającego przychody (dochody), o których mowa w ust. 5, podmiot ten 
jest obowiązany przesłać, sporządzone według ustalonego wzoru, imienne informacje 
o tych przychodach (dochodach):
(...) 2)  urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy 

w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Art. 42c. [Przesyłanie informacji]
1. W terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego 

podmiotu wypłacającego przychody (dochody), o których mowa w ust. 5, podmiot ten 
jest obowiązany przesłać, sporządzone według ustalonego wzoru, imienne informacje 
o tych przychodach (dochodach):
(...) 2)  urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy 

w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Komentarz: Artykuł 42c ust. 1 pkt 2 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 1 pkt 6 ustawy z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1563). Zmiana polega na nałożeniu obowiązku przesyłania informacji IFT-3/IFT-3R urzędowi skarbowemu, którym 
kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zmiana ma zastosowanie do 
dochodów uzyskanych (poniesionych strat) począwszy od 1 stycznia 2014 r.
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Art. 42c. [Przesyłanie informacji]
(...) 2. Podmiotem wypłacającym, o którym mowa w ust. 1, jest:

1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowo-
ści prawnej, która wypłaca lub stawia do dyspozycji przychody (dochody), o których 
mowa w ust. 5, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, na rzecz fak-
tycznego lub pośredniego odbiorcy;

Art. 42c. [Przesyłanie informacji]
(...) 2. Podmiotem wypłacającym, o którym mowa w ust. 1, jest:

1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości 
prawnej, która wypłaca, kapitalizuje lub stawia do dyspozycji przychody (dochody), 
o których mowa w ust. 5, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, na 
rzecz faktycznego lub pośredniego odbiorcy;

2) pośredni odbiorca, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, który wypłaca lub stawia do dyspozycji przychody (dochody), o których mowa 
w ust. 5, na rzecz faktycznego odbiorcy.

2) pośredni odbiorca, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, który wypłaca, kapitalizuje lub stawia do dyspozycji przychody 
(dochody), o których mowa w ust. 5, na rzecz faktycznego odbiorcy.

Komentarz: Artykuł 42c ust. 2 pkt 1 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 26 lit. a) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Art. 42c ust. 2 pkt 2 updof został zmieniony od 
1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 26 lit. a) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana o charakterze doprecyzowującym czynności wykonywane przez pośrednich odbiorców, aby mogli być 
uznani za podmiot wypłacający przychody, o których mowa w art. 42c ust. 5 updof. 

Art. 42c. [Przesyłanie informacji]
(...) 4. Pośrednim odbiorcą, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2, jest pod-

miot, któremu są wypłacane lub stawiane do dyspozycji przychody (dochody), o których 
mowa w ust. 5, osiągane przez faktycznego odbiorcę, chyba że udokumentuje podmio-
towi wypłacającemu, że:
(...) 3) jest funduszem inwestycyjnym, lub
4) na podstawie wydanego przez właściwy organ zaświadczenia, jest traktowany jako 

fundusz inwestycyjny.

Art. 42c. [Przesyłanie informacji]
(...) 4. Pośrednim odbiorcą, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2, jest pod-

miot, któremu są wypłacane lub stawiane do dyspozycji przychody (dochody), o których 
mowa w ust. 5, osiągane przez faktycznego odbiorcę, chyba że udokumentuje podmio-
towi wypłacającemu, że:
(...) 3)  jest przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania typu otwartego działającym 

w państwie swojej siedziby na podstawie przepisów o przedsiębiorstwach 
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, uznanym zgodnie 
z prawem Unii Europejskiej za takie przedsiębiorstwo, lub

4) na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwy organ jest traktowany jak 
podmiot, o którym mowa w pkt 3.

Komentarz: Artykuł 42c ust. 4 pkt 3 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 26 lit. b) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Artykuł 42c ust. 4 pkt 4 updof został zmieniony 
od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 26 lit. b) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana polega na ujednoliceniu używanej terminologii, tj. pojęcia pośredniego odbiorcy, w tym również przed-
siębiorstw zbiorowego inwestowania UCITS.

Art. 42c. [Przesyłanie informacji]
(...) 5. Imienne informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują przychody (dochody):

1) z odsetek wypłacanych lub stawianych do dyspozycji, związanych z wierzytelnościa-
mi wszelkiego rodzaju, a w szczególności ze skarbowych papierów wartościowych, 
z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami mającymi zwią-
zek z takimi papierami, obligacjami i skryptami dłużnymi, z wyjątkiem opłat karnych 
za opóźnione płatności,

Art. 42c. [Przesyłanie informacji]
(...) 5. Imienne informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują przychody (dochody):

1) z odsetek wypłacanych, kapitalizowanych lub stawianych do dyspozycji związanych 
z wierzytelnościami wszelkiego rodzaju, bez względu na to, czy są one zabezpieczo-
ne hipoteką lub czy wiąże się z nimi prawo do udziału w zyskach dłużnika, a w szcze-
gólności odsetek lub dyskonta ze skarbowych papierów wartościowych, z obligacji lub 
skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami mającymi związek z takimi papie-
rami, obligacjami i skryptami dłużnymi, z wyjątkiem opłat z tytułu opóźnionej zapłaty;
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(...) 6. W przypadku, gdy podmiot wypłacający nie posiada imiennych informacji do-
tyczących:

(...)

 (...) 6. W przypadku gdy podmiot wypłacający nie posiada informacji dotyczących:
(...) 

Komentarz: Artykuł 42c ust. 5 pkt 1 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 26 lit. c) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana doprecyzowująca definicję 
przychodów z odsetek. Art. 42c ust. 6 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 26 lit. d) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana polega na usunięciu 
słowa „imiennych”.

Art. 42e. [Pobór zaliczki przez komornika]
(...) 6. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnik 

jest obowiązany przekazać podatnikowi i do urzędu skarbowego, którym kieruje naczel-
nik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypad-
ku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, do urzędu skarbowego, którym kieruje 
naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicz-
nych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.

Art. 42e. [Pobór zaliczki przez komornika]
(...) 6. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeże-

niem art. 45ba ust. 4, płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbo-
wemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania 
podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbo-
wemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania 
osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.

Komentarz: Artykuł 42e ust. 6 updof został zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1563). Zmiana jest związana z wprowadzeniem od 1 stycznia 2015 r. obowiązku składania PIT-11 elektronicznie. Możliwość składania PIT-11 pi-
semnie została pozostawiona tylko tym podatnikom, którzy sporządzają je za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników (patrz art. 45ba ust. 4 updof). Zmiana ma zastosowanie 
do dochodów uzyskanych począwszy od 1 stycznia 2014 r.

Art. 45. [Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu ] 
1. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalone-

go wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, 
w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeże-
niem ust. 7 i 8.

Art. 45. [Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu] 
1. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalone-

go wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, 
w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeże-
niem ust. 1aa, 7 i 8.

Brak odpowiednika (...) 1aa. Podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagra-
niczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 30f, są obowiązani skła-
dać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości 
dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, 
o którym mowa w art. 30f ust. 7, w terminie do końca dziewiątego miesiąca następne-
go roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osią-
ga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne 
zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek.

1b. Urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest urząd skarbowy właści-
wy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy 
zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – według 
ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium, z zastrzeżeniem ust. 1c.

1b. Urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1–1aa, jest urząd skarbowy właści-
wy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy 
zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – według 
ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium, z zastrzeżeniem ust. 1c.
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Komentarz: Artykuł 45 ust. 1 updof został zmieniony przez art. 2 pkt 27 lit. a), art. 45 ust. 1aa updof został dodany przez art. 2 pkt 27 lit. b), art. 45 ust. 1b updof został zmieniony 
przez art. 2 pkt 27 lit. c) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Dodany do art. 45 ust. 1aa updof wskazuje, że w przypadku osiągania dochodów z działalności prowadzonej przez zagraniczne 
spółki kontrolowane składa się odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek. Zmiana art. 45 ust. 1 i 1b jest związana z dodaniem ww. ust. 1aa do art. 45 updof. 

Art. 45. [Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu]
(...) 5. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia spra-

wozdania finansowego dołączają do zeznania sprawozdanie finansowe.

Art. 45. [Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu]
(...) 5. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia spra-

wozdania finansowego przekazują do właściwego urzędu skarbowego sprawozdanie 
finansowe w terminie złożenia zeznania.

Komentarz: Artykuł 45 ust. 5 updof został zmieniony od 1 stycznia 2015 r. przez art. 2 pkt 27 lit. d) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zmiana określająca, że podatnicy obowiązani do sporzą-
dzenia sprawozdania finansowego składają to sprawozdanie w terminie złożenia zeznania rocznego.

Brak odpowiednika Art. 45ba. [Składanie deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku] 
1. Deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w art. 35 

ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1–4, art. 42 ust. 1a–4, art. 42a oraz 
art. 42e ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

2. Deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w ust. 1, 
mogą być składane urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli 
płatnicy wymienieni w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 i 
art. 42e ust. 6, lub podmioty wymienione w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a, są obowią-
zani sporządzić informację lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej 
niż pięciu podatników. W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku 
liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku 
do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji.

3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do deklaracji, informacji oraz rocznego 
obliczenia podatku, o których mowa w ust. 1, które w imieniu i na rzecz płatników 
lub podmiotów wymienionych w ust. 2 składa urzędowi skarbowemu przedsiębiorca 
wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych 
w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

4. Płatnicy oraz podmioty wymienione w ust. 2, którzy wybrali składanie informacji oraz 
rocznego obliczenia podatku w formie dokumentu pisemnego, informacje oraz roczne 
obliczenie podatku sporządzane w tej formie po zakończeniu roku podatkowego przesy-
łają urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Komentarz: Artykuł 45ba updof został dodany od 1 stycznia 2015 r. przez art. 1 pkt 8 ustawy z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1563). Zmiana ma zastosowanie do dochodów uzyskanych (poniesionych strat) począwszy od 1 stycznia 2014 r. Na podsta-
wie art. 45ba ust. 1 updof od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje zasada składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia PIT drogą elektroniczną. Obowiązek ten dotyczy
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m.in. PIT-8C, PIT-11, PIT-40, PIT-4R. W art. 45ba ust. 2 updof przewidziano odstępstwo od ww. zasady. Na podstawie tego przepisu dopuszczalne jest złożenie m.in. PIT-8C, PIT-11, 
PIT-40 w formie pisemnej. Dotyczy to jednak tylko tych płatników, którzy są obowiązani sporządzić te informacje lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż 
pięciu podatników. W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia 
sporządzenia tych deklaracji i informacji. Trzeba jednak pamiętać, że płatnicy, którzy zdecydują się na sporządzanie informacji i deklaracji w formie pisemnej, będą mieli na to mniej 
czasu niż płatnicy robiący to elektronicznie. Jak bowiem wynika z dodanego art. 45ba ust. 4 updof, płatnicy, którzy wybrali składanie informacji oraz rocznego obliczenia podatku 
w formie dokumentu pisemnego, informacje oraz roczne obliczenie podatku sporządzane w tej formie po zakończeniu roku podatkowego przesyłają urzędowi skarbowemu do 
końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Możliwość pisemnego sporządzania deklaracji i informacji PIT nie dotyczy deklaracji, informacji, które w imieniu i na 
rzecz płatników lub podatników składa urzędowi skarbowemu przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych (patrz dodany 
art. 45ba ust. 3 updof).

Brak odpowiednika Art. 45d. [Delegacja]
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządze-

nia, wzór zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1aa, wraz z objaśnie-
niami co do sposobu jego wypełniania, terminu i miejsca składania; rozporządzenie 
ma na celu umożliwienie identyfikacji podatnika, zagranicznej spółki kontrolowanej i 
urzędu skarbowego, do którego jest kierowane zeznanie, oraz poprawne obliczenie 
podatku przez podatnika.

Komentarz: Artykuł 45d updof został dodany przez art. 2 pkt 28 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Dodany przepis zawiera upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych 
do określenia wzoru zeznania o wysokości dochodów uzyskiwanych z zagranicznej spółki kontrolowanej. 

Art. 52a. [Zwolnienia przedmiotowe]
1. Zwalnia się od podatku dochodowego:

(...) 5) odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach 
mieszkaniowych.

Art. 52a. [Zwolnienia przedmiotowe]
1. Zwalnia się od podatku dochodowego:
uchylony

Komentarz: Artykuł 52a ust. 1 pkt 5 updof został uchylony od 18 października 2014 r. przez art. 2 pkt 29 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Jest to związane z faktem, iż książeczki miesz-
kaniowe, do których stosuje się przepisy ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz 
refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 763), nie są już zakładane. 
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USTAWA
z 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa
(j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 749; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1644)*

*Tabela uwzględnia zmiany w Ordynacji podatkowej wprowadzone:
–  ustawą z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

z 2014 r., poz. 1478) – obowiązujące od 3 listopada 2014 r.,
– ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171) – obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.,
– ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1644),
oraz zmiany wynikające z:
– obwieszczenia Ministra Finansów z 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z 2014 r., poz. 709),
– obwieszczenia Ministra Finansów z 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z 2014 r., poz. 710),
– wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r., sygn. akt SK 18/09 (Dz.U. z 2013 r., poz. 985).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 12. [Terminy]
(…) § 5. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny 

od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych 
od pracy. (…) 

Art. 12. [Terminy]
(…) § 5. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny 

od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych 
od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. (…) 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja 
podatkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171).
Do końca 2014 r. z przepisów Ordynacji podatkowej wynikało, że gdy ostatni dzień terminu (np. ostatni dzień terminu złożenia deklaracji) przypadał na sobotę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, termin ulegał przesunięciu na następny dzień po dniu (dniach) wolnych od pracy. Zasada ta będzie nadal obowiązywała, ale z wyjątkiem przypadków „gdy ustawy 
podatkowe stanowią inaczej”. Konieczność wprowadzenia tego zastrzeżenia wynika z wprowadzenia od 1 stycznia 2015 r. w ustawie o VAT procedury szczególnej rozliczeń podat-
ku należnego przez podatników świadczących usługi nadawcze, telekomunikacyjne i elektroniczne dla konsumentów. Podatnicy ci zostali bowiem zobowiązani (w art. 130c ust. 3 
oraz art. 133 ust. 3 ustawy o VAT) do składania drogą elektroniczną deklaracji VAT w nieprzekraczalnym terminie do 20. dnia miesiąca od zakończenia okresu rozliczeniowego. 
Termin ten nie będzie ulegał przesunięciu, nawet wtedy gdy przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Art. 41. [Zastaw skarbowy]
§ 1. Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań 

podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2, a także z tytułu 
zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych za-
ległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika 
oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach rucho-
mych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy 
lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 12 400, z zastrzeżeniem § 2.

Art. 41. [Zastaw skarbowy]
§ 1. Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań 

podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2, a także z tytułu zale-
głości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości 
przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika oraz stano-
wiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zby-
walnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi 
w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 12 400 zł, z zastrzeżeniem § 2.

Komentarz: Minister Finansów określił obowiązującą w 2015 r. minimalną wartość rzeczy i praw, które mogą być obciążone zastawem skarbowym. Zdecydował, że wartość ta 
pozostanie na poziomie z roku ubiegłego i wyniesie 12 400 zł. Wynika to z obwieszczenia MF z 18 sierpnia 2014 r. o wysokości kwoty wymienionej w art. 41 ustawy – Ordynacja 
podatkowa (M.P. z 2014 r., poz. 709).
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Art. 68. [Dochody ze źródeł nieujawnionych]
(…) § 4. Zobowiązanie z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia 

w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych nie 
powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, 
licząc od końca roku, w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego dla podat-
ników podatku dochodowego od osób fizycznych, za rok podatkowy, którego dotyczy 
decyzja.

Art. 68 § 4 O.p. traci moc z dniem 28 lutego 2015 r. w związku z wyrokiem TK z 18 lip-
ca 2013 r., sygn. akt SK 18/09.

Komentarz:  Artykuł 68 § 4 Ordynacji podatkowej został przez Trybunał Konstytucyjny uznany za niezgodny z Konstytucją (wyrok TK z 18 lipca 2013 r., sygn. akt SK 18/09 (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 985). Wydając wyrok, TK uznał, że niekonstytucyjny przepis będzie jeszcze obowiązywał, ale nie dłużej niż 18 miesięcy. Termin „ważności” niekonstytucyjnego 
przepisu art. 68 § 4 upływa 28 lutego 2015 r.

Art. 72. [Nadpłata]
Brak odpowiednika

Art. 72. [Nadpłata]
(…) § 1a. Na równi z nadpłatą traktuje się kwotę stanowiącą różnicę określoną 

zgodnie z art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, wykazaną w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub wynikającą 
z decyzji.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1644), która wprowadziła zmiany w zasadach rozliczania tzw. ulgi na dzieci. Od 1 stycznia 2015 r. (poczynając od rozliczenia za 2014 r.) 
podatnicy, którzy ze względu na zbyt niskie dochody nie mogą skorzystać z odliczenia pełnej kwoty ulgi na dzieci, mogą uzyskać zwrot różnicy pomiędzy kwotą przysługującego 
odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu rocznym. Kwota „niewykorzystanej” ulgi na dzieci jest traktowana na równi z nadpłatą i jest zwracana podatnikowi. Wynika to z § 1a do-
danego w art. 72a O.p.

Art. 81. [Korekta deklaracji]
(…) § 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji 

wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Art. 81. [Korekta deklaracji
(...) § 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji 

wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty, z zastrzeżeniem § 3.
Brak odpowiednika § 3. Skorygowanie deklaracji, o których mowa w art. 130c i art. 133 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, 
poz. 1054, z późn. zm.), nie wymaga dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn 
korekty.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja 
podatkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171).
Zmiany art. 81 O.p. wynikają z wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2015 r. zmian w ustawie o VAT. Od 1 stycznia 2015 r. podatnicy VAT zarejestrowani dla celów procedury szczególnej 
przewidzianej dla rozliczania usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych zostali zobowiązani do składania deklaracji VAT oraz w razie konieczności – także korekt 
tych deklaracji. Procedura VAT nie przewiduje jednak konieczności składania uzasadnienia przyczyn korekty wraz z korektą deklaracji VAT (art. 130c i art. 133 ustawy o VAT). Zo-
stało to uwzględnione w przepisach Ordynacji podatkowej. Nie ma zatem wątpliwości, że podatnicy korzystający z ww. procedury szczególnej VAT nie muszą składać uzasadnienia 
przyczyn korekty.
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Art. 86. [Termin przechowywania ksiąg i dokumentów]
§ 1. Podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi 

i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zo-
bowiązania podatkowego. (…)

Art. 86. [Termin przechowywania ksiąg i dokumentów]
§ 1. Podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi 

i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zo-
bowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. (…)

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja 
podatkowa (Dz.U. z 2014 r., poz.1171).
Z art. 130d ust. 3 oraz art. 134 ust. 3 ustawy o VAT obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. wynika, że okres przechowywania ewidencji prowadzonej na potrzeby procedur szczegól-
nych wynosi 10 lat od zakończenia roku, w którym dokonano świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych. Z przepisów Ordynacji wynika natomiast 
obowiązek przechowywania takiej dokumentacji tylko do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez 5 lat. Zmiana w art. 86 O.p. dostosowuje treść 
Ordynacji do przepisów ustawy o VAT. Zmiana Ordynacji polega na wprowadzeniu wyjątku od reguły przechowywania ewidencji i dokumentów przez 5 lat. W konsekwencji od 
1 stycznia 2015 r. podatnicy mogą być zobowiązani do przechowywania dokumentacji przez okres przekraczający 5 lat, jeżeli taki obowiązek wynika z ustaw podatkowych (tak 
jak w przypadku nałożonego przepisami VAT obowiązku przechowywania przez okres 10 lat ewidencji i dokumentacji przez podatników korzystających z procedury szczególnej 
rozliczania usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych).

Art. 137. [Pełnomocnictwo]
Brak odpowiednika

Art. 137. [Pełnomocnictwo]
(…) § 1b.  Jeżeli pełnomocnik ustanowiony w procedurach szczególnych rozliczania 

VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, będący 
nierezydentem, nie posiada identyfikatora podatkowego, ma obowiązek wskazać numer 
służący do identyfikacji dla celów podatkowych nadany w jego państwie, a w przypadku 
braku takiego numeru – numer i serię paszportu bądź innego dokumentu potwierdzają-
cego tożsamość. Pełnomocnik ten ma również obowiązek wskazać adres elektroniczny.

(…) 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja 
podatkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171).
Od 1 stycznia 2015 r. wprowadzono możliwość korzystania ze szczególnej procedury rozliczeń VAT w związku z wykonywaniem usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elek-
tronicznych. Procedury szczególne na potrzeby rozliczania VAT wymagały także wprowadzenia rozwiązań szczególnych w zakresie pełnomocnictw. Pełnomocnicy przepisów 
ustanowieni w procedurach szczególnych (nierezydenci) nie muszą posiadać identyfikatora podatkowego. Powstała więc konieczność wprowadzenia w Ordynacji podatkowej 
przepisów dopuszczających możliwość zidentyfikowania pełnomocnika w inny sposób niż posługując się takim identyfikatorem. Pełnomocnik ustanowiony w procedurach szcze-
gólnych, będący nierezydentem i nieposiadający identyfikatora podatkowego, będzie mógł podać numer służący do identyfikacji dla celów podatkowych nadany w jego państwie, 
a w przypadku braku takiego numeru – numer i serię paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Pełnomocnik ten będzie miał również obowiązek wskazać 
adres elektroniczny. Nie będzie miał natomiast obowiązku wskazywania krajowego adresu do doręczeń.

Art. 262. [Kara porządkowa]
§ 1. Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego we-

zwania organu podatkowego:
1) nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowią-

zani, lub
2) bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przed-

miotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub

Art. 262. [Kara porządkowa]
§ 1. Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego we-

zwania organu podatkowego:
1) nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowią-

zani, lub
2) bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przed-

miotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub
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3) bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej 
zakończeniem,

mogą zostać ukarani karą porządkową do 2800 zł.
(…)

3) bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej 
zakończeniem,
mogą zostać ukarani karą porządkową do 2800 zł.
(…)

Komentarz: Minister Finansów podjął decyzję o niepodwyższaniu w 2015 r. maksymalnej wysokości kary porządkowej, która może być nakładana przez organy podatkowe w przy-
padkach wymienionych w art. 262 § 1 O.p. Maksymalna wysokość kary porządkowej w 2015 r. wynosi więc nadal 2800 zł (tyle samo co w roku ubiegłym). Wynika to z obwieszczenia 
Ministra Finansów z 18 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z 2014 r., poz. 710). 

Art. 306m. [Certyfikat rezydencji]
§ 1. Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o miejscu za-

mieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby fi-
zycznej osiągającej przychody (dochody), o których mowa w art. 305n § 1, ze źródeł 
przychodów położonych:
1) w Republice Austrii, Królestwie Belgii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Księstwie 

Andory, Księstwie Monako, lub
(…)

Art. 306m. [Certyfikat rezydencji]
§ 1. Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o miejscu za-

mieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby fi-
zycznej osiągającej przychody (dochody), o których mowa w art. 305n § 1, ze źródeł 
przychodów położonych:
1) w Republice Austrii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Księstwie Andory, Księstwie 

Monako, lub
(…)

Komentarz: Zmiana w art. 306m ust. 1 pkt 1 została wprowadzona ustawą z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1478). Obowiązuje od 3 listopada 2014 r.
Zmiana polega na wykreśleniu Królestwa Belgii z grupy państw wymienionych w pkt 1 w art. 306m Ordynacji podatkowej.
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USTAWA
z 13 października 1998 r.

o systemie ubezpieczeń społecznych
(j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442; ost.zm. Dz.U z 2014 r., poz. 1688)*

* Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone:
–  ustawą z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1161),
–  ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (w dniu oddania „Przewodnika” do druku ustawa oczekiwała 

na publikację w Dzienniku Ustaw),
– ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 4. [Definicje] 
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

(…) 2) płatnik składek:
Brak odpowiednika

Art. 4. [Definicje] 
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

(…) 2) płatnik składek:
   (…) zb)  podmiot, w którym działa rada nadzorcza – w stosunku do członków rad 

nadzorczych;
(…) 9)  przychód – przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, 
służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie 
odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobie-
rania zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypła-
canych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia 
pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak rów-
nież z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu 
umowy;

(…) 9)  przychód – przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od 
osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakład-
czej, służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy 
w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowa-
nia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypen-
dium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytułu 
prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zle-
cenia, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy 
wykonywaniu umowy oraz przychody z działalności wykonywanej osobiście 
przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od sposobu 
ich powoływania;

Komentarz: Definicja płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz definicja przychodu zostały rozszerzone o płatnika składek w stosunku do członków rad 
nadzorczych. Rozszerzono również definicję przychodu o wynagrodzenie tych osób, bez względu na sposób ich powoływania. Zmiana ma charakter porządkowy, obowiązuje od 
1 stycznia 2015 r.

Art. 6. [Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe]
1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeże-

niem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:
Brak odpowiednika

Art. 6. [Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe]
1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeże-

niem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:
(…) 22) członkami rad nadzorczych wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji.

Komentarz: Od 1 stycznia 2015 r. obowiązek podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym został rozszerzony o członków rad nadzorczych, bez względu na miejsce ich 
zamieszkania. O oskładkowaniu decyduje przyznanie wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji.
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Art. 9. [Osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi]
(…) 2. Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami eme-

rytalnym i rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4–6 i 10, jest 
objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może 
ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym 
i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł 
ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 7.

Art. 9. [Osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi]
(…) 2. Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami eme-

rytalnym i rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2,4–6 i 10, jest 
objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może 
ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym 
i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów lub zmienić tytuł 
ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 2c i 7.

2a. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 – prowadząca jednocześnie pozarol-
niczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 – podlega obowiązkowo ubezpie-
czeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania 
umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której 
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz współpra-
cy przy wykonywaniu tych umów podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru 
składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Może ona dobrowolnie, na 
swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi również z tytułu, 
o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4. 

2a. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, prowadząca jednocześnie pozarolniczą 
działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej 
działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej 
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy do-
tyczące zlecenia, oraz współpracy przy wykonywaniu tych umów podstawa wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek 
dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 18 ust. 8. Może ona 
dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również 
z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, pro-
wadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, dla której właściwa jest podstawa wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 18a, podlega obowiąz-
kowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów, z zastrzeżeniem ust. 2c.

2b. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, prowadząca jednocześnie pozarol-
niczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, podlega obowiązkowo ubezpie-
czeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania 
pracy nakładczej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób 
prowadzących pozarolniczą działalność. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być 
objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu, o którym mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt 2.

2b. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, prowadząca jednocześnie poza-
rolniczą działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rento-
wym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania pracy nakładczej podstawa 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej 
podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o któ-
rej mowa w art. 18 ust. 8. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubez-
pieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 
pkt 2. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, prowadząca jednocześnie pozarolni-
czą działalność, dla której właściwa jest podstawa wymiaru składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 18a, podlega obowiązkowo ubezpie-
czeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów.

Brak odpowiednika 2c. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, której podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od określonej w art. 18 
ust. 4 pkt 5a, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytal-
nym i rentowymi z innych tytułów podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa 
wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 
ust. 1 pkt 4, lub z innych tytułów osiąga kwotę określoną w art. 18 ust. 4 pkt 5a.

(…) 4. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 18a, mające ustalone prawo do 
emerytury lub renty, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

(…) 4. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 18a i 22, mające ustalone prawo do 
emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

III. UBEZPIECZENIA
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4a. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, mające ustalone prawo do emerytu-
ry lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli 
równocześnie nie pozostają w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 4b.

4a. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, mające ustalone prawo do eme-
rytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, 
jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2c i 4b.

5. Osoby, o których mowa w art. 6, niewymienione w ust. 4 i 4c mające ustalone 
prawo do emerytury lub renty podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu 
i rentowym.

5. Osoby, o których mowa w art. 6, niewymienione w ust. 4, 4a i 4c, mające ustalone 
prawo do emerytury lub renty podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym.

Brak odpowiednika (…) 9. Członkowie rad nadzorczych spełniający warunki do objęcia ubezpiecze-
niami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów podlegają ubezpieczeniom również 
z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

Komentarz: Od 1 stycznia 2015 r. członkowie rad nadzorczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym bez względu na to, czy posiadają inne tytuły do 
ubezpieczeń albo mają ustalone prawo do emerytury lub renty.
Od 1 stycznia 2016 r. zmienią się zasady oskładkowania osób wykonujących umowy zlecenia. Zleceniobiorcy posiadający inne tytuły do ubezpieczeń, np. wykonujący jedno-
cześnie pracę nakładczą, kolejną umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług, umowę agencyjną lub są jednocześnie np. duchownym, podlegają obowiązkowi ubezpieczeń 
społecznych z obydwu tytułów, jeżeli łączna suma podstaw będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Osoba taka może wybrać obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń 
społecznych wówczas, gdy kwota podstawy wymiaru z jednego tytułu wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie. Natomiast osoby prowadzące pozarolniczą działalność 
(w tym m.in. twórcy i artyści, wspólnicy jednoosobowych spółek lub spółek handlowych, osoby prowadzące szkoły publiczne bądź niepubliczne), które będą jednocześnie 
wykonywać umowę zlecenia, jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych będą mogły wybrać tę umowę, pod warunkiem że podstawa wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne będzie co najmniej równa kwocie 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki na preferencyjnych warunkach, 
będą podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności oraz z tytułu umowy zlecenia. Taki przedsiębiorca dobrowolnie będzie podlegał ubezpiecze-
niom społecznym z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej, jeżeli wynagrodzenie z umowy zlecenia w danym miesiącu wyniesie co najmniej kwotę minimalnego wyna-
grodzenia.

Art. 12. [Ubezpieczenie wypadkowe]
(…) 2. Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu bezrobotni pobierający zasiłek 

dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne, posłowie do Parlamentu Europejskie-
go, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do 
Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz osoby, o któ-
rych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 11, 19 i 20 oraz art. 7.

2a. Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu osoby, o których mowa w art. 6 
ust. 1 pkt 21.

Art. 12. [Ubezpieczenie wypadkowe]
(…) 2. Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu bezrobotni pobierający zasiłek 

dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne, posłowie do Parlamentu Europejskie-
go, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do 
Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz osoby, o któ-
rych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 11, 19–22, art. 6a i art. 7.

2a. (uchylony)

Komentarz: Członkowie rad nadzorczych nie podlegają z mocy ustawy obowiązkowi ubezpieczenia wypadkowego. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 13. [Osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rento-
wym, chorobowemu i wypadkowemu]

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadko-
wemu podlegają osoby fizyczne w następujących okresach:

Brak odpowiednika

Art. 13. [Osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rento-
wym, chorobowemu i wypadkowemu]

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadko-
wemu podlegają osoby fizyczne w następujących okresach:
(…) 17)  członkowie rad nadzorczych – od dnia powołania na członka rady nadzorczej 

do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji.
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Komentarz: Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym członków rad nadzorczych trwa od ich powołania na członków rady do dnia zaprzestania pełnienia przez nich tej 
funkcji. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 16. [Finansowanie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe 
i wypadkowe]

1. Składki na ubezpieczenia emerytalne:
Brak odpowiednika

Art. 16. [Finansowanie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe 
i wypadkowe]

1. Składki na ubezpieczenia emerytalne:
(…) 12) członków rad nadzorczych

   – finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek.

Komentarz: Składki na ubezpieczenia społeczne członków rad nadzorczych są finansowane przez ubezpieczonych i płatników na zasadach ogólnych. Zmiana obowiązuje od 
1 stycznia 2015 r. 

Art. 18. [Przychód jako podstawa wymiaru składek]
(…) 4. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
Brak odpowiednika

Art. 18. [Przychód jako podstawa wymiaru składek]
(…)  4. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

(…)  10) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 22 – stanowi przychód.

Komentarz: Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członka rady nadzorczej stanowi jego przychód. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 34. [Dostęp do informacji zgromadzonych przez ZUS]
Brak odpowiednika

Art. 34. [Dostęp do informacji zgromadzonych przez ZUS]
(…) 6. Zakład, na wniosek płatnika składek, bada prawidłowość wykazanych przez 

tego płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o któ-
rych mowa w art. 9 ust. 2c. Jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości miesięcznej pod-
stawy wymiaru składek Zakład stwierdzi błędne wykazanie składek, informuje o tym 
niezwłocznie płatnika składek i ubezpieczonego za pośrednictwem płatnika składek. 
Jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany 
więcej niż jeden płatnik składek, składka jest opłacana przez każdego płatnika, chy-
ba że ubezpieczony przedłoży płatnikowi dokumenty, z których wynika brak koniecz-
ności opłacania składek.

Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. płatnicy składek będą mogli składać do jednostek terenowych ZUS wnioski o sprawdzenie prawidłowości wykazanych za zleceniobiorców 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W przypadku gdy ZUS stwierdzi błędne wykazanie przez płatnika lub kilku płatników składek, niezwłocznie poinformuje o tym 
zarówno zleceniobiorcę, jak i płatnika. Wówczas płatnik będzie miał obowiązek skorygowania dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej za zleceniobiorcę. 

Art. 36. [Obowiązkowe zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych]
(…) 2. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych w art. 6 

ust. 1 pkt 1–4, 6–9b, 11, 12, 18a–21, ust. 2, ust. 2a i 2d, duchownych będących członkami 
zakonów lub klasztorów oraz osób współpracujących, o których mowa w art. 8 ust. 11, 
należy do płatnika składek.

Art. 36. [Obowiązkowe zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych]
(…) 2. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych w art. 6 

ust. 1 pkt 1–4 ,6–9b, 11, 12, 18a–22, ust. 2, 2a i 2d, duchownych będących członkami 
zakonów lub klasztorów oraz osób współpracujących, o których mowa w art. 8 ust. 11, 
należy do płatnika składek.

Komentarz: Od 1 stycznia 2015 r. płatnicy składek mają obowiązek zgłoszenia członków rad nadzorczych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.
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Art. 41. [Imienny raport miesięczny]
(…) 7. Płatnik składek jest zobowiązany dokonać sprawdzenia prawidłowości danych 

przekazanych do Zakładu w imiennym raporcie miesięcznym dotyczącym danego roku 
kalendarzowego nie później niż do dnia 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości płatnik składek jest zobowiązany postąpić 
w sposób określony w ust. 6 i 7a.

Art. 41. [Imienny raport miesięczny]
(…) 7. (uchylony).

(…) 9. Przepisy ust. 1–8b stosuje się odpowiednio do składek na ubezpieczenie zdro-
wotne, z zastrzeżeniem ust. 9a i 10. (…)

(…) 9. Przepisy ust. 1–8b stosuje się odpowiednio do składek na ubezpieczenie zdro-
wotne, z zastrzeżeniem ust. 9a–10a. (…) 

10. Płatnik składek jest zwolniony z przekazywania informacji wynikającej z ust. 9 
w przypadku pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne:
1) z emerytur i rent;
2) za bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w przepi-

sach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

10. Płatnik składek jest zwolniony z obowiązku przekazywania informacji wynikającej 
z ust. 9 w przypadku pobierania wyłącznie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Brak odpowiednika 10a. Płatnik składek jest obowiązany przekazać informacje wynikające z ust. 9 na 
żądanie ubezpieczonego – nie częściej niż raz na miesiąc – za miesiąc poprzedni, 
z wyłączeniem przypadków pobierania składek z emerytur i rent.

Komentarz: Od 1 stycznia 2015 r. został zniesiony obowiązek sprawdzania przez płatników prawidłowości danych przekazanych do ZUS za rok poprzedni. Płatnicy mają obowiązek 
korygowania nieprawidłowości na bieżąco. Ponadto płatnicy nie mają już obowiązku przekazywania informacji rocznej osobom podlegającym tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. 
Natomiast informacje miesięczne będą wydawane wyłącznie na żądanie ubezpieczonych, nie częściej niż raz na miesiąc. Zmiana ta nie dotyczy jednak emerytów i rencistów.

Art. 43. [Obowiązki płatnika składek w zakresie zgłoszenia do ubezpieczeń]
Brak odpowiednika

Art. 43. [Obowiązki płatnika składek w zakresie zgłoszenia do ubezpieczeń]
(…) 5b. Zgłoszenie płatnika składek wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego 

zawiera dane:
1) objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyłączeniem rejestru 

dłużników niewypłacalnych;
2) uzupełniające: nazwę skróconą płatnika, datę powstania obowiązku opłacania skła-

dek na ubezpieczenia społeczne, wykaz rachunków bankowych, adres do korespon-
dencji, adres prowadzenia działalności, w przypadku osobowych spółek handlo-
wych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach 
 określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące poszczególnych wspólni-
ków, w tym ich numer NIP.

Brak odpowiednika 5c. Płatnicy składek wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłosze-
nia wyłącznie w zakresie danych uzupełniających określonych w ust. 5b pkt 2 do właś-
ciwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie określonym w ust. 1.

Brak odpowiednika 5d. Utworzenie konta płatnika składek następuje po automatycznym zamieszcze-
niu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w Centralnym Rejestrze Płatników 
Składek danych przekazanych z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewiden-
cji Podatników.
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Komentarz: Procedura rozpoczęcia działalności gospodarczej na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS została uproszczona. Płatnik może dokonywać zmian danych 
uzupełniających, takich jak: data powstania obowiązku ubezpieczeń, wykaz rachunków bankowych, adres do korespondencji, adres prowadzenia działalności we właściwym urzę-
dzie skarbowym, natomiast konto płatnika składek w ZUS zostanie utworzone po automatycznym zamieszczeniu tych danych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
CRP z danych przekazanych z innych rejestrów, m.in. Krajowej Ewidencji Podatników. Zmiana obowiązuje od 1 grudnia 2014 r.

Art. 44. [Obowiązek powiadomienia ZUS o zmianach danych]
1. O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu, o którym 

mowa w art. 43, płatnik składek zawiadamia wskazaną przez Zakład jednostkę organiza-
cyjną Zakładu, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we 
własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez 
Zakład, z uwzględnieniem ust. 2 i 3.

Art. 44. [Obowiązek powiadomienia  ZUS o zmianach danych]
1. O zmianach danych wykazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 43, 

płatnik składek zawiadamia wskazaną przez Zakład jednostkę organizacyjną Za-
kładu, w terminie 7 dni od zaistnienia zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we 
własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowo-
ści przez Zakład. Zawiadomienia należy dokonać w formie dokumentu pisemnego 
według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, o którym 
mowa w art. 47a ust. 1.

2. O wszelkich zmianach dotyczących numerów, o których mowa w art. 43 ust. 3a, 
oraz nazwy skróconej płatnika składek, a w przypadku płatników składek będących 
osobami fizycznymi także nazwiska, pierwszego imienia i daty urodzenia, płatnik skła-
dek zawiadamia w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w for-
mie wydruku z oprogramowania, o którym mowa w art. 47a ust. 1, wskazaną przez 
Zakład jednostkę organizacyjną Zakładu.

2. Płatnicy składek wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłosze-
nia aktualizacyjnego wyłącznie w zakresie zmiany danych uzupełniających określo-
nych w art. 43 ust. 5b pkt 2 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 
7 dni od zaistnienia zmian.

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, płatnik składek zobowiązany jest 
dołączyć kopie dokumentów określonych w art. 43 ust. 3a.

3. Zmiana zewidencjonowanych danych na koncie płatnika wpisanego do 
Krajowego Rejestru Sądowego następuje automatycznie za pośrednictwem sy-
stemu teleinformatycznego po przekazaniu z Centralnego Rejestru Podmiotów 
– Krajowej Ewidencji Podatników danych, o których mowa w art. 43 ust. 5b pkt 1 
lub pkt 2.

Komentarz: Od 1 grudnia 2014 r. płatnicy podlegający rejestracji w KRS będą aktualizować dane uzupełniające w urzędach skarbowych w terminie 7 dni od zaistnienia zmian. 
Zmiana danych zostanie zewidencjonowana na koncie płatnika automatycznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku stwierdzenia przez płatnika niepra-
widłowości w danych zgłoszeniowych lub w przypadku otrzymania zawiadomienia o nieprawidłowościach z ZUS, płatnik ma obowiązek złożyć pisemny dokument do jednostki 
terenowej ZUS w terminie 7 dni od zaistnienia nieprawidłowości.

Art. 47. [Terminy obowiązujące płatnika składek]
(…) 3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 3a, stosuje się odpowiednio art. 41 

ust. 7–7b.

Art. 47. [Terminy obowiązujące płatnika składek]
(…) 3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 3a, stosuje się odpowiednio art. 41 

ust. 7a i 7b.

Komentarz: Doprecyzowane zostały terminy obowiązujące płatników po zmianie przepisów dotyczących zniesienia obowiązku sprawdzania przez płatników poprawności danych. 
Co do zasady, płatnicy mają 7 dni od stwierdzenia błędu na skorygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Jeżeli konieczność korekty nastąpiła wskutek ustaleń 
kontrolnych, płatnik ma 30 dni od otrzymania protokołu pokontrolnego na skorygowanie błędów. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.
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Art. 50. [Informacja o stanie konta]
Brak odpowiednika

Art. 50. [Informacja o stanie konta]
(…) 14. Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektro-

nicznej, dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, 
obejmujące:
 1) imię i nazwisko,
 2) datę urodzenia,
 3)  numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości,
 4)  obywatelstwo,
 5)  kod i nazwę tytułu ubezpieczenia,
 6)  nazwę i dane identyfikacyjne płatnika,
 7)  datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych,
 8)  datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotne-

go,
 9)  datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowot-

nego,
10)  rodzaje ubezpieczeń wraz z określeniem, czy dobrowolne, czy obowiązkowe,
11)  wymiar czasu pracy,
12) informację o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
13)  opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące pozarolni-

czą działalność i osoby z nimi współpracujące,
14)  informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe,
15)  wykazane w imiennym raporcie miesięcznym przerwy w opłacaniu składek,
16)  wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia wypad-

kowego,
17)  wypłacane świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i z ubezpieczeń rento-

wych,
18)  imię i nazwisko oraz datę uzyskania lub utraty uprawnień do ubezpieczenia zdro-

wotnego przez członka rodziny
– w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Brak odpowiednika 15. Zakład udostępnia powiatowym urzędom pracy i wojewódzkim urzędom pracy, 
w postaci elektronicznej, wykaz obejmujący dane osób ubezpieczonych, wymienionych 
w art. 6 ust. 1 pkt 9–9b, które w poprzednim miesiącu zostały zgłoszone do ubezpie-
czeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, także z innych tytułów – w terminie 
do 10. dnia roboczego następnego miesiąca.
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Brak odpowiednika 16. Dane, o których mowa w ust. 15, obejmują:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości oraz datę urodzenia i obywatelstwo;
4) datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowot-

nego z innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9–9b;
5) datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotne-

go z innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9–9b;
6) kod tytułu ubezpieczenia.

Komentarz: Od 1 stycznia 2015 r. ZUS udostępni informacje o stanie konta ubezpieczonego, okresu ubezpieczenia, tytułu do ubezpieczeń oraz udostępni jego dane osobowe 
w formie elektronicznej także publicznym służbom zatrudnienia. Natomiast powiatowym i wojewódzkim urzędom pracy przekaże w formie elektronicznej wykaz danych osobowych 
osób, które zostały zgłoszone do ubezpieczeń w poprzednim miesiącu. 

Art. 98. [Naruszenie przepisów ustawy]
1. Kto, jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika:

(…) 6a)  nie stwierdza nieprawidłowości w imiennym raporcie miesięcznym w terminie 
określonym w art. 41 ust. 7,

Art. 98. [Naruszenie przepisów ustawy]
1. Kto, jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika:

(…) 6a)  (uchylony),

(…) podlega karze grzywny do 5000 złotych. (…) podlega karze grzywny do 5000 złotych.

Komentarz: Uchylenie przepisu o obowiązku sprawdzania prawidłowości danych przez płatników znosi możliwość nałożenia na nich kary grzywny. Zmiana obowiązuje od 1 stycz-
nia 2015 r. 

Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne + CD
W publikacji m.in.:
  jak po zmianach przepisów od 1 stycznia 2015 r. i od 1 stycznia 2016 r. naliczać składki ZUS od umów zlecenia i kontraktów 

menedżerskich,
  kiedy można zawrzeć umowę o dzieło, żeby nie została ona uznana za umowę zlecenia,  
 jak oskładkować umowy agencyjne na podstawie nowych przepisów. 

Do publikacji dołączona jest płyta CD z aktywnymi wzorami umów cywilnoprawnych, nowymi przepisami dotyczącymi oskładkowania 
umów zlecenia, a także praktyczne porady o zatrudnianiu na umowy cywilnoprawne.    

Informacje i zamówienia: www.sklep.infor.pl, Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 626 666, (22) 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl

POLECAMY!
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USTAWA
z 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1491)*

* Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone: 
–  ustawą z 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1491),
–  ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (w dniu oddania „Przewodnika” do druku ustawa oczekiwała 

na publikację w Dzienniku Ustaw).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art.  1. [Zakres przedmiotowy] 
Ustawa określa:

(…) 6a)  zasady funkcjonowania, organizację i zadania Agencji Oceny Technologii Me-
dycznych, zwanej dalej „Agencją”;

Art.  1. [Zakres przedmiotowy] 
Ustawa określa:

(…) 6a)  zasady funkcjonowania, organizację i zadania Agencji Oceny Technologii Me-
dycznych i Taryfikacji, zwanej dalej „Agencją”;

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art.  3. [Ubezpieczeni] 
1. Ubezpieczonymi są:
(…)
2. Ubezpieczonymi są także: 

Art.  3. [Ubezpieczeni] 
1. Ubezpieczonymi są:
(…) 
2. Ubezpieczonymi są także:

(…) 2)  członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i teologicz-
nych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiednicy, którzy nie 
posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stro-
ny umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i nie są osobami, o których 
mowa w ust. 1 pkt 3, a przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwo-
lenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze 
względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany,

(…) 2)  członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i teologicz-
nych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiednicy, którzy nie 
posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stro-
ny umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i nie są osobami, o których 
mowa w ust. 1 pkt 3, a przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwo-
lenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt 
ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany lub uzyskali w Rzeczy-
pospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo korzystają 
z ochrony czasowej na jej terytorium,

    2a)  osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą albo korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium,

     2a) (uchylony),

(…) 6)  członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zamieszkujący na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1, z zastrzeżeniem 
art. 66 ust. 2 i 3.

(…) 6)  członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 2a, zamieszkujący na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie są osobami podlegającymi obo-
wiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1, z zastrze-
żeniem art. 66 ust. 2 i 3.
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Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy, obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art.  5. [Definicje] 
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
(…)

Art.  5. [Definicje] 
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
(…)

3)  członek rodziny – następujące osoby:
a)  dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko 

obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny za-
stępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeże-
li kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ogra-
niczenia wieku,

3)  członek rodziny – następujące osoby:
a)  dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziec-

ko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny 
zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli 
uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce 
naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast 
jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne trakto-
wane na równi – bez ograniczenia wieku,

Brak odpowiednika
(…) 
29a)  program polityki zdrowotnej – zespół zaplanowanych i zamierzonych działań 

z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasad-
nione, umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, 
polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych 
oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, opracowany, 
wdrażany, realizowany i finansowany przez ministra albo jednostkę samorządu 
terytorialnego;

30)  program zdrowotny – zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki 
zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających 
w określonym terminie osiągnięcie założonych celów, polegających na wykrywaniu 
i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia okre-
ślonej grupy świadczeniobiorców, finansowany ze środków publicznych;

30)    program zdrowotny – zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu 
opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożli-
wiających osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających na 
wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu 
zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowa-
ny i finansowany przez Fundusz;

(…) 
38)  świadczenie towarzyszące – zakwaterowanie i wyżywienie w zakładzie opieki zdro-

wotnej całodobowej lub całodziennej oraz usługi transportu sanitarnego;

(…)
38)   świadczenie towarzyszące – zakwaterowanie i adekwatne do stanu zdrowia wyży-

wienie w szpitalu lub w innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonu-
jącego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, usługi transportu 
oraz transportu sanitarnego, a także zakwaterowanie poza przedsiębiorstwem 
podmiotu leczniczego, jeżeli konieczność jego zapewnienia wynika z warunków 
określonych dla danego świadczenia gwarantowanego;

(…)
42a)  technologia medyczna – leki, urządzenia, procedury diagnostyczne i terapeutycz-

ne stosowane w określonych wskazaniach, a także organizacyjne systemy wspo-
magające, w obrębie których wykonywane są świadczenia zdrowotne;

(…) 
42a)  taryfa świadczeń – zestawienie świadczeń gwarantowanych wraz z przypisany-

mi im wartościami względnymi, z wyłączeniem świadczeń gwarantowanych, któ-
rych zasady finansowania określa ustawa o refundacji;
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Brak odpowiednika 42b)  technologia medyczna – leki, urządzenia, procedury diagnostyczne i terapeu-
tyczne stosowane w określonych wskazaniach, a także organizacyjne systemy 
wspomagające, w obrębie których wykonywane są świadczenia zdrowotne;

Komentarz: Od 1 stycznia 2015 r. doprecyzowano definicję członka rodziny. Członkiem rodziny m.in. jest dziecko własne, małżonka, przysposobione, obce lub wnuk, dla którego 
ustanowiono opiekę do ukończenia 26 roku życia, jeżeli kształci się w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie. 
Pozostałe definicje nie mają wpływu na obowiązki płatników lub przedsiębiorców.

Art. 7. [Zadania gminy] 
1. Do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń 

opieki zdrowotnej należy w szczególności:
1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wyni-

kających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców 
gminy;

2) przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych;

Art. 7. [Zadania gminy] 
1. Do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świad-

czeń opieki zdrowotnej należy w szczególności:
1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej 

wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców 
gminy;

2) przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach polityki zdrowotnej;

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 8. [Zadania powiatu] 
Do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej realizowanych przez powiat należy w szczególności:
1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikają-

cych z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu 
– po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

2) przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie po-
wiatu programach zdrowotnych;

Art. 8. [Zadania powiatu] 
Do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej realizowanych przez powiat należy w szczególności:
1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wyni-

kających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powia-
tu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

2) przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie po-
wiatu programach polityki zdrowotnej;

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 9. [Zadania województwa] 
Do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej realizowanych przez samorząd województwa należy w szczególności:
1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikają-

cych z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców wojewódz-
twa – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami;

Art. 9. [Zadania województwa] 
Do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej realizowanych przez samorząd województwa należy w szczególności:
1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wy-

nikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców woje-
wództwa – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami;

2) przekazywanie wojewodzie informacji o realizowanych na terenie województwa pro-
gramach zdrowotnych;

2) przekazywanie wojewodzie informacji o realizowanych na terenie województwa pro-
gramach polityki zdrowotnej;

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.
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Art. 10. [Zadania wojewody] 
1. Do zadań wojewody w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opie-

ki zdrowotnej należy w szczególności:

Art. 10. [Zadania wojewody] 
1. Do zadań wojewody w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opie-

ki zdrowotnej należy w szczególności:
1) ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa; 1) ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednos-

tki samorządu terytorialnego;
2) ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednost-

ki samorządu terytorialnego;
2) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, do dnia 15 lutego każdego 

roku, rocznych informacji o zrealizowanych w ubiegłym roku programach polityki 
zdrowotnej oraz o programach polityki zdrowotnej planowanych na ten rok.

3) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, do dnia 15 lutego każdego 
roku, rocznych informacji o zrealizowanych w ubiegłym roku programach zdrowot-
nych oraz o programach zdrowotnych planowanych na ten rok.
2. Informacje o programach zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, art. 7 ust. 1 

pkt 1, art. 8 pkt 1 i art. 9 pkt 1, zawierają w szczególności:
1) nazwę programu zdrowotnego;
2) określenie jednostki samorządu terytorialnego opracowującej, wdrażającej, realizują-

cej i finansującej program zdrowotny;
3) rodzaj i zakres świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu zdro-

wotnego.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

oraz terminy przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzór dokumen-
tu zawierającego te informacje, biorąc pod uwagę zakres danych określonych w ust. 2.

2. Informacje o programach polityki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 pkt 2, art. 7 
ust. 1 pkt 1, art. 8 pkt 1 i art. 9 pkt 1, zawierają w szczególności:
1) nazwę programu polityki zdrowotnej;
2) określenie podmiotu opracowującego, wdrażającego, realizującego i finansującego 

program polityki zdrowotnej;
3) rodzaj i zakres świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu polityki 

zdrowotnej.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

oraz terminy przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzór do-
kumentu zawierającego te informacje, biorąc pod uwagę zakres danych określonych 
w ust. 2.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 11. [Zadania Ministra Zdrowia] 
1. Do zadań ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie objętym ustawą na-

leży w szczególności:
(…)

2) ocena dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w konsultacji z samorządami 
wojewódzkimi;

3) opracowywanie i finansowanie oraz ocena efektów programów zdrowotnych, a także 
nadzór nad ich realizacją;

Art. 11. [Zadania Ministra Zdrowia] 
1. Do zadań ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie objętym ustawą na-

leży w szczególności:
(…)

2) (uchylony);

3) opracowywanie, finansowanie i ocena efektów programów polityki zdrowotnej, a tak-
że nadzór nad ich realizacją;

(…) 
Brak odpowiednika

(…) 
9a)  powoływanie i odwoływanie Prezesa Funduszu, zastępców Prezesa Fundu-

szu, członków Rady Funduszu, dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu 
i członków rad oddziałów wojewódzkich Funduszu;

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.
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Art. 13a. [Delegacja] 
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości 

oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej:
1) udzielanych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–4,
2) o których mowa w art. 12 pkt 2–6 i 9–11, art. 12a oraz art. 42j
– uwzględniając zasady i sposób wydatkowania środków publicznych oraz konieczność 
zapewnienia skuteczności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Art. 13a. [Delegacja] 
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości 

oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej:
1) udzielanych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–4,
2) o których mowa w art. 12 pkt 2–6 i 9–11, art. 12a, art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz art. 42j
– uwzględniając zasady i sposób wydatkowania środków publicznych oraz konieczność 
zapewnienia skuteczności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 20. [Kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej] 
1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w am-

bulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach 
i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej.

Art. 20. [Kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej] 
1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w am-

bulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach 
i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej.

Brak odpowiednika (…) 1a. Na liście oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się świad-
czeniobiorców kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy.

Brak odpowiednika 1b. Zgłoszeń i wpisów na listę oczekujących na udzielenie świadczenia dokonuje 
się każdego dnia w godzinach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez danego 
świadczeniodawcę.

2. Świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 1:
2) informuje pisemnie świadczeniobiorcę o terminie udzielenia świadczenia oraz uza-

sadnia przyczyny wyboru tego terminu;

2. Świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 1:
2) informuje pisemnie świadczeniobiorcę o zakwalifikowaniu do kategorii medycznej, 

ustalonej zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w przepisach wydanych 
na podstawie ust. 11, i terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnia przyczyny 
wyboru tego terminu;

Brak odpowiednika (…) 5)  dołącza do prowadzonej listy oczekujących oryginał skierowania przedstawio-
ny przez świadczeniobiorcę, w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzie-
lanych na podstawie skierowania.

Brak odpowiednika 2a. Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał 
skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych 
od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy ocze-
kujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje 
się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywil-
nego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).

Brak odpowiednika 2b. W przypadku skreślenia świadczeniobiorcy z listy oczekujących w wyniku re-
zygnacji z udzielenia świadczenia, świadczeniodawca zwraca świadczeniobiorcy ory-
ginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5.
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(…) 8. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwi-
li ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają 
zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, świadczeniodawca informuje 
świadczeniobiorcę w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmia-
ny kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. Przepis ten dotyczy również przy-
padku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy.

(…) 8. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemoż-
liwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, świadczeniodawca in-
formuje świadczeniobiorcę w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego 
ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. Przepis ten dotyczy także 
przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy. 
W przypadku gdy świadczeniobiorca nie wyraża zgody na zmianę terminu udzielenia 
świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy, świadczeniodawca informuje o moż-
liwości zmiany terminu następnego świadczeniobiorcę z listy oczekujących, zgodnie 
z kolejnością ustaloną na podstawie zgłoszenia.

(…) 
10. W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skiero-

wania świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świad-
czeniodawcy.

(…) 
10. W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca 

może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

Brak odpowiednika 10a. W przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, świadczeniobiorca wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, 
który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez 
innego świadczeniodawcę wykonującego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej w danym zakresie.

Brak odpowiednika 10b. Świadczeniodawca, do którego zgłasza się świadczeniobiorca, ustala kolej-
ność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakoń-
czył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Brak odpowiednika 10c. Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu 
na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy oraz ory-
ginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5. Za wydanie zaświadczenia świad-
czeniobiorca nie ponosi opłaty.

Brak odpowiednika 10d. Oddział wojewódzki Funduszu informuje w każdy dostępny sposób świadcze-
niobiorców wpisanych na listy oczekujących u świadczeniodawcy, który zakończył 
wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o możliwości udzie-
lenia świadczenia opieki zdrowotnej przez innych świadczeniodawców, którzy zawarli 
umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z tym oddziałem, oraz o pierwszym 
wolnym terminie udzielenia świadczenia.

Brak odpowiednika 10e. W przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia, 
świadczeniobiorca podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodob-
ni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.

Brak odpowiednika 10f. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca jest obowią-
zany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny 
niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. W przypadku przywró-
cenia na listę oczekujących przepis ust. 10b stosuje się odpowiednio.
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Brak odpowiednika 10g. Listy oczekujących na udzielenie świadczeń, o których mowa w ust. 1, prowa-
dzi się w postaci elektronicznej. (...)

Brak odpowiednika 12. Dla świadczeniobiorców objętych diagnostyką mającą na celu rozpoznanie 
nowotworu złośliwego, zwaną dalej „diagnostyką onkologiczną”, lub leczeniem mają-
cym na celu wyleczenie tego nowotworu, zwanym dalej „leczeniem onkologicznym”, 
świadczeniodawca prowadzi odrębną listę oczekujących na udzielenie świadczenia. 
Do listy tej nie stosuje się przepisów wydanych na podstawie ust. 11.

Brak odpowiednika 13. Świadczeniodawca umieszcza świadczeniobiorcę, z wyjątkiem świadczenio-
biorcy znajdującego się w stanie nagłym, na liście określonej w ust. 12, na podstawie 
karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1, oraz 
następujących kryteriów medycznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej:
1) stanu zdrowia świadczeniobiorcy;
2) rokowania co do dalszego przebiegu nowotworu;
3) chorób współistniejących mających wpływ na nowotwór, z powodu którego ma być 

udzielone świadczenie;
4) zagrożenia wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.

Brak odpowiednika 14. Przepisów ust. 12 i 13 nie stosuje się do nowotworów złośliwych skóry, z wyjąt-
kiem czerniaka skóry.

Komentarz: Zmiany nie mają wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązują od 15 listopada 2014 r. i od 1 stycznia 2015 r.

Art. 22. [Sposób prowadzenia listy oczekujących na świadczenie wysokospecjalistyczne] 
1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń wysokospecjalistycznych prowadzi 

listę oczekujących na te świadczenia zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 20 
i 21.

2. Listy oczekujących na udzielenie świadczeń wysokospecjalistycznych co najmniej 
raz w miesiącu są przekazywane do Funduszu i ministra właściwego do spraw zdrowia. 
Przepisy art. 23 stosuje się odpowiednio.

3. Nadzór nad tworzeniem i prowadzeniem list oczekujących na świadczenia wy-
sokospecjalistyczne prowadzi minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając 
w szczególności zmiany terminu, zmiany kolejności i ich przyczyny.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia udostępnia na stronie internetowej minister-
stwa informację o liczbie oczekujących na udzielenie świadczenia wysokospecjalistycz-
nego i średnim czasie oczekiwania na te świadczenia, aktualizując ją nie rzadziej niż raz 
na miesiąc.

Art. 22. (uchylony).

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 23. [Informacje przekazywane Funduszowi przez świadczeniodawcę] 
1. Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 20 ust. 1, przekazuje co miesiąc od-

działowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania 

Art. 23. [Informacje przekazywane Funduszowi przez świadczeniodawcę] 
1. Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 20 ust. 1, przekazuje co miesiąc oddzia-

łowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świad-
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świadczenia informację o prowadzonych listach oczekujących na udzielanie świadczeń, 
obejmującą:

Brak odpowiednika

czenia, informację o prowadzonych listach oczekujących na udzielanie świadczeń, obej-
mującą:
1) dane, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 3 lit. c i d, dotyczące osób oczekujących 

według stanu na ostatni dzień miesiąca;
1) liczbę oczekujących i średni czas oczekiwania obliczony w sposób określony w prze-

pisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1;
2)  liczbę oczekujących i średni czas oczekiwania obliczony w sposób określony w prze-

pisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1;
2) dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1. 3) dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1.

2. Informacje o prowadzonych przez poszczególnych świadczeniodawców listach 
oczekujących, liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie 
poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz o możliwości udzielenia świadczenia 
przez innych świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej oddział wojewódzki Funduszu, właściwy ze względu na miejsce udzielania 
świadczenia, publikuje na swojej stronie internetowej, aktualizując je co najmniej raz 
w miesiącu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz o możliwości udzielenia świad-
czenia przez innych świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej, oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miej-
sce udzielania świadczenia publikuje na swojej stronie internetowej, aktualizując je 
co najmniej raz w miesiącu.

3. Oddział wojewódzki Funduszu, o którym mowa w ust. 2, informuje, na żądanie, 
świadczeniobiorcę o możliwości udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej przez świad-
czeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i śred-
nim czasie oczekiwania na dane świadczenie opieki zdrowotnej.

3. Oddział wojewódzki Funduszu informuje świadczeniobiorcę, na jego żądanie, 
o możliwości udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, 
którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z tym oddziałem, 
średnim czasie oczekiwania na dane świadczenie opieki zdrowotnej oraz o pierw-
szym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

4. Świadczeniodawca, na umotywowany wniosek dyrektora właściwego miejscowo 
oddziału wojewódzkiego Funduszu, jest obowiązany dostarczyć niezwłocznie inne 
niż określone w ust. 7 informacje dotyczące realizacji obowiązków, o których mowa 
w ust. 1–6.

4. Świadczeniodawca przekazuje co najmniej raz w tygodniu oddziałowi woje-
wódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczeń in-
formację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia niewykonywania lub niewłaściwego wy-
konywania przez świadczeniodawcę obowiązków, o których mowa w art. 20–22, dyrek-
tor właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego Funduszu przeprowadza kontrolę 
w trybie art. 64.

5. Informację, o której mowa w ust. 4, oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze 
względu na miejsce udzielania świadczenia publikuje na swojej stronie internetowej, 
aktualizując ją co najmniej raz w tygodniu.

6. Fundusz tworzy centralny wykaz informacji o liczbie oczekujących na udzielenie 
świadczenia opieki zdrowotnej i średnim czasie oczekiwania w poszczególnych oddzia-
łach wojewódzkich Funduszu na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2, prze-
kazywanych przez te oddziały.

6. Świadczeniodawca, na umotywowany wniosek dyrektora oddziału wojewódzkie-
go Funduszu, jest obowiązany dostarczyć niezwłocznie inne niż określone w ust. 9 
informacje dotyczące realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1–5, 7 i 8.

7. Fundusz udziela świadczeniobiorcom informacji o danych zawartych w wykazie, 
o którym mowa w ust. 6, w szczególności poprzez bezpłatną linię telefoniczną.

7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia niewykonywania lub niewłaściwe-
go wykonywania przez świadczeniodawcę obowiązków, o których mowa w art. 20 
i art. 21, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu przeprowadza kontrolę u tego 
świadczeniodawcy w trybie określonym w art. 64.

8. Fundusz co miesiąc przekazuje informacje, o których mowa w ust. 6, systemowi 
informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 28 kwietnia 
2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 113, poz. 657).

8. Prezes Funduszu tworzy centralny wykaz informacji o liczbie oczekujących na 
udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej i średnim czasie oczekiwania w poszcze-
gólnych oddziałach wojewódzkich Funduszu na podstawie informacji, o których 
mowa w ust. 2 i 4, przekazywanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu.
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Brak odpowiednika 9. Prezes Funduszu udziela świadczeniobiorcom informacji o danych zawartych 
w wykazie, o którym mowa w ust. 8, oraz informacji, o której mowa w ust. 4, w szcze-
gólności przez bezpłatną linię telefoniczną.

Brak odpowiednika 10. Prezes Funduszu co miesiąc przekazuje informacje, o których mowa w ust. 8, 
do systemu informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwiet-
nia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 113, poz. 657, z późn. 
zm.).

Brak odpowiednika 11. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do świadczeniodawców, którzy prowadzą listy 
oczekujących na udzielenie świadczenia w aplikacji udostępnionej przez Prezesa 
Funduszu zgodnie z art. 190 ust. 1a.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 23a. [Umożliwienie umawiania się drogą elektroniczną na wizyty] 
1. Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 20 i art. 22, prowadzący listy ocze-

kujących na udzielenie świadczenia jest obowiązany umożliwić świadczeniobiorcom 
umawianie się drogą elektroniczną na wizyty, możliwość monitorowania statusu na 
liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzie-
lenia świadczenia.

Art. 23a. [Umożliwienie umawiania się drogą elektroniczną na wizyty] 
1. Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 20, jest obowiązany umożliwić świad-

czeniobiorcom umawianie się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowanie statusu na 
liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamianie o terminie udzielenia 
świadczenia.

2. Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 20 i art. 22, przekazuje dane zawarte w listach 
oczekujących na udzielenie świadczenia do systemu informacji w ochronie zdrowia, o którym 
mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

2. Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 20, przekazuje dane zawarte na listach 
oczekujących na udzielenie świadczenia do systemu informacji w ochronie zdrowia, 
o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 
zdrowia.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 25. [Finansowanie kosztów leczenia lub badań diagnostycznych dokonywa-
nych poza granicami kraju] 

1. Fundusz finansuje koszty leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kra-
ju, udzielonych zgodnie z przepisami o koordynacji, oraz wynikające z art. 26.

2. Prezes Funduszu wydaje świadczeniobiorcy, osobie uprawnionej do świadczeń opie-
ki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji lub osobie, o której mowa w art. 12a, 
zwanym dalej „wnioskodawcą”, na wniosek wnioskodawcy, jego przedstawiciela ustawowego 
lub małżonka, instytucji właściwej, instytucji miejsca zamieszkania, instytucji miejsca pobytu 
lub instytucji łącznikowej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zwanym dalej „pod-
miotem uprawnionym”, zgodę na przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych albo 
kontynuację leczenia lub badań diagnostycznych w innym państwie członkowskim Unii Euro-
pejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
w przypadkach o których mowa w przepisach o koordynacji.

Art. 25. (uchylony).
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3. Prezes Funduszu lub dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może wydać 
wnioskodawcy, na wniosek podmiotu uprawnionego, zgodę na pokrycie kosztów trans-
portu:
1) do miejsca udzielenia świadczeń w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 

lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
– najtańszym środkiem komunikacji możliwym do zastosowania w aktualnym stanie 
zdrowia, w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia;

2) do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju – najtańszym środkiem komunikacji 
możliwym do zastosowania w aktualnym stanie zdrowia, gdy przewidywane koszty 
leczenia za granicą przewyższają koszty transportu i leczenia w kraju.
4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, są ostateczne. Od tych decyzji przysługuje 

skarga do sądu administracyjnego.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu 

i Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób i kryteria 
ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdro-
wotnej, uwzględniając aktualną, opartą na potwierdzonych dowodach naukowych, 
wiedzę i praktykę medyczną, kierując się potrzebą właściwej realizacji przepisów 
o koordynacji.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 15 listopada 2014 r.

Art. 26. [Skierowanie na leczenie poza granicami kraju] 
1. Prezes Funduszu może na wniosek wnioskodawcy, o którym mowa w art. 25, jego 

przedstawiciela ustawowego lub małżonka, skierować wnioskodawcę do przeprowa-
dzenia poza granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych, których nie przepro-
wadza się w kraju, kierując się niezbędnością udzielenia takiego świadczenia w celu 
ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia wnioskodawcy.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Prezes Funduszu może wydać wnioskodaw-
cy, na jego wniosek albo na wniosek jego przedstawiciela ustawowego lub małżonka, 
zgodę na pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń w państwie 
niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub do miejsca leczenia lub za-
mieszkania w kraju, najtańszym środkiem komunikacji możliwym do zastosowania w ak-
tualnym stanie zdrowia, w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia.

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, są ostateczne. Od tych decyzji przysługuje 
skarga do sądu administracyjnego.

4. Koszty leczenia, badań diagnostycznych lub transportu wynikające z ust. 1 i 2 są 
finansowane z budżetu państwa.

Art. 26. (uchylony).

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 15 listopada 2014 r.
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Art. 26a. [Delegacja] 
Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych oraz Prezesa Funduszu, określi, w drodze rozporządze-
nia:
1) tryb składania i rozpatrywania oraz wzór wniosku, o którym mowa w art. 25 ust. 2 i 3 

oraz w art. 26 ust. 1 i 2,
2) tryb pokrywania kosztów, o których mowa w art. 25 ust. 3 i art. 26 ust. 1 i 2
– mając na względzie dobro wnioskodawcy oraz zasadność i skuteczność takiego le-
czenia lub badania diagnostycznego poza granicami kraju, a także gospodarność i ce-
lowość wydatkowania środków publicznych.

Art. 26a. (uchylony).

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 15 listopada 2014 r.

Brak odpowiednika Rozdział 1aa
Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej

Art.  31la. [Plan taryfikacji Agencji] 
1. Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej jest prowadzona na podstawie planu 

taryfikacji Agencji sporządzanego na rok kalendarzowy.
2. Prezes Agencji sporządza projekt planu taryfikacji Agencji i przedstawia go do 

zaopiniowania Prezesowi Funduszu oraz Radzie do spraw Taryfikacji, o której mowa 
w art. 31sa, w terminie do dnia 1 czerwca roku poprzedzającego rok, którego doty-
czy ten plan. Prezes Funduszu oraz Rada do spraw Taryfikacji przedstawiają opinie 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania planu. Niewydanie opinii w tym terminie jest 
równoznaczne z opinią pozytywną.

3. Prezes Agencji przesyła ministrowi właściwemu do spraw zdrowia plan taryfi-
kacji Agencji z opinią Prezesa Funduszu i Rady do spraw Taryfikacji, o której mowa 
w art. 31sa, do zatwierdzenia w terminie do dnia 16 czerwca roku poprzedzającego 
rok, którego dotyczy ten plan.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia zatwierdza plan taryfikacji Agencji w termi-
nie 14 dni od dnia jego otrzymania.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia może w terminie, o którym mowa w ust. 4, 
zalecić wprowadzenie zmian w planie taryfikacji Agencji, określając termin ich wpro-
wadzenia nie dłuższy niż 7 dni.

6. W przypadku nieprzedstawienia planu taryfikacji w terminie, o którym mowa 
w ust. 3, niewprowadzenia w nim przez Agencję zmian określonych w ust. 5 albo nie-
zatwierdzenia planu, minister właściwy do spraw zdrowia sporządza plan taryfikacji 
Agencji.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.
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Brak odpowiednika Art. 31lb. [Określenie taryfy świadczeń w danym zakresie lub rodzaju] 
1. Prezes Agencji określa taryfę świadczeń, w danym zakresie lub rodzaju, w for-

mie obwieszczenia publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji i na 
stronie internetowej Agencji.

2. Przed określeniem taryfy świadczeń w danym zakresie lub rodzaju Prezes Agen-
cji zasięga opinii Rady do spraw Taryfikacji, o której mowa w art. 31sa.

3. Rada do spraw Taryfikacji, o której mowa w art. 31sa, wydaje opinię w terminie 
30 dni od dnia otrzymania taryfy świadczeń w danym zakresie.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Brak odpowiednika Art. 31lc. [Uprawnienie do gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do 
określenia taryfy świadczeń] 

1. Agencja jest uprawniona do gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych 
do określenia taryfy świadczeń.

2. W celu określenia taryfy świadczeń Agencja ma prawo do przetwarzania nastę-
pujących danych świadczeniobiorców:
1) numeru PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaju i numeru dokumentu potwier-

dzającego tożsamość;
2) adresu miejsca zamieszkania;
3) dotyczących udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

3. Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środ-
ków publicznych udostępniają nieodpłatnie Agencji dane, o których mowa w ust. 2, 
konieczne do określenia taryfy świadczeń.

4. W przypadku konieczności pozyskania danych od podmiotów innych niż wymie-
nione w ust. 3, Agencja zawiera umowy z tymi podmiotami, które zapewniają naj-
wyższą jakość i kompletność przekazywanych danych, wyłonionymi w postępowa-
niu ogłoszonym przez Agencję. Agencja zawiera umowy na podstawie określonego 
przez Agencję postępowania zapewniającego poszanowanie zasady przejrzystości 
i równego traktowania podmiotów oraz zawarcia umowy z podmiotem spełniającym 
obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne warunki określone w tym postępo-
waniu.

5. Do zawierania umów, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów o za-
mówieniach publicznych. Umowa może przewidywać wynagrodzenie z tytułu przeka-
zywania danych, jeżeli strony tak postanowią.

6. Warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 4, z podmiotem będącym 
świadczeniodawcą jest stosowanie przez tego świadczeniodawcę rachunku kosztów 
opracowanego na podstawie zaleceń, o których mowa w ust. 7.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zalece-
nia dotyczące standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, o których mowa 
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w ust. 6, kierując się potrzebą ujednolicenia sposobu identyfikowania, gromadzenia, 
przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach świadczeń 
opieki zdrowotnej.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem ust. 6, który wejdzie 
w życie 1 stycznia 2020 r.

Art. 31n. [Zadania] 
Do zadań Agencji należy:
(…)

Art. 31n. [Zadania] 
Do zadań Agencji należy:
(…)

Brak odpowiednika 1a)   ustalanie taryfy świadczeń;

Brak odpowiednika 1b)  opracowywanie propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów, 
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31lc ust. 7;

2)  opracowywanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie infor-
macji o metodologii przeprowadzania oceny technologii medycznych oraz o techno-
logiach medycznych opracowywanych w Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajach;

2)    opracowywanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie in-
formacji o metodologii przeprowadzania oceny technologii medycznych, technolo-
giach medycznych opracowywanych w Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajach 
oraz zasadach ustalania taryfy świadczeń;

3)  opiniowanie programów zdrowotnych, o których mowa w art. 48 ust. 2; 3)    opiniowanie projektów programów polityki zdrowotnej;

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 31o. [Prezes Agencji] 
(...) 2. Do zakresu działania Prezesa Agencji należy:

(…) 5) publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji:

Art. 31o. [Prezes Agencji] 
(...) 2. Do zakresu działania Prezesa Agencji należy:

(…) 5) publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji:

(…) e)  opinii o projektach programów zdrowotnych, o których mowa w art. 48 
ust. 2a,

(…) e) opinii o projektach programów polityki zdrowotnej,

4. Prezes Agencji wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy Prezesa Agencji. 
Zakres zadań zastępcy Prezesa Agencji określa statut Agencji.

4. Prezes Agencji wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy Prezesa Agencji 
do spraw Oceny Technologii Medycznych oraz zastępcy Prezesa Agencji do spraw 
Taryfikacji. Zakresy zadań zastępców Prezesa Agencji określa statut Agencji.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 31p. [Powołanie i odwołanie Prezesa Agencji] 
(…) 
2. Zastępca Prezesa Agencji jest powoływany przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia, na wniosek Prezesa Agencji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego 
i konkurencyjnego naboru, o którym mowa w art. 31 r.

Art. 31p. [Powołanie i odwołanie Prezesa Agencji] 
(…) 
2. Zastępcy Prezesa Agencji są powoływani przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia, na wniosek Prezesa Agencji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego 
i konkurencyjnego naboru, o którym mowa w art. 31 r.
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3. Kadencja Prezesa Agencji oraz zastępcy Prezesa Agencji trwa 5 lat. (...)
5. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje Prezesa Agencji i zastępcę Prezesa 

Agencji z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji w przypadku:
1) rażącego naruszenia przepisów prawa;

3. Kadencja Prezesa Agencji oraz zastępców Prezesa Agencji trwa 5 lat. (...)
5. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje Prezesa Agencji i zastępców Preze-

sa Agencji z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji w przypadku: 
1) rażącego naruszenia przepisów prawa;

2) utraty zdolności do pełnienia obowiązków służbowych z powodu choroby lub innej 
przeszkody trwale uniemożliwiającej pełnienie obowiązków służbowych;

2) utraty zdolności do pełnienia obowiązków służbowych z powodu choroby lub innej 
przeszkody trwale uniemożliwiającej pełnienie obowiązków służbowych;

3) rezygnacji ze stanowiska; 3) rezygnacji ze stanowiska;
4) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub prze-

stępstwo skarbowe;
4) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub prze-

stępstwo skarbowe;
5) naruszenia przepisów art. 31q ust. 1; 5) naruszenia przepisów art. 31q ust. 1;
6) nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z ustawy lub statutu. 6) nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z ustawy lub statutu.

6. Wynagrodzenie Prezesa Agencji i zastępcy Prezesa Agencji ustala minister właś-
ciwy do spraw zdrowia.

6. Wynagrodzenie Prezesa Agencji i zastępców Prezesa Agencji ustala minister 
właściwy do spraw zdrowia.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 31q. [Zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia bez zgody Ministra 
Zdrowia] 

1. Prezes Agencji oraz zastępca Prezesa Agencji nie mogą podejmować dodatko-
wego zatrudnienia bez pisemnej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia ani wy-
konywać działalności lub podejmować zajęć niedających się pogodzić z wykonywanymi 
obowiązkami.

Art. 31q. [Zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia bez zgody Ministra 
Zdrowia] 

1. Prezes Agencji oraz zastępcy Prezesa Agencji nie mogą podejmować dodatkowe-
go zatrudnienia bez pisemnej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia ani wyko-
nywać działalności lub podejmować zajęć niedających się pogodzić z wykonywanymi 
obowiązkami.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 31s. [Rada Przejrzystości]
5. Członkom Rady Przejrzystości przysługuje:

(…) 3)  wydawanie opinii o projektach programów zdrowotnych, o których mowa 
w art. 48 ust. 2a;

Art. 31s. [Rada Przejrzystości] 
5. Członkom Rady Przejrzystości przysługuje: 

(…) 3) wydawanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej;

(…) 
9. Członkowie Rady Przejrzystości oraz osoby niebędące członkami Rady Przejrzy-

stości, którym zlecono przygotowanie ekspertyz i innych opracowań w formie pisemnej 
i ustnej dla tej Rady, w przypadku wykonywania zajęć zarobkowych na podstawie sto-
sunku pracy, umowy o świadczenie usług zarządczych, umowy zlecenia, umowy o dzie-
ło lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z podmiotami, o których mowa 
w ust. 8 pkt 1–3, składają oświadczenie, zwane dalej „deklaracją konfliktu interesów”, 
dotyczące ich samych oraz ich małżonków, zstępnych i wstępnych w linii prostej oraz 
osób, z którymi pozostają we wspólnym pożyciu.

(…) 
9. Kandydaci na członków Rady Przejrzystości przed powołaniem do składu tej 

Rady, a członkowie Rady Przejrzystości przed każdym posiedzeniem tej Rady, skła-
dają oświadczenie o niezachodzeniu okoliczności określonych w ust. 8, pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zwane dalej „deklaracją 
o braku konfliktu interesów”, dotyczące ich samych oraz ich małżonków, zstępnych 
i wstępnych w linii prostej oraz osób, z którymi pozostają we wspólnym pożyciu. 
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświad-
czenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za skła-
danie fałszywych zeznań.
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10. Członkowie Rady Przejrzystości składają oświadczenie o niezachodzeniu oko-
liczności określonych w ust. 8 i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń z art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), zwane dalej „deklaracją o braku konfliktu 
interesów”:
1) przed powołaniem do składu Rady;
2) przed każdym posiedzeniem Rady.

10. (uchylony).

11. Członkowie Rady składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń z art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
deklarację konfliktu interesów na danym posiedzeniu Rady – dla poszczególnych wnio-
sków będących przedmiotem obrad Rady w zakresie, o którym mowa w ust. 6.

11. (uchylony). 

12. Osoby niebędące członkami Rady Przejrzystości, którym zlecono przygotowanie 
ekspertyz i innych opracowań w formie pisemnej lub ustnej dla tej Rady składają pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń z art. 233 § 1 
i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, deklarację konfliktu interesów przed 
posiedzeniem Rady – dla poszczególnych wniosków będących przedmiotem obrad 
Rady w zakresie, o którym mowa w ust. 6.

12. Osoby niebędące członkami Rady Przejrzystości, którym zamierza się zlecić 
przygotowanie ekspertyzy lub innego opracowania dla tej Rady, przed przyjęciem zle-
cenia składają oświadczenie o zaistnieniu albo niezaistnieniu okoliczności określonych 
w ust. 8, dla poszczególnych wniosków będących przedmiotem obrad Rady w zakresie, 
o którym mowa w ust. 6, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszy-
wych zeznań, zwane dalej „deklaracją o konflikcie interesów”. Składający oświadczenie 
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastę-
puje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

(…) 
19. Zespół, o którym mowa w ust. 17, podejmuje uchwały będące stanowiskami Rady 

Przejrzystości, po uprzednim przedstawieniu pisemnej opinii dołączonej do dokumen-
tacji przez każdego członka uczestniczącego w posiedzeniu. Uchwały Zespołu podej-
mowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jego członków. 
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Przejrzy-
stości.

(…) 
19. Zespół, o którym mowa w ust. 17, podejmuje uchwały będące stanowiskami Rady 

Przejrzystości, po uprzednim przedstawieniu pisemnej opinii dołączonej do dokumen-
tacji przez każdego członka uczestniczącego w posiedzeniu. Uchwały Zespołu są po-
dejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jego członków. 
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie Rady 
Przejrzystości.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Brak odpowiednika Art. 31sa. [Rada do spraw Taryfikacji] 
1. Przy Prezesie Agencji działa Rada do spraw Taryfikacji, która pełni funkcję opi-

niodawczo-doradczą.
2. Do zadań Rady do spraw Taryfikacji należy:

1)  opiniowanie:
a) planu taryfikacji Agencji,
b) metodologii taryfikacji świadczeń,
c) przygotowywanej taryfy świadczeń oraz jej zmian;

2)  realizacja innych zadań zleconych przez Prezesa Agencji.
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3. W skład Rady do spraw Taryfikacji wchodzi dziesięciu członków powoływanych 
przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym trzech członków spośród osób 
zgłoszonych przez reprezentatywne organizacje świadczeniodawców w rozumieniu 
art. 31sb ust. 1 oraz dwóch członków zgłoszonych przez Prezesa Funduszu.

4. Wyboru trzech członków Rady do spraw Taryfikacji spośród osób zgłoszonych 
przez reprezentatywne organizacje świadczeniodawców w rozumieniu art. 31sb 
ust. 1 dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia, biorąc pod uwagę kryterium 
liczby osób zatrudnionych i osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej łącznie 
u świadczeniodawców zrzeszonych w reprezentatywnej organizacji świadczeniodaw-
ców, która dokonała zgłoszenia.

5. Kadencja Rady do spraw Taryfikacji trwa 6 lat. W przypadku gdy członek Rady 
do spraw Taryfikacji zostanie odwołany przed upływem kadencji, kadencja członka 
powołanego na jego miejsce upływa z dniem upływu kadencji Rady do spraw Tary-
fikacji.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka Rady do spraw Taryfika-
cji na umotywowany wniosek Prezesa Agencji przed upływem kadencji w przypadku:
1)  złożenia rezygnacji ze stanowiska;
2)  choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków członka Rady do 

spraw Taryfikacji;
3)  skazania prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub prze-

stępstwo skarbowe;
4)  uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady do spraw Taryfikacji albo 

nieprawidłowego wykonywania tych obowiązków;
5)  niespełniania warunków, o których mowa w ust. 7 lub 8;
6)  niezłożenia deklaracji, o której mowa w ust. 9.

7. Członkiem Rady do spraw Taryfikacji może być wyłącznie osoba, która:
1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie finansowania świadczeń opieki zdro-

wotnej, dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków członka Rady 
do spraw Taryfikacji;

2) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestęp-
stwo lub przestępstwo skarbowe;

3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie jest członkiem Rady Przejrzystości bądź Komisji Ekonomicznej, o której mowa 

w art. 17 ustawy o refundacji.
8. Członkowie Rady do spraw Taryfikacji, ich małżonkowie, zstępni i wstępni w linii 

prostej oraz osoby, z którymi członkowie tej Rady pozostają we wspólnym pożyciu, 
nie mogą:
1)  być członkami organów lub przedstawicielami przedsiębiorców wykonujących 

działalność gospodarczą w zakresie doradztwa związanego z taryfikacją lub rozli-
czaniem świadczeń opieki zdrowotnej;
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2)  posiadać akcji lub udziałów w podmiotach, o których mowa w pkt 1;
3)  wykonywać działalności gospodarczej w zakresie doradztwa związanego z taryfi-

kacją oraz rozliczaniem świadczeń opieki zdrowotnej;
4)  wykonywać zajęć zarobkowych w zakresie doradztwa związanego z taryfikacją 

oraz rozliczaniem świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umów z podmiotami 
określonymi w pkt 1–3.
9. Kandydaci na członków Rady do spraw Taryfikacji oraz członkowie Rady do 

spraw Taryfikacji składają oświadczenie o niezachodzeniu okoliczności określonych 
w ust. 8, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zwa-
ne dalej „oświadczeniem o braku konfliktu interesów”, dotyczące ich samych oraz 
ich małżonków, zstępnych i wstępnych w linii prostej oraz osób, z którymi pozostają 
we wspólnym pożyciu. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złoże-
nie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowie-
dzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

10. Osoby niebędące członkami Rady do spraw Taryfikacji, którym zamierza się zle-
cić przygotowanie ekspertyzy lub innego opracowania dla tej Rady, przed przyjęciem 
zlecenia składają oświadczenie o zaistnieniu albo niezaistnieniu okoliczności okre-
ślonych w ust. 8, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych ze-
znań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o nastę-
pującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań.

11. W posiedzeniach Rady do spraw Taryfikacji mogą brać udział eksperci oraz 
inne osoby zaproszone przez przewodniczącego tej Rady, bez prawa głosu. Do osób 
tych stosuje się ust. 8 i 10.

12. W przypadku ujawnienia konfliktu interesów członka Rady do spraw Taryfikacji, 
Rada do spraw Taryfikacji wyłącza tego członka z udziału w pracach tej Rady oraz 
informuje o tym Prezesa Agencji.

13. Oświadczenia o braku konfliktu interesów weryfikuje Centralne Biuro Antyko-
rupcyjne.

14. Pracami Rady do spraw Taryfikacji kieruje przewodniczący przy pomocy dwóch 
wiceprzewodniczących. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący są wybierani spo-
śród członków Rady do spraw Taryfikacji na pierwszym posiedzeniu większością 2/3 
głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków w głosowaniu tajnym.

15. Rada do spraw Taryfikacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decy-
duje głos przewodniczącego Rady do spraw Taryfikacji.

16. Szczegółowy tryb pracy Rady do spraw Taryfikacji określa regulamin pracy 
uchwalany przez tę Radę i zatwierdzany przez Prezesa Agencji.
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17. Członkom Rady do spraw Taryfikacji przysługuje:
1)  wynagrodzenie nieprzekraczające 3500 zł za udział w każdym posiedzeniu tej 

Rady, jednak nie więcej niż 10 500 zł miesięcznie;
2)  zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.
18. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wy-

sokość wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady do spraw Taryfikacji, 
uwzględniając zakres jej zadań.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Brak odpowiednika Art. 31sb. [Reprezentatywna organizacja świadczeniodawców] 
1. Za reprezentatywną organizację świadczeniodawców uważa się taką organiza-

cję, która zrzesza świadczeniodawców, u których liczba osób zatrudnionych i osób 
udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wynosi łącznie co najmniej 10 000. Osoba 
uprawniona do reprezentowania tej organizacji złoży ministrowi właściwemu do 
spraw zdrowia, nie później niż do dnia 30 kwietnia, oświadczenie potwierdzające 
liczbę osób zatrudnionych i osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, pod ry-
gorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświad-
czenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula 
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia prowadzi wykaz reprezentatywnych organi-
zacji świadczeniodawców.

3. W przypadku reprezentatywnej organizacji świadczeniodawców wpisanej do 
wykazu reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców, oświadczenie określone 
w ust. 1 składa się corocznie, nie później niż do dnia 30 kwietnia. Niezłożenie takiego 
oświadczenia w terminie skutkuje usunięciem takiej organizacji z wykazu reprezenta-
tywnych organizacji świadczeniodawców.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia udostępnia wykaz reprezentatywnych or-
ganizacji świadczeniodawców, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1 i 3, 
w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do 
spraw zdrowia i na stronie internetowej tego urzędu.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 31t. [Finansowanie działań Agencji]
(…) 2. Przychodami Agencji są:

Art. 31t. [Finansowanie działań Agencji]
(…) 2. Przychodami Agencji są:
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Brak odpowiednika 1a) odpis na taryfikację świadczeń, o którym mowa w ust. 5–8;
(…) 4. Kosztami Agencji są koszty:
1) działalności Agencji, w szczególności koszty amortyzacji, koszty związane z utrzy-

maniem nieruchomości, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, diety i zwroty 
kosztów podróży;

2) realizacji zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie;

(…) 4. Kosztami Agencji są koszty:
1) działalności Agencji, w szczególności koszty amortyzacji, koszty związane z utrzy-

maniem nieruchomości oraz infrastruktury technicznej, koszty wynagrodzeń wraz 
z pochodnymi, diety i zwroty kosztów podróży;

2) realizacji zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie;

3) działania Rady Przejrzystości. 3) działania Rady Przejrzystości i Rady do spraw Taryfikacji;
Brak odpowiednika
Brak odpowiednika

4) koszty pozyskiwania danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń;
5) inne koszty wynikające z przepisów odrębnych.

Brak odpowiednika 5. Wysokość odpisu na taryfikację świadczeń na dany rok jest ustalana z uwzględ-
nieniem:
1) wysokości kosztów Agencji w zakresie taryfikacji określonej w planie finansowym 

Agencji w roku poprzednim oraz przewidywanego wykonania w tym roku;

2) różnicy pomiędzy planowaną a wykonaną wysokością kosztów Agencji w zakresie 
taryfikacji w roku poprzedzającym o 2 lata dany rok;

3) projektu planu taryfikacji na dany rok.
Brak odpowiednika 6. Ustalenie wysokości odpisu na taryfikację świadczeń, o którym mowa w ust. 5, 

wymaga pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zdrowia wydawanej w poro-
zumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Brak odpowiednika 7. W przypadku niewydania pozytywnej opinii, o której mowa w ust. 6, wysokość 
odpisu na taryfikację świadczeń ustala minister właściwy do spraw zdrowia w poro-
zumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Brak odpowiednika 8. W przypadku nieustalenia wysokości odpisu na taryfikację świadczeń zgodnie 
z ust. 7, wartość tę przyjmuje się w wysokości wynikającej z planu finansowego Agen-
cji w roku poprzednim.

Brak odpowiednika 9. Wysokość odpisu na taryfikację świadczeń, o którym mowa w ust. 5, 7 i 8, wy-
nosi nie więcej niż 0,07% planowanych należnych przychodów z tytułu składek na 
ubezpieczenie zdrowotne na ten rok w planie finansowym Funduszu, o którym mowa 
w art. 121 ust. 3 albo ust. 4, albo ust. 5, albo art. 123 ust. 3.

Brak odpowiednika 10. Prezes Agencji informuje Prezesa Funduszu o wysokości odpisu na taryfikację 
świadczeń na dany rok.

Brak odpowiednika 11. Przychody z tytułu odpisu na taryfikację świadczeń są przeznaczane przez 
Agencję wyłącznie na pokrycie kosztów w zakresie taryfikacji świadczeń. Agencja 
może dokonywać zakupu aktywów trwałych dotyczących taryfikacji świadczeń ze 
środków pochodzących z odpisu na taryfikację świadczeń. Koszty amortyzacji tych 
aktywów stanowią koszty w zakresie taryfikacji świadczeń.

Brak odpowiednika 12. Agencja jest obowiązana do prowadzenia, w ramach zakładowego planu kont, 
ewidencji księgowej w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów, przychodów 
i aktywów trwałych w zakresie dotyczącym taryfikacji.
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Brak odpowiednika 13. Odpis na taryfikację świadczeń jest przekazywany przez Fundusz do Agencji 
w dwunastu równych miesięcznych ratach do ostatniego dnia miesiąca.

Brak odpowiednika 14. Od kwoty nieprzekazanego przez Fundusz w terminie odpisu na taryfikację 
świadczeń Agencji przysługują odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości okre-
ślonych dla zaległości podatkowych. 

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Brak odpowiednika Art. 32a. [Prawo do leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i le-
czenia onkologicznego, bez skierowania] 

1. Świadczeniobiorca, u którego lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, stwier-
dził podejrzenie nowotworu złośliwego, ma prawo do diagnostyki onkologicznej na 
podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, bez skierowania, o którym 
mowa w art. 32.

2. Świadczeniobiorca, u którego:
1) w wyniku diagnostyki onkologicznej stwierdzono nowotwór złośliwy,
2) lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń 

szpitalnych stwierdził nowotwór złośliwy
– ma prawo do leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia 
onkologicznego, bez skierowania, o którym mowa w art. 57 ust. 1 lub art. 58.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nowotworów złośliwych skóry, z wyjątkiem 
czerniaka skóry.

4. Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego wydaje świadczeniobiorcy odpo-
wiednio lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a albo ust. 2 pkt 2.

5. Lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń 
szpitalnych, który stwierdził nowotwór złośliwy, dokonuje zgłoszenia Karty Zgło-
szenia Nowotworu Złośliwego bezpośrednio do Krajowego Rejestru Nowotworów, 
o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

6. Lekarz, o którym mowa w ust. 5, wpisuje w karcie diagnostyki i leczenia onko-
logicznego numer Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego nadawany przez Krajowy 
Rejestr Nowotworów.

7. Świadczeniobiorca zamierzający skorzystać z diagnostyki onkologicznej lub 
leczenia onkologicznego pozostawia kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego 
u świadczeniodawcy, u którego świadczenia te będą udzielane.

8. W przypadku konieczności zmiany świadczeniodawcy, o którym mowa w ust. 7, 
karta diagnostyki i leczenia onkologicznego jest wydawana świadczeniobiorcy.

9. Lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, może wydawać karty diagnostyki i le-
czenia onkologicznego, jeżeli ustalony dla niego przez oddział wojewódzki Funduszu
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indywidualny wskaźnik rozpoznawania nowotworów nie jest niższy niż minimalny 
wskaźnik rozpoznawania nowotworów.

10. Wskaźnika rozpoznawania nowotworów nie ustala się, jeżeli od rozpoczęcia 
wydawania przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, kart diagnostyki i leczenia 
onkologicznego liczba świadczeniobiorców, którym ten lekarz wydał te karty oraz 
którym wykonano diagnostykę onkologiczną i postawiono rozpoznanie, nie przekro-
czyła 30.

11. Oddział wojewódzki Funduszu, z którym lekarz, o którym mowa w art. 55 
ust. 2a, zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo z którym za-
warł umowę świadczeniodawca podstawowej opieki zdrowotnej, u którego ten lekarz 
udziela świadczeń opieki zdrowotnej, informuje tego lekarza oraz świadczeniodawcę 
o ustaleniu indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów.

12. Oddział wojewódzki Funduszu informuje lekarza oraz świadczeniodawcę, o któ-
rym mowa w ust. 11, o nieosiągnięciu minimalnego wskaźnika rozpoznawania nowo-
tworów i obowiązku odbycia przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, szkolenia 
w zakresie wczesnego rozpoznawania nowotworów, prowadzonego przez podmiot 
uprawniony do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

13. Lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, nie może wydawać kart diagnostyki 
i leczenia onkologicznego od dnia otrzymania od oddziału wojewódzkiego Funduszu 
informacji, o której mowa w ust. 12, do dnia przedstawienia oddziałowi wojewódz-
kiemu Funduszu przez lekarza dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia 
w zakresie wczesnego rozpoznawania nowotworów.

14. Jeżeli lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, wyda kartę diagnostyki i lecze-
nia onkologicznego po otrzymaniu od oddziału wojewódzkiego Funduszu informa-
cji, o której mowa w ust. 12, a przed przedstawieniem oddziałowi wojewódzkiemu 
Funduszu dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie wczesnego 
rozpoznawania nowotworów, oddział wojewódzki Funduszu jest uprawniony do na-
łożenia kary umownej w wysokości określonej w umowie, o której mowa w ust. 11.

15. Jeżeli zmiana lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, następuje w związku 
z okolicznościami określonymi w ust. 13, zmiana ta nie jest zaliczana do zmian, od 
których liczby uzależniony jest obowiązek wniesienia opłaty, o której mowa w art. 28 
ust. 1.

16. Oddział wojewódzki Funduszu, na wniosek odpowiednio świadczeniodawcy 
podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, któ-
ry zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, lub świadczeniodawcy 
udzielającego świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub świad-
czeń szpitalnych, przydziela zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfiku-
jącymi karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Świadczeniodawcy przydzielają 
lekarzom udzielającym u nich świadczeń opieki zdrowotnej zakresy liczb będących 
unikalnymi numerami identyfikującymi karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.
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17. Zakresy liczb będące unikalnymi numerami identyfikującymi karty diagnostyki 
i leczenia onkologicznego mogą być wykorzystane tylko raz.

18. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów,
2) minimalny wskaźnik rozpoznawania nowotworów

– biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia miarodajnego i obiektywnego cha-
rakteru tego wskaźnika.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. 

Brak odpowiednika Art. 32b. [Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego] 
1. Świadczeniodawca sporządzający dokumentację medyczną dotyczącą diagnosty-

ki onkologicznej lub leczenia onkologicznego ma obowiązek sporządzić i przekazać 
nieodpłatnie świadczeniobiorcy posiadającemu kartę diagnostyki i leczenia onkolo-
gicznego kopię tej dokumentacji, za której wykonanie świadczeniodawca nie pobiera 
opłaty, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r. poz. 159 i 742 oraz z 2013 r. poz. 1245). 
Kopia dokumentacji medycznej dotyczącej diagnostyki onkologicznej i leczenia onkolo-
gicznego stanowi załącznik do karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

2. W przypadku:
1) gdy w wyniku diagnostyki onkologicznej nie stwierdzono nowotworu złośliwe-

go, świadczeniobiorca pozostawia kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego 
u świadczeniodawcy, który wykonywał tę diagnostykę;

2) zakończenia leczenia onkologicznego, świadczeniobiorca pozostawia kartę diagno-
styki i leczenia onkologicznego u świadczeniodawcy, który zakończył to leczenie.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, świadczeniodawca przekazuje kartę 

diagnostyki i leczenia onkologicznego wraz z kopią dokumentacji medycznej doty-
czącej diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego lekarzowi, o którym 
mowa w art. 55 ust. 2a, wskazanemu przez świadczeniobiorcę w deklaracji wyboru, 
o której mowa w art. 56 ust. 1. Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego dołącza 
się do dokumentacji medycznej.

4. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego zawiera:
1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

a) nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia,
c) oznaczenie płci,
d) adres miejsca zamieszkania,
e)  numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL jed-

nego z rodziców lub opiekuna prawnego, a w przypadku osób, które nie mają na-
danego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
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f)  w przypadku gdy świadczeniobiorcą jest osoba małoletnia, całkowicie ubez-
własnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko 
i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego w rozu-
mieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz adres jego miejsca zamieszkania;

 2)  oznaczenie świadczeniodawcy, w tym lekarza, który udzielił świadczeń opieki 
zdrowotnej;

 3) datę sporządzenia;
 4) dane dotyczące objawów;
 5) dane dotyczące badań diagnostycznych;
 6) dane o skierowaniu do lekarza specjalisty;
 7) dane dotyczące diagnostyki onkologicznej;
 8) rozpoznanie;
 9) dane dotyczące oceny jakości diagnostyki onkologicznej;
10) plan leczenia onkologicznego;
11) unikalny numer identyfikacyjny;
12) datę zakończenia leczenia onkologicznego;
13) numer Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego nadawany przez Krajowy Rejestr 

Nowotworów;
14) dane lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, wskazanego przez świadczenio-

biorcę w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 56 ust. 1.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, mając na celu zapewnienie właściwej 
realizacji diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. 

Art. 33. [Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe]
(…) 2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, wymaga potwierdzenia przez oddział 

wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobior-
cy, a jeżeli nie można ustalić miejsca jego zamieszkania – oddział wojewódzki Funduszu 
właściwy dla siedziby świadczeniodawcy, który wystawił skierowanie.

Art. 33. [Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe]
(…) 2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, wymaga potwierdzenia przez oddział wo-

jewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, 
a jeżeli nie można ustalić miejsca jego zamieszkania – oddział wojewódzki Funduszu 
właściwy dla siedziby świadczeniodawcy, który wystawił skierowanie. Do potwierdzenia 
oraz odmowy potwierdzania skierowania, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się 
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Brak odpowiednika Art. 33b. [Zapewnienie zakwaterowania] 
1. W przypadku gdy stan zdrowia świadczeniobiorcy wymaga wykonywania pro-

cedur medycznych stosowanych w leczeniu szpitalnym, ale nie wymaga udzielania 
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całodobowych lub całodziennych świadczeń opieki zdrowotnej w odpowiednio 
urządzonych, stałych pomieszczeniach podmiotu leczniczego, świadczeniodawca 
zapewnia bezpłatnie na wniosek świadczeniobiorcy zakwaterowanie w innym miej-
scu, w którym świadczy się usługi hotelarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 196 i 822) w zakresie 
krótkotrwałego, ogólnie dostępnego wynajmowania domów, mieszkań i pokoi. Infor-
mację tę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

2. Świadczeniobiorcy, który korzysta z zakwaterowania na podstawie ust. 1, przy-
sługuje bezpłatnie, na jego wniosek, transport z miejsca tego zakwaterowania do 
miejsca udzielania świadczeń. Informację tę odnotowuje się w dokumentacji me-
dycznej.

3. Świadczeniodawca, który zapewnił zakwaterowanie na podstawie ust. 1, ponosi 
odpowiedzialność za szkody, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, wynikające wyłącznie z udzielania lub 
zaniechania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Brak odpowiednika Art. 42a. [Finansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza 
granicami kraju] 

Fundusz finansuje koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granica-
mi kraju:
1) na zasadzie zwrotu kosztów, o którym mowa w art. 42b;
2) zgodnie z przepisami o koordynacji;
3) na podstawie decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, o których 

mowa w art. 42i ust. 2 i 9, albo decyzji Prezesa Funduszu, o których mowa w art. 42j 
ust. 1 i 2.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 15 listopada 2014 r. nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. 

Brak odpowiednika Art. 42b. [Prawo do otrzymania od Funduszu zwrotu kosztów świadczenia opieki 
zdrowotnej] 

1. Świadczeniobiorca jest uprawniony do otrzymania od Funduszu zwrotu kosztów 
świadczenia opieki zdrowotnej, będącego świadczeniem gwarantowanym, udzielo-
nego na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, zwanego dalej „zwrotem kosztów”.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1) obowiązkowych szczepień ochronnych;
2) opieki długoterminowej, jeżeli jej celem jest wspieranie osób potrzebujących po-

mocy w zakresie wykonywania rutynowych czynności życia codziennego;
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3) przydziału i dostępu do narządów przeznaczonych do przeszczepów, obejmują-
cych czynności, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o po-
bieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. 
Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.).
3. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów jest uzyskanie przez świadczeniobiorcę, 

przed skorzystaniem ze świadczenia, o którym mowa w ust. 1, podlegającego zwrotowi 
kosztów, odpowiedniego skierowania lub zlecenia na przejazd środkami transportu 
sanitarnego, zgodnie z art. 32, art. 33 ust. 1, art. 33a ust. 1, art. 41 lub art. 57–59 oraz 
przepisami wydanymi na podstawie art. 31d.

4. Skierowanie lub zlecenie na przejazd środkami transportu sanitarnego, wyma-
gane zgodnie z ust. 3, może być wystawione również przez lekarza wykonującego 
zawód w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. 
Takie skierowanie lub zlecenie traktuje się jak skierowanie lub zlecenie lekarza ubez-
pieczenia zdrowotnego.

5. W przypadku świadczenia, o którym mowa w ust. 1, z zakresu lecznictwa uzdro-
wiskowego, warunkiem otrzymania zwrotu kosztów jest potwierdzenie skierowania 
zgodnie z art. 33 ust. 2, w zakresie celowości leczenia uzdrowiskowego, przed sko-
rzystaniem z tych świadczeń.

6. W przypadku świadczenia, o którym mowa w ust. 1, z zakresu określonego 
w art. 15 ust. 2 pkt 15, warunkiem otrzymania zwrotu kosztów jest:
1) zakwalifikowanie pacjenta przez świadczeniodawcę do danego programu lekowego;
2) niezaistnienie kryteriów wyłączenia z programu określonych w opisie programu 

lekowego.
7. W przypadku gdy w trakcie trwania leczenia świadczeniobiorcy w ramach pro-

gramu lekowego zaistniały kryteria wyłączenia, o których mowa w ust. 6 pkt 2, zwrot 
kosztów obejmuje koszt świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych do momentu zaist-
nienia tych kryteriów.

8. W przypadku świadczenia, o którym mowa w ust. 1, udzielanego w ramach progra-
mów zdrowotnych, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 13, warunkiem otrzymania zwrotu 
kosztów jest spełnienie wymogów warunkujących udział pacjenta w danym programie.

9. W przypadku świadczenia, o którym mowa w ust. 1, zawartego w wykazie, o któ-
rym mowa w art. 42e ust. 1, warunkiem zwrotu kosztów jest uprzednie wydanie zgody 
przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu na uzyskanie danego świadcze-
nia opieki zdrowotnej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim 
Unii Europejskiej. Uprzednia zgoda obejmuje także świadczenia opieki zdrowotnej, 
które nie były bezpośrednio przedmiotem tej zgody, jeżeli ich udzielenie okazało się 
konieczne w związku z udzielaniem świadczenia opieki zdrowotnej objętego zgodą.

10. Świadczeniobiorca jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów leku, środka 
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, 
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zawartego w danym wskazaniu w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy 
o refundacji, w zakresie dotyczącym leków, środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 
pkt 1 ustawy o refundacji, lub mającego w tym wykazie swój odpowiednik refundowa-
ny w danym wskazaniu, w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o refundacji, który został 
zakupiony w aptece działającej na terytorium:
1) państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na podstawie recepty wystawionej na 

terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Eu-
ropejskiej przez osobę uprawnioną do wystawiania recept zgodnie z przepisami 
tego państwa;

2) innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na 
podstawie recepty transgranicznej, o której mowa w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.), wystawionej przez osobę 
uprawnioną w rozumieniu ustawy o refundacji, na prośbę pacjenta, który zamierza 
ją zrealizować w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, zwanej dalej „receptą transgraniczną”.
11. Świadczeniobiorca jest uprawniony do uzyskania zwrotu kosztów zakupu lub 

naprawy wyrobu medycznego będącego świadczeniem gwarantowanym, który został 
zakupiony lub podlegał naprawie na terytorium:
1) państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na podstawie zlecenia wystawionego 

na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej przez osobę uprawnioną do jego wystawienia zgodnie z przepisami 
tego państwa;

2) innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na 
podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, fel-
czera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego lub 
położną ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w ustawie o re-
fundacji.
12. Zwrot kosztów leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywie-

niowego lub wyrobu medycznego, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, dotyczy wyłącz-
nie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 
wyrobów medycznych ordynowanych zgodnie z potwierdzonymi w dokumentacji 
medycznej wskazaniami, odpowiadającymi zakresowi wskazań objętych refundacją 
dla danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
lub wyrobu medycznego, określonemu w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 
ustawy o refundacji.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 15 listopada 2014 r.
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Brak odpowiednika Art. 42c. [Zwrot kosztów] 
1. Fundusz dokonuje zwrotu kosztów w wysokości odpowiadającej kwocie:

1) finansowania danego świadczenia gwarantowanego stosowanej w rozliczeniach 
między Funduszem a świadczeniodawcami z tytułu umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej;

2) finansowania danego świadczenia gwarantowanego – w przypadku świadczeń, 
o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12, medycznych czynności ratunkowych wyko-
nanych przez zespoły ratownictwa medycznego oraz świadczeń udzielanych w ra-
mach programów zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa;

3) limitu finansowania danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego lub wyrobu medycznego, zawartych w danym wskazaniu w wykazie, 
o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, z uwzględnieniem odpłatno-
ści, o której mowa w art. 14 ustawy o refundacji, w zakresie dotyczącym leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów 
medycznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o refundacji, lub mających 
w tym wykazie swój odpowiednik refundowany w danym wskazaniu, w rozumieniu 
art. 2 pkt 13 ustawy o refundacji;

4) odpowiadającej wartości wyrobu medycznego, nie wyższej niż limit finansowania ze 
środków publicznych dla danego wyrobu medycznego wynikający z przepisów wy-
danych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, z uwzględnieniem przepisów 
art. 47 ust. 1–2a – w przypadku świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 9.
2. W przypadku gdy procedura medyczna wykonana na terytorium innego niż Rzecz-

pospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej mieści się w zakresie 
świadczeń gwarantowanych, nie mając dokładnego odpowiednika wśród procedur me-
dycznych wykonywanych w kraju, za podstawę zwrotu kosztów przyjmuje się kwotę 
finansowania procedury medycznej, mieszczącej się w zakresie tych świadczeń, naj-
bardziej zbliżonej pod względem medycznym do procedury wykonanej na terytorium 
innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

3. W przypadku gdy wniosek o zwrot kosztów dotyczy co najmniej dwóch świadczeń, 
o których mowa w art. 42b ust. 1, które są rozliczane przez Fundusz w ramach jednego 
świadczenia gwarantowanego, za podstawę zwrotu kosztów przyjmuje się to świadczenie.

4. W przypadku złożenia oddzielnych wniosków o zwrot kosztów, dotyczących co 
najmniej dwóch świadczeń, o których mowa w art. 42b ust. 1, rozliczanych przez Fun-
dusz w ramach jednego świadczenia gwarantowanego, łączna kwota zwrotu kosztów 
uzyskana na podstawie tych wniosków nie może przekraczać kwoty finansowania 
tego świadczenia.

5. W przypadku gdy dla danego świadczenia gwarantowanego istnieje na terenie 
kraju ta sama wysokość kwoty finansowania stosowana w rozliczeniach między pod-
miotem zobowiązanym do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków 
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publicznych a świadczeniodawcami, podstawą zwrotu kosztów jest wysokość kwo-
ty finansowania według stanu obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym 
zakończono udzielanie świadczenia objętego wnioskiem o zwrot kosztów, o którym 
mowa w art. 42d ust. 1.

6. W przypadku gdy dla danego świadczenia gwarantowanego istnieje na tere-
nie kraju zróżnicowanie wysokości kwot finansowania stosowanych w rozliczeniach 
między podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze 
środków publicznych a świadczeniodawcami, podstawą zwrotu kosztów jest średnia 
ważona kwoty finansowania obliczona dla tego świadczenia gwarantowanego według 
stanu obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym zakończono udzielanie 
świadczenia objętego wnioskiem o zwrot kosztów, o którym mowa w art. 42d ust. 1.

7. Jeżeli ustalenie podstawy zwrotu kosztów nie jest możliwe przy zastosowaniu 
przepisów ust. 5 lub 6, jako podstawę zwrotu kosztów przyjmuje się odpowiednio wy-
sokość kwoty finansowania albo średnią ważoną kwoty finansowania obliczoną we-
dług stanu obowiązującego na dzień, w którym zakończono udzielanie świadczenia 
objętego wnioskiem o zwrot kosztów, o którym mowa w art. 42d ust. 1.

8. W przypadku świadczeń gwarantowanych rozliczanych w formie ryczałtowej 
za gotowość do udzielania świadczeń podstawą zwrotu kosztów jest obliczona na 
terenie kraju średnia kwota finansowania świadczeń z danego zakresu, udzielonych 
jednemu pacjentowi, w ostatnim pełnym kwartale poprzedzającym kwartał, w którym 
zakończono udzielanie tych świadczeń, w szczególności średnia kwota finansowania:
1) świadczeń gwarantowanych udzielonych jednemu świadczeniobiorcy w szpitalnym 

oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć;
2) jednorazowej interwencji zespołu ratownictwa medycznego.

9. W przypadku świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa, 
z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, średnią 
ważoną, o której mowa w ust. 6, oraz średnią kwotę finansowania, o której mowa 
w ust. 8, oblicza minister właściwy do spraw zdrowia.

10. W przypadku leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowe-
go lub wyrobu medycznego podstawą zwrotu kosztów jest kwota finansowania ze środ-
ków publicznych, ustalona zgodnie z ust. 1 pkt 3 lub 4, obowiązująca na dzień zakupu.

11. W przypadku gdy liczba DDD, w rozumieniu ustawy o refundacji, w opakowaniu 
leku zakupionego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Euro-
pejskiej różni się od liczby DDD w opakowaniu leku wymienionego w wykazie, o którym 
mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, kwotę zwrotu kosztów odpowiednio zwiększa 
lub zmniejsza się proporcjonalnie do ilorazu liczby DDD w opakowaniu leku zakupionego 
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej i liczby DDD 
leku wymienionego w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji.

12. Zwrotu kosztów dokonuje się w walucie polskiej.
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13. Zwrot kosztów nie może przekraczać kwoty wydatków rzeczywiście ponie-
sionych przez świadczeniobiorcę z tytułu uzyskania danego świadczenia, o którym 
mowa w art. 42b ust. 1, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego dla danej waluty 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wystawienia ra-
chunku, o którym mowa w art. 42d ust. 5 pkt 1.

14. Do zwrotu kosztów stosuje się art. 50a ust. 2.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 15 listopada 2014 r.

Brak odpowiednika Art. 42d. [Wniosek o zwrot kosztów] 
1. Decyzję administracyjną w sprawie zwrotu kosztów wydaje, na wniosek świad-

czeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego, zwany dalej „wnioskiem o zwrot 
kosztów”, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
a w przypadku:
1) osób ubezpieczonych i członków ich rodzin posiadających miejsce zamieszkania 

na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Eu-
ropejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wskazanego w zgło-
szeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

2) osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a, nieposiadających miejsca zamiesz-
kania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dyrektor oddziału wojewódzkiego 
Funduszu wybranego przez świadczeniobiorcę.
2. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu określonego zgodnie z ust. 1 wyda-

je decyzję administracyjną o odmowie zwrotu kosztów, jeżeli:
1) wniosek o zwrot kosztów dotyczy świadczeń opieki zdrowotnej niespełniających 

kryteriów określonych w art. 42b ust. 1, 10–12 lub
2) wniosek o zwrot kosztów dotyczy świadczeń, o których mowa w art. 42b ust. 2, lub
3) nie zostały spełnione warunki dotyczące posiadania przez świadczeniobiorcę skie-

rowania lub zlecenia, o których mowa w art. 42b ust. 3–5, recepty, o której mowa 
w art. 42b ust. 10 pkt 1, lub recepty transgranicznej albo zlecenia, o którym mowa 
w art. 42b ust. 11, lub

4) nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 42b ust. 6 albo 8, lub
5) świadczeniobiorca, przed udzieleniem mu świadczeń opieki zdrowotnej, nie uzy-

skał zgody, o której mowa w art. 42b ust. 9, lub
6) świadczeniobiorca nie przedstawił dokumentów zawierających wystarczające 

dane dotyczące procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, pozwalające na 
zidentyfikowanie świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy wniosek o zwrot 
kosztów, lub
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7) świadczeniobiorca nie udokumentował faktu pokrycia całości kosztów świadczeń 
opieki zdrowotnej, których dotyczy wniosek o zwrot kosztów, lub

8) świadczenia opieki zdrowotnej, których dotyczy wniosek o zwrot kosztów, zostały 
zakwalifikowane przez Fundusz do rozliczenia na podstawie przepisów o koordy-
nacji, lub

9) wniosek o zwrot kosztów został złożony po upływie terminu, o którym mowa 
w ust. 12.
3. Przepisu ust. 2 pkt 5 nie stosuje się, jeżeli świadczeniobiorca po upływie 30 dni 

od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie zgody, o której mowa w art. 42b 
ust. 9, ze względu na pilną konieczność podjęcia leczenia niezbędnego dla ratowania 
życia lub zdrowia, wynikającą z potwierdzonego stanu klinicznego, poddał się takie-
mu leczeniu na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie-
go Unii Europejskiej.

4. Wniosek o zwrot kosztów zawiera:
 1)  imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL świadczeniobiorcy, a w przypadku 

jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2)  adres miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy oraz adres do korespondencji;
 3)  imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL przedstawiciela ustawowego 

świadczeniobiorcy, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdza-
jącego tożsamość, jeżeli wniosek o zwrot kosztów składa przedstawiciel usta-
wowy;

 4)  adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji przedstawiciela usta-
wowego świadczeniobiorcy, jeżeli wniosek o zwrot kosztów składa przedstawi-
ciel ustawowy;

 5)  termin i państwo udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, którego dotyczy wnio-
sek o zwrot kosztów;

 6)  łączną kwotę, którą uiszczono za świadczenie opieki zdrowotnej, którego dotyczy 
wniosek o zwrot kosztów, z podaniem waluty;

 7)  numer telefonu lub adres poczty elektronicznej świadczeniobiorcy lub jego przed-
stawiciela ustawowego, jeżeli posiada;

 8)  numer decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, o której mowa 
w art. 42f ust. 1, jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej, którego dotyczy wniosek 
o zwrot kosztów, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 42e ust. 1;

 9)  numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot kosztów ma zostać doko-
nany w drodze przelewu bankowego, a w przypadku rachunku prowadzonego za 
granicą – również inne niezbędne dane tego rachunku;

10)  imię i nazwisko oraz adres posiadacza rachunku bankowego, jeżeli rachunek ten 
nie należy do świadczeniobiorcy, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów;

11)  adres, na który ma zostać przekazany przekaz pocztowy, jeżeli zwrot kosztów ma 
zostać dokonany w drodze przekazu pocztowego;
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12)  spis załączników do wniosku o zwrot kosztów;
13)  oświadczenie osoby składającej wniosek, złożone pod rygorem odpowiedzial-

ności karnej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu karnego, że dane zawarte we wniosku są 
zgodne ze stanem faktycznym.

5. Do wniosku o zwrot kosztów dołącza się:
1)  oryginał rachunku wystawionego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim Unii Europejskiej przez podmiot udzielający świadczeń zdrowot-
nych lub oryginał rachunku wystawionego w państwie członkowskim Unii Europej-
skiej przez aptekę albo dostawcę wyrobów medycznych;

2)  dokument potwierdzający pokrycie całości kosztów świadczenia, którego dotyczy 
wniosek o zwrot kosztów, w przypadku gdy nie wynika to z dokumentu, o którym 
mowa w pkt 1;

3) oryginał lub kopię odpowiednio:
a) skierowania lub zlecenia, o którym mowa w art. 42b ust. 3–5,
b) recepty, o której mowa w art. 42b ust. 10 pkt 1, albo recepty transgranicznej,
c) zlecenia, o którym mowa w art. 42b ust. 11.
6. Rachunek, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, zawiera:

1)  dane wystawcy rachunku oraz datę jego wystawienia;
2)  dane świadczeniobiorcy, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów;
3)  dane niezbędne do zidentyfikowania świadczenia, którego dotyczy wniosek 

o zwrot kosztów, w szczególności informacje umożliwiające określenie kodów 
Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 oraz Międzynarodowej 
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 albo dane do-
tyczące wydanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego lub wyrobów medycznych.
7. W przypadku gdy rachunek, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, nie zawiera danych, 

o których mowa w ust. 6 pkt 3, dane te powinny być zawarte w dołączonej do wniosku 
o zwrot kosztów dokumentacji.

8. W przypadku świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 15, do wniosku o zwrot 
kosztów dołącza się zaświadczenie świadczeniodawcy potwierdzające zakwalifikowa-
nie do odpowiedniego programu lekowego oraz kopię dokumentacji medycznej.

9. W przypadku gdy wniosek o zwrot kosztów dotyczy leku, środka spożywcze-
go specjalnego przeznaczenia lub wyrobu medycznego, o którym mowa w art. 42b 
ust. 10 pkt 1, do wniosku dołącza się również kopię dokumentacji medycznej, z której 
wynika medyczna zasadność wystawienia recepty na lek, środek spożywczy specjal-
nego przeznaczenia lub wyrób medyczny, którego dotyczy ten wniosek.

10. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 5–9, są sporządzone 
w języku obcym, do wniosku o zwrot kosztów należy dołączyć tłumaczenie tych do-
kumentów na język polski. Tłumaczenie nie musi być sporządzone przez tłumacza 
przysięgłego.
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11. Przepisów ust. 5 pkt 3 lit. a i ust. 8 nie stosuje się do wniosku o zwrot kosztów 
dotyczącego świadczenia opieki zdrowotnej, na które świadczeniobiorca uzyskał 
zgodę, o której mowa w art. 42b ust. 9.

12. Wniosek o zwrot kosztów składa się w terminie 6 miesięcy od dnia wystawienia 
rachunku za świadczenie opieki zdrowotnej, którego dotyczy ten wniosek.

13. W przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o zwrot kosztów nie wymaga przepro-
wadzenia postępowania wyjaśniającego, decyzję, o której mowa w ust. 1 albo 2, wy-
daje się w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania.

14. W przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o zwrot kosztów wymaga przeprowa-
dzenia postępowania wyjaśniającego, wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, 
następuje w terminie 60 dni od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku gdy po-
stępowanie wyjaśniające wymaga uzupełnienia przez świadczeniobiorcę albo jego 
przedstawiciela ustawowego wniosku o zwrot kosztów lub prowadzenia korespon-
dencji z instytucją krajową, do tego terminu nie wlicza się okresu:
1) od dnia wezwania do uzupełnienia wniosku do dnia otrzymania tego uzupełnienia 

przez oddział wojewódzki Funduszu albo do dnia bezskutecznego upływu terminu 
wyznaczonego na uzupełnienie wniosku o zwrot kosztów;

2) od dnia wysłania zapytania do instytucji krajowej do dnia otrzymania przez oddział 
wojewódzki Funduszu odpowiedzi tej instytucji.
15. W przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o zwrot kosztów wymaga przeprowa-

dzenia postępowania wyjaśniającego przy udziale krajowego punktu kontaktowego 
do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej, działającego w innym niż Rzeczpospoli-
ta Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, zwrot kosztów albo wydanie de-
cyzji odmawiającej zwrotu kosztów następuje w terminie 6 miesięcy od dnia wszczę-
cia postępowania. Jeżeli w powyższym terminie nie dokonano ustaleń pozwalających 
na jednoznaczne określenie kwoty zwrotu kosztów należnej świadczeniobiorcy, zwrot 
kosztów następuje niezwłocznie po upływie tego terminu w wysokości odpowiadają-
cej kwocie, którą należy uznać w danym przypadku za najbardziej prawdopodobną 
podstawę zwrotu kosztów. W postępowaniu wątpliwości rozstrzyga się na korzyść 
świadczeniobiorcy.

16. Rozpoczęcie rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów następuje zgodnie 
z kolejnością wpływu do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

17. Zwrot kosztów następuje w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez oddział wo-
jewódzki Funduszu wiadomości o tym, że decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się 
ostateczna, z zastrzeżeniem art. 42h ust. 1.

18. Zwrotu kosztów dokonuje się w drodze przelewu na rachunek bankowy podany 
we wniosku o zwrot kosztów albo w drodze przekazu pocztowego.

19. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do Prezesa 
Funduszu.
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20. W przypadku:
1) uchylenia decyzji, o której mowa w ust. 1, i rozpatrzenia sprawy co do istoty,
2) uchylenia decyzji, o której mowa w ust. 1, w przypadku wznowienia postępowania,
3) nieważności decyzji, o której mowa w ust. 1
– po dokonaniu przez Fundusz zwrotu kosztów świadczeniobiorca, który otrzymał 
zwrot kosztów, jest obowiązany do zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty.

21. Kwota, o której mowa w ust. 20, podlega ściągnięciu w trybie przepisów o po-
stępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Fundu-
szu wydaje decyzję administracyjną ustalającą obowiązek zwrotu tej kwoty, jej wyso-
kość oraz termin płatności.

22. Od kwoty, o której mowa w ust. 20, nalicza się odsetki ustawowe, poczynając 
od dnia, w którym upłynął termin płatności.

23. Nie wydaje się decyzji, o której mowa w ust. 21, jeżeli od dnia uchylenia lub 
stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w ust. 1, upłynęło 5 lat.

24. Należność z tytułu zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 20, ulega przedawnieniu 
z upływem 5 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca tę należność stała się 
ostateczna.

25. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
wniosku o zwrot kosztów, mając na względzie zapewnienie sprawności postępowa-
nia w sprawie zwrotu kosztów.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 15 listopada 2014 r.

Brak odpowiednika Art. 42e. [Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej] 
1. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, 

wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku których zwrot kosztów wymaga 
uzyskania zgody, o której mowa w art. 42b ust. 9, mając na względzie dobro świad-
czeniobiorców oraz gospodarność i celowość wydatkowania środków publicznych.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) świadczenia opieki zdrowotnej podlegające wymogom planowania niezbędnego 

dla zapewnienia wystarczającego i stałego dostępu do pełnego zakresu opieki 
zdrowotnej wysokiej jakości lub wynikającego z konieczności kontrolowania kosz-
tów i uniknięcia niegospodarności w wykorzystaniu zasobów finansowych, tech-
nicznych i ludzkich, a jednocześnie których udzielenie wymaga:
a) pozostawania pacjenta w szpitalu do dnia następnego lub
b)  zastosowania wysokospecjalistycznej i kosztownej infrastruktury lub aparatury 

i sprzętu medycznego;
2)  świadczenia opieki zdrowotnej stwarzające szczególne ryzyko dla życia lub zdro-

wia świadczeniobiorcy.
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3. Minister właściwy do spraw zdrowia wydaje rozporządzenie, o którym mowa 
w ust. 1, lub dokonuje jego zmiany w przypadku stwierdzenia, że brak takiego wykazu 
lub jego zmiany będzie skutkować nienależytym zabezpieczeniem dostępu do świad-
czeń opieki zdrowotnej na terenie kraju.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 15 listopada 2014 r.

Brak odpowiednika Art. 42f. [Wniosek o zgodę na uzyskanie danego świadczenia opieki zdrowotnej] 
1. Zgodę, o której mowa w art. 42b ust. 9, wydaje, w drodze decyzji admini-

stracyjnej, na wniosek świadczeniobiorcy, jego przedstawiciela ustawowego, 
małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, osoby 
pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby upoważnionej przez świadczenio-
biorcę, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, a w przypadku:
1) osób ubezpieczonych i członków ich rodzin posiadających miejsce zamieszkania 

na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Eu-
ropejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wskazanego w zgło-
szeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

2) osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a, nieposiadających miejsca zamiesz-
kania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dyrektor oddziału wojewódzkiego 
Funduszu wybranego przez świadczeniobiorcę.
2. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może, w drodze decyzji administra-

cyjnej, odmówić zgody, o której mowa w art. 42b ust. 9, jeżeli świadczenie opieki 
zdrowotnej objęte wnioskiem:
1) nie jest świadczeniem gwarantowanym;
2) może zostać udzielone w kraju przez świadczeniodawcę posiadającego umowę 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w terminie nieprzekraczającym czasu 
oczekiwania, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. h;

3) stwarza dla zdrowia świadczeniobiorcy znaczne ryzyko, którego nie równoważą 
potencjalne korzyści zdrowotne, jakie może on odnieść dzięki uzyskaniu tego 
świadczenia;

4) stwarza znaczne zagrożenie zdrowotne dla społeczeństwa;
5) ma zostać udzielone przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, działają-

cy w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
co do którego zachodzą istotne wątpliwości w zakresie przestrzegania standar-
dów jakości i bezpieczeństwa, ustanowionych przez państwo, w którym udziela on 
świadczeń zdrowotnych.
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3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga, w odpowiedniej części, wypełnienia 
przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub 
tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny właściwej ze względu na zakres wnioskowa-
nego leczenia lub badań diagnostycznych.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) w części wypełnianej przez świadczeniobiorcę, jego przedstawiciela ustawowego, 

małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, osobę 
pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę upoważnioną przez świadczeniobiorcę:
a)  imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL świadczeniobiorcy, a w przypad-

ku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
b)  adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji świadczeniobiorcy,
c)  imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL przedstawiciela ustawowego 

świadczeniobiorcy, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia 
w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby upoważnionej 
przez świadczeniobiorcę, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwier-
dzającego tożsamość, jeżeli wniosek składa przedstawiciel ustawowy, małżonek, 
krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, osoba pozostająca we 
wspólnym pożyciu lub osoba upoważniona przez świadczeniobiorcę,

d)  adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji przedstawiciela usta-
wowego świadczeniobiorcy, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugie-
go stopnia w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby 
upoważnionej przez świadczeniobiorcę, jeżeli wniosek składa przedstawiciel 
ustawowy, małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, 
osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba upoważniona przez świad-
czeniobiorcę,

e)  numer telefonu lub adres poczty elektronicznej świadczeniobiorcy, jego przed-
stawiciela ustawowego, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego 
stopnia w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby upo-
ważnionej przez świadczeniobiorcę, jeżeli posiada,

f)  wskazanie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, działającego w in-
nym państwie członkowskim Unii Europejskiej, mającego udzielić świadczeń 
opieki zdrowotnej, których dotyczy wniosek, wraz z uzasadnieniem,

g)  oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 
Kodeksu karnego, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym;

2) w części wypełnianej przez lekarza, o którym mowa w ust. 3:
a)  imię i nazwisko lekarza wypełniającego wniosek,
b)  pieczęć lekarza wypełniającego wniosek zawierającą numer prawa wykonywa-

nia zawodu,
c)  pieczęć świadczeniodawcy, u którego lekarz wypełniający wniosek udziela 

świadczeń opieki zdrowotnej,
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d)  rozpoznanie kliniczne dotyczące problemu zdrowotnego, stanowiącego przy-
czynę złożenia wniosku, oraz rozpoznania współistniejące, z zastosowaniem 
Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych 
ICD-10,

e)  informację o dotychczasowym przebiegu choroby i zastosowanym leczeniu,
f)  prognozę prawdopodobnego dalszego przebiegu choroby,
g)  wskazanie szczegółowego zakresu leczenia lub badań diagnostycznych, któ-

rych dotyczy wniosek,
h)  określenie dopuszczalnego czasu oczekiwania świadczeniobiorcy na udzielenie 

świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy wniosek,
i)  uzasadnienie wniosku,
j)  spis załączników do wniosku.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1:

1)  dołącza się dokumentację medyczną oraz pisemną informację, o której mowa 
w art. 20 ust. 2 pkt 2, a w przypadku dokumentacji medycznej sporządzonej w ję-
zyku obcym – tłumaczenie tej dokumentacji na język polski; tłumaczenie nie musi 
być sporządzone przez tłumacza przysięgłego;

2)  można dołączyć oświadczenie, że świadczeniobiorca na podstawie wniosku, 
o którym mowa w ust. 1, sprzeciwia się wydaniu zgody, o której mowa w art. 42 
i ust. 1.
6. Przy rozpatrywaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się pilność 

danego przypadku ocenianą przy uwzględnieniu aktualnego stanu zdrowia świadcze-
niobiorcy, stopnia odczuwanych dolegliwości lub charakteru jego niepełnosprawno-
ści, historii choroby i przewidywanego jej rozwoju.

7. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do Prezesa Funduszu.
8. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, spełnia warunki do wydania zgody, 

o której mowa w art. 42i ust. 1, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wyda-
je taką zgodę, chyba że świadczeniobiorca złożył oświadczenie, o którym mowa 
w ust. 5 pkt 2.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 15 listopada 2014 r.

Brak odpowiednika Art. 42g. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy] 
Przepisów art. 42b–42f nie stosuje się do osób:

1) o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16 oraz członków ich rodzin, posiadających miej-
sce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wymie-
nionego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
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2) zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodzin osób, o któ-
rych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1–15a, 17, 20–37, jeżeli posiadają miejsce zamiesz-
kania na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej niż oso-
ba, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, a państwo 
zamieszkania jest wymienione w załączniku nr 3 do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego 
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 15 listopada 2014 r.

Brak odpowiednika Art. 42h. [Zawieszenie wypłaty kwot należnych z tytułu zwrotu kosztów do koń-
ca roku kalendarzowego] 

1. W przypadku gdy koszty realizacji zadań wynikających z art. 42b w danym 
roku kalendarzowym osiągną kwotę limitu, stanowiącą sumę rezerwy, o której 
mowa w art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. d, oraz rezerwy, o której mowa w art. 118 ust. 5, 
Fundusz zawiesza wypłatę kwot należnych z tytułu zwrotu kosztów do końca tego 
roku kalendarzowego. Prezes Funduszu niezwłocznie informuje, w drodze ogło-
szenia na stronach internetowych centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Funduszu, o zawieszeniu wypłaty tych 
kwot.

2. W przypadku gdy przed końcem pierwszego półrocza danego roku kalenda-
rzowego zostanie przekroczony poziom 50% kwoty limitu, o której mowa w ust. 1, 
Prezes Funduszu niezwłocznie informuje, w drodze ogłoszenia na stronach inter-
netowych centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Funduszu, o przewidywanym terminie zawieszenia wypłaty kwot 
należnych z tytułu zwrotu kosztów.

3. W przypadku gdy przychody ze składki na powszechne ubezpieczenie zdro-
wotne, zrealizowane jako należne za okres od początku danego roku kalenda-
rzowego, są niższe niż przychody planowane na ten okres, kwota limitu, o której 
mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o kwotę różnicy między przychodami planowanymi 
a zrealizowanymi, jednak nie więcej niż o kwotę rezerwy, o której mowa w art. 118 
ust. 5.

4. Wypłat zawieszonych na podstawie ust. 1 dokonuje się do dnia 31 stycznia 
roku następnego, w ramach limitu, o którym mowa w ust. 1.

5. Świadczeniobiorcy nie przysługują odsetki z tytułu zawieszenia wypłaty 
kwoty należnej z tytułu zwrotu kosztów, o którym mowa w ust. 1.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 15 listopada 2014 r.
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Brak odpowiednika Art. 42i. [Zgoda na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej albo jego kontynu-
ację w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu] 

1. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wydaje świadczeniobiorcy, osobie 
uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordyna-
cji lub osobie, o której mowa w art. 12a, zwanej dalej „wnioskodawcą”, na wniosek 
wnioskodawcy, jego przedstawiciela ustawowego, małżonka, krewnego lub powino-
watego do drugiego stopnia w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu 
lub osoby upoważnionej przez wnioskodawcę, instytucji właściwej, instytucji miejsca 
zamieszkania, instytucji miejsca pobytu albo instytucji łącznikowej w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA), zwanych dalej „podmiotem uprawnionym”, w drodze 
decyzji administracyjnej, zgodę na udzielenie danego świadczenia opieki zdrowotnej 
albo jego kontynuację w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub pań-
stwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w przy-
padkach, o których mowa w przepisach o koordynacji.

2. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może wydać wnioskodawcy, który 
uzyskał zgodę, o której mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu uprawnionego, w drodze 
decyzji administracyjnej, zgodę na pokrycie kosztów transportu:
1) do miejsca udzielenia świadczeń w innym państwie członkowskim Unii Europej-

skiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – najtańszym środkiem komunikacji możliwym do zastosowania w aktual-
nym stanie zdrowia, w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia;

2) do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju – najtańszym środkiem komunikacji 
możliwym do zastosowania w aktualnym stanie zdrowia, w przypadkach uzasad-
nionych stanem zdrowia.
3. Zgody, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje dyrektor oddziału wojewódzkiego 

Funduszu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku:
1) osób ubezpieczonych i członków ich rodzin posiadających miejsce za-

mieszkania na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 
członkowskiego Unii  Europejskiej lub państwa członkowskiego Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – dyrektor oddziału wojewódz-
kiego Funduszu wskazanego w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

2) osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a, nieposiadających miejsca zamiesz-
kania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dyrektor oddziału wojewódzkiego 
Funduszu wybranego przez świadczeniobiorcę;

3) osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o ko-
ordynacji posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej – dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu 
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    na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na 
podstawie przepisów o koordynacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) osób, o których mowa w art. 12a – dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tych osób na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga, w odpowiedniej części, wypełnienia 

przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub 
tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny właściwej ze względu na zakres wnioskowa-
nego leczenia lub badań diagnostycznych.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) w części wypełnianej przez wnioskodawcę, jego przedstawiciela ustawowego, 

małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, osobę 
pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę:
a)  imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL wnioskodawcy, a w przypadku 

jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
b)  adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji wnioskodawcy,
c)  imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL przedstawiciela ustawowego 

wnioskodawcy, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia 
w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby upoważ-
nionej przez wnioskodawcę, a w przypadku jego braku – numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość, jeżeli wniosek składa przedstawiciel ustawowy, 
małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, osoba po-
zostająca we wspólnym pożyciu lub osoba upoważniona przez wnioskodawcę,

d)  adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji przedstawiciela 
ustawowego wnioskodawcy, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugie-
go stopnia w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby 
upoważnionej przez wnioskodawcę, jeżeli wniosek składa przedstawiciel usta-
wowy, małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, 
osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba upoważniona przez wnio-
skodawcę,

e)  numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wnioskodawcy, jego przedstawi-
ciela ustawowego, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia 
w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby upoważnio-
nej przez wnioskodawcę, jeżeli posiada,

f)  wskazanie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, działającego 
w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w którym mają zostać 
udzielone świadczenia opieki zdrowotnej, których dotyczy wniosek, wraz 
z uzasadnieniem,
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g)  oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 
Kodeksu karnego, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym;

2) w części wypełnianej przez lekarza, o którym mowa w ust. 4:
a)  imię i nazwisko lekarza wypełniającego wniosek,
b)  pieczęć lekarza wypełniającego wniosek zawierającą numer prawa wykonywa-

nia zawodu,
c)  pieczęć świadczeniodawcy, u którego lekarz wypełniający wniosek udziela 

świadczeń opieki zdrowotnej,
d)  rozpoznanie kliniczne dotyczące problemu zdrowotnego, stanowiącego przyczy-

nę złożenia wniosku, oraz rozpoznania współistniejące, z zastosowaniem Między-
narodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10,

e)  informację o dotychczasowym przebiegu choroby i zastosowanym leczeniu,
f)   prognozę prawdopodobnego dalszego przebiegu choroby,
g)  wskazanie szczegółowego zakresu leczenia lub badań diagnostycznych, któ-

rych dotyczy wniosek,
h)  określenie dopuszczalnego czasu oczekiwania świadczeniobiorcy na udzielenie 

świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy wniosek,
i)   uzasadnienie wniosku,
j)   spis załączników do wniosku.
6. Do dokumentacji medycznej dołączanej do wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

przepis art. 42f ust. 5 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oprócz elementów wymienionych 

w ust. 5 zawiera wskazanie przez lekarza wypełniającego wniosek proponowanego 
środka transportu, wraz z uzasadnieniem.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oprócz elementów wymienionych 
w ust. 5 pkt 1 zawiera:
1) nazwę i adres podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w którym przebywa wnioskodawca;

2) wskazanie miejsca leczenia w kraju, jeżeli wniosek dotyczy pokrycia kosztów 
transportu do miejsca leczenia.
9. W przypadku gdy wnioskodawca przebywa w szpitalu na terytorium innego 

niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), korzystając 
ze świadczeń udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji, dyrektor właściwe-
go oddziału wojewódzkiego Funduszu wydaje, na wniosek podmiotu uprawnionego, 
w drodze decyzji administracyjnej, zgodę na pokrycie kosztów transportu do miejsca 
dalszego leczenia w kraju – najtańszym środkiem transportu możliwym do zastoso-
wania w aktualnym stanie zdrowia wnioskodawcy, gdy przewidywane koszty dalsze-
go leczenia za granicą przewyższają koszty transportu i leczenia w kraju.
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10. Do wniosku, o którym mowa w ust. 9, przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio.
11. Do wniosku, o którym mowa w ust. 9, dołącza się:

1) dokumentację sporządzoną przez szpital, o którym mowa w ust. 9, zawierającą ak-
tualne rozpoznanie kliniczne, opis aktualnego stanu zdrowia wnioskodawcy, okre-
ślenie prawdopodobnego zakresu i czasu trwania dalszego leczenia oraz wska-
zanie środka transportu możliwego do zastosowania w aktualnym stanie zdrowia 
wnioskodawcy;

2) wstępny kosztorys dalszego leczenia sporządzony przez szpital, o którym mowa 
w ust. 9;

3) tłumaczenie na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2; tłumaczenie 
nie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
12. Od decyzji odmawiających wydania zgód, o których mowa w ust. 1, 2 i 9, przy-

sługuje odwołanie do Prezesa Funduszu.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 15 listopada 2014 r.

Brak odpowiednika Art. 42j. [Skierowanie do przeprowadzenia poza granicami kraju leczenia lub ba-
dań diagnostycznych] 

1. Prezes Funduszu może na wniosek wnioskodawcy, jego przedstawiciela usta-
wowego, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, 
osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby upoważnionej przez wniosko-
dawcę, w drodze decyzji administracyjnej, skierować wnioskodawcę do przepro-
wadzenia poza granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych, należących do 
świadczeń gwarantowanych, których aktualnie nie wykonuje się w kraju, kierując się 
niezbędnością udzielenia takiego świadczenia w celu ratowania życia lub poprawy 
stanu zdrowia wnioskodawcy.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Prezes Funduszu może, na wniosek wnio-
skodawcy, jego przedstawiciela ustawowego, małżonka, krewnego lub powinowate-
go do drugiego stopnia w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub 
osoby upoważnionej przez wnioskodawcę, w drodze decyzji administracyjnej, wydać 
zgodę na pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń za granicą 
lub miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju najtańszym środkiem komunikacji moż-
liwym do zastosowania w aktualnym stanie zdrowia, w przypadkach uzasadnionych 
stanem zdrowia.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga, w odpowiedniej części, wypełnienia 
przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub 
tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny właściwej ze względu na zakres wnioskowa-
nego leczenia lub badań diagnostycznych oraz tytuł naukowy profesora lub stopień 
naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych.
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4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) w części wypełnianej przez wnioskodawcę, jego przedstawiciela ustawowego, 

małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, osobę 
pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę:
a)  imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL wnioskodawcy, a w przypadku 

jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
b)  adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji wnioskodawcy,
c)  imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL przedstawiciela ustawowego 

wnioskodawcy, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia 
w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby upoważ-
nionej przez wnioskodawcę, a w przypadku jego braku – numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość, jeżeli wniosek składa przedstawiciel ustawowy, 
małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, osoba po-
zostająca we wspólnym pożyciu lub osoba upoważniona przez wnioskodawcę,

d)  adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji przedstawiciela 
ustawowego wnioskodawcy, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugie-
go stopnia w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby 
upoważnionej przez wnioskodawcę, jeżeli wniosek składa przedstawiciel usta-
wowy, małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, 
osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba upoważniona przez wnio-
skodawcę,

e)  numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wnioskodawcy, jego przedstawi-
ciela ustawowego, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia 
w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby upoważnio-
nej przez wnioskodawcę, jeżeli posiada,

f)  oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 
Kodeksu karnego, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym;

2) w części wypełnianej przez lekarza, o którym mowa w ust. 3:
a)  imię i nazwisko lekarza wypełniającego wniosek,
b)  pieczęć lekarza wypełniającego wniosek zawierającą numer prawa wykonywa-

nia zawodu oraz tytuł lub stopień naukowy,
c)  pieczęć świadczeniodawcy, u którego lekarz wypełniający wniosek udziela 

świadczeń opieki zdrowotnej,
d)  rozpoznanie kliniczne dotyczące problemu zdrowotnego, stanowiącego przyczy-

nę złożenia wniosku, oraz rozpoznania współistniejące, z zastosowaniem Między-
narodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10,

e)  informację o dotychczasowym przebiegu choroby i zastosowanym leczeniu,
f)  prognozę prawdopodobnego dalszego przebiegu choroby,
g)  wskazanie szczegółowego zakresu leczenia lub badań diagnostycznych, któ-

rych dotyczy wniosek,
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h)  wskazanie zagranicznego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, 
w którym mają zostać udzielone świadczenia opieki zdrowotnej, których doty-
czy wniosek, wraz z uzasadnieniem,

i)  uzasadnienie wniosku,
j)  spis załączników do wniosku.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, przepisy art. 42i ust. 7 i 8 stosuje się od-

powiednio.
6. Podstawą rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest dokumentacja 

medyczna. W przypadku dokumentacji medycznej sporządzonej w języku obcym, do 
wniosku dołącza się tłumaczenie tej dokumentacji na język polski. Tłumaczenie nie 
musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

7. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, są ostateczne. Od tych decyzji 
przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

8. Koszty wynikające z ust. 1 i 2 są finansowane z budżetu państwa, z części pozo-
stającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 15 listopada 2014 r.

Brak odpowiednika Art. 42k. [Delegacja] 
1. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Le-

karskiej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób i kryteria ustalania dopuszczal-
nego czasu oczekiwania na wybrane zakresy świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględ-
niając aktualną, opartą na potwierdzonych dowodach naukowych wiedzę i praktykę 
medyczną oraz kierując się potrzebą właściwej realizacji przepisów o koordynacji.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb składania i rozpatrywania wniosków, o których mowa w art. 42f ust. 1, art. 42i 

ust. 1, 2 i 9 oraz art. 42j ust. 1 i 2, oraz wzory tych wniosków,
2) tryb pokrywania kosztów, o których mowa w art. 42i ust. 2 i 9 oraz art. 42j ust. 1 i 2
– mając na względzie zapewnienie sprawności postępowania oraz celowość wydat-
kowania środków publicznych.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 15 listopada 2014 r.

Art. 47a. [Uprawnienia przysługujące świadczeniobiorcy będącemu dawcą narządu] 
1. Świadczeniobiorca będący żywym dawcą narządu w rozumieniu przepisów usta-

wy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 
tkanek i narządów (Dz.U. Nr 169, poz. 1411, z 2009 r. Nr 141, poz. 1149 oraz z 2010 r. 
Nr 182, poz. 1228) ma prawo do badań mających na celu monitorowanie jego stanu 
zdrowia przeprowadzanych przez podmiot leczniczy, który dokonał pobrania narzą-
du, co 12 miesięcy od dnia pobrania narządu, nie dłużej jednak niż przez 10 lat.

(...)

Art. 47a. [Uprawnienia przysługujące świadczeniobiorcy będącemu dawcą narządu] 
1. Świadczeniobiorca będący żywym dawcą narządu w rozumieniu przepisów usta-

wy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 
tkanek i narządów ma prawo do badań mających na celu monitorowanie jego stanu 
zdrowia przeprowadzanych przez podmiot leczniczy, który dokonał pobrania narządu, 
co 12 miesięcy od dnia pobrania narządu, nie dłużej jednak niż przez 10 lat.

(...)
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Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 15 listopada 2014 r.

Art. 48. [Programy zdrowotne] 

1. Programy zdrowotne mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować mini-
strowie, jednostki samorządu terytorialnego lub Fundusz.

Art. 48. [Opracowywanie, wdrażanie, realizacja i finansowanie programów zdro-
wotnych i programów polityki zdrowotnej]

1. Programy zdrowotne może opracowywać, wdrażać, realizować i finansować 
Fundusz, a programy polityki zdrowotnej mogą opracowywać, wdrażać, realizo-
wać i finansować ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego. Fundusz 
realizuje programy polityki zdrowotnej zlecone przez ministra właściwego do 
spraw zdrowia.

1a. Programy lekowe, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 15, opracowuje minister 
właściwy do spraw zdrowia, a wdraża, realizuje, finansuje, monitoruje, nadzoruje i kon-
troluje Fundusz, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Do tych programów sto-
suje się przepisy ust. 2, 3, 8 i 9.

2. Programy zdrowotne dotyczą w szczególności:
1) ważnych zjawisk epidemiologicznych;
2) innych niż określone w pkt 1 istotnych problemów zdrowotnych dotyczących całej 

lub określonej grupy świadczeniobiorców przy istniejących możliwościach ich elimi-
nowania bądź ograniczania;

2. Programy lekowe, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 15, opracowuje minister 
właściwy do spraw zdrowia, a wdraża, realizuje, finansuje, monitoruje, nadzoruje
i kontroluje Fundusz, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Do tych programów 
stosuje się przepisy ust. 3 i 5 oraz art. 48b ust. 5 i 6.

2a. Ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego przekazują projekt programu 
zdrowotnego celem jego zaopiniowania przez Agencję.

Brak odpowiednika

2b. Agencja sporządza opinię w sprawie projektu programu zdrowotnego w oparciu 
o kryteria, o których mowa w art. 31a ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania 
projektu tego programu.

Brak odpowiednika

3. Program zdrowotny może być realizowany w okresie jednego roku albo wielu lat. 3. Programy, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności:
1) ważnych zjawisk epidemiologicznych;
2) innych niż określone w pkt 1 istotnych problemów zdrowotnych dotyczących całej 

lub określonej grupy świadczeniobiorców przy istniejących możliwościach elimi-
nowania bądź ograniczania tych problemów;

3) wdrożenia nowych procedur medycznych i przedsięwzięć profilaktycznych.
4. W przypadku programów zdrowotnych realizowanych przez inne niż Fundusz pod-

mioty, o których mowa w ust. 1, wyboru realizatora programu zdrowotnego dokonuje się 
w drodze konkursu ofert, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów.

4. Programy polityki zdrowotnej opracowywane, wdrażane, realizowane i finanso-
wane przez jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku gdy dotyczą świadczeń 
gwarantowanych objętych programami, o których mowa w ust. 1, realizowanymi przez 
ministrów oraz Fundusz, muszą być z nimi spójne merytorycznie i organizacyjnie.

5. O przeprowadzeniu konkursu ofert, o którym mowa w ust. 4, podmiot, o którym 
mowa w ust. 1, ogłasza w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej co najmniej 
na 15 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

5. Programy, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane w okresie jednego 
roku albo wielu lat.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.
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Brak odpowiednika Art. 48a. [Projekt programu polityki zdrowotnej] 
1. Minister oraz jednostka samorządu terytorialnego sporządza projekt progra-

mu polityki zdrowotnej na podstawie map potrzeb zdrowotnych, o których mowa 
w art. 95a ust. 1 i 6. Projekt programu polityki zdrowotnej jest przekazywany do Agen-
cji w celu jego zaopiniowania.

2. Przepisu ust. 1 zdanie drugie nie stosuje się do programu polityki zdrowotnej, 
będącego kontynuacją programu realizowanego w poprzednim okresie.

3. Agencja sporządza opinię w sprawie projektu programu polityki zdrowotnej 
w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania projektu tego programu na podstawie kry-
teriów, o których mowa w:
1) art. 31a ust. 1 – w przypadku programów polityki zdrowotnej opracowanych przez 

ministra;
2) art. 31a ust. 1 i art. 48 ust. 4 – w przypadku programów polityki zdrowotnej opraco-

wanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Brak odpowiednika Art. 48b. [Wybór realizatora programu] 
1. W przypadku programów polityki zdrowotnej wyboru realizatora tego programu 

dokonuje się w drodze konkursu ofert.
2. O przeprowadzeniu konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1, minister albo 

jednostka samorządu terytorialnego ogłasza w swojej siedzibie i na swojej stro-
nie internetowej co najmniej na 15 dni przed upływem wyznaczonego terminu 
składania ofert.

3. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, określa się w szczególności:
1) przedmiot konkursu ofert;
2) wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu polityki zdro-

wotnej;
3) termin i miejsce składania ofert.

4. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do trybu przeprowadzenia konkursu 
ofert i zawarcia umów o realizację programu polityki zdrowotnej stosuje się odpo-
wiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przetargu.

5. Fundusz dokonuje wyboru realizatora programu zdrowotnego i zawiera z nim 
umowę na zasadach i w trybie określonych dla umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej.

6. Do wyboru realizatorów programów, o których mowa w art. 48 ust. 1, nie stosuje 
się przepisów o zamówieniach publicznych.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 15 listopada 2014 r.
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Art. 51. [Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego] 
1. W celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących 

świadczeniobiorcy lub osobie uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podsta-
wie przepisów o koordynacji, zgodnie z przepisami o koordynacji, na terytorium inne-
go niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oddział woje-
wódzki Funduszu wydaje Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zaświad-
czenie o prawie do tych świadczeń.

Art. 51. [Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego] 
1. W celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących 

świadczeniobiorcy, zgodnie z przepisami o koordynacji, na terytorium innego niż 
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oddział wo-
jewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje, na zasadach i w zakresie określo-
nych w przepisach o koordynacji, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub 
zaświadczenie o prawie do tych świadczeń.

2. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i zaświadczenie, o którym mowa 
w ust. 1, wydaje się na zasadach i w zakresie określonych w przepisach o koordynacji. 

2. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i zaświadczenie, o którym mowa 
w ust. 1, dla osób ubezpieczonych i członków ich rodzin posiadających miejsce za-
mieszkania na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) wydaje oddział wojewódzki Funduszu wskazany w zgłoszeniu do 
ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 
lit. a, nieposiadających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
– oddział wojewódzki Funduszu wybrany przez świadczeniobiorcę.

3. Zaświadczenie określone w ust. 1 dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16 
i art. 67 ust. 7, zamieszkałych na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA), wydaje Mazowiecki Oddział Wojewódzki Funduszu.

3. Przepisy wydane na podstawie art. 49 ust. 9 pkt 4 stosuje się odpowiednio.

4. Przepisy wydane na podstawie art. 49 ust. 9 pkt 4 stosuje się odpowiednio. Brak odpowiednika

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 15 listopada 2014 r.

Art. 57. [Skierowanie na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne]
(…) 2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane do świadczeń:

(…) 3) dermatologa;
(…) 6) okulisty;

Art. 57. [Skierowanie na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne]
(…) 2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane do świadczeń:

(…) 3) (uchylony);
(…) 6) (uchylony);

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. 

Brak odpowiednika Art. 59a. [Skierowania wystawione przez lekarzy wykonujących zawód w innych niż 
Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej] 

1. Skierowania wystawione przez lekarzy wykonujących zawód w innych niż Rzecz-
pospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej traktuje się jako skiero-
wania w rozumieniu ustawy, jeżeli spełniają określone w niej wymagania.

2. Do skierowania, o którym mowa w ust. 1, wystawionego w języku obcym, do-
łącza się jego tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie nie musi być sporządzone 
przez tłumacza przysięgłego.
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Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 15 listopada 2014 r.

Art. 66. [Osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu] 
(…) 2. Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny bę-

dącego 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, 26–28b, 30 i 33.

Art. 66. [Osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu]
(…) 2. Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny bę-

dącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów 
o koordynacji zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułów, o których 
mowa w ust. 1 pkt 17–20, 26–28b, 30 i 33.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 67. [Uzyskanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej]
5. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę:

Art. 67. [Uzyskanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej]
5. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę:

(…) 2)   wyższą – wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreśle-
nia z listy studentów.

(…) 2)  wyższą – wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub studiów 
doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów dok-
toranckich.

Komentarz: Od 1 stycznia 2015 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej mają studenci studiów lub studiów doktoranckich przez okres 4 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej. 

Art. 73. [Inne przypadki powstania i wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowot-
nego] 

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego:
(…) 
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 obo-
wiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia 
szkoły wyższej lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub skre-
ślenia z listy uczestników studiów doktoranckich;

Art. 73. [Inne przypadki powstania i wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdro-
wotnego] 

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego:
(…) 
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 obo-
wiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia 
studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub skreślenia 
z listy uczestników studiów doktoranckich;

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 75. [Podmiot zobowiązany do zgłoszenia osób podlegających ubezpieczeniu 
zdrowotnemu]

Brak odpowiednika

Art. 75. [Podmiot zobowiązany do zgłoszenia osób podlegających ubezpieczeniu 
zdrowotnemu]

1a. W przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z innego państwa 
członkowskiego, bank kieruje do oddziału wojewódzkiego Funduszu, właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania osoby otrzymującej takie świadczenie, zapytanie 
dotyczące podlegania przez tę osobę ubezpieczeniu zdrowotnemu w Rzeczypospo-
litej Polskiej.

Brak odpowiednika 1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotne-
go następuje do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym bank otrzymał 
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od oddziału wojewódzkiego Funduszu informację potwierdzającą podleganie danej 
osoby ubezpieczeniu zdrowotnemu w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu pobierania 
polskiej emerytury lub renty.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 81. [Pozostałe przypadki ustalania wysokości podstawy wymiaru składki] 
1. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o któ-

rych 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 zastrze-
żeniem ust. 5, 6 i 10.
1)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 14 i 15, jest kwota odpowiadająca wysoko-

ści uposażenia albo wynagrodzenia tych osób;

Art. 81. [Pozostałe przypadki ustalania wysokości podstawy wymiaru składki]
1. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o któ-

rych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, d–i i pkt 3, 11 i 35, stosuje się przepisy okre-
ślające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, 
z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10.
1) uchylony,

(…) 2)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16, jest kwota emerytury, renty pomniej-
szona 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 uposa-
żenia pobieranego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, kwota uposa-
żenia pobieranego po zwolnieniu ze służby lub świadczenia pieniężnego o takim 
samym charakterze;

(…) 2) uchylony

Komentarz: Od 1 stycznia 2015 r. z podstawy wymiaru członków rad nadzorczych będzie odliczana kwota składek finansowanych przez ubezpieczonego, bez stosowania wyłączeń 
wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz bez ograniczenia podstawy do wysokości odpowiadającej 
30-krotności prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. 

Art. 89. [Odsetki za zwłokę od kwoty nieprzekazanych w terminie składek] 
Od kwoty nieprzekazanych w terminie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz podmiot zobowiązany do przekazania 
składek za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 8a, składek na ubezpieczenie 
zdrowotne wraz z należnymi odsetkami Fundusz pobiera odsetki za zwłokę na zasa-
dach i w wysokości określonych dla zaległości podatkowych.

Art. 89. [Odsetki za zwłokę od kwoty nieprzekazanych w terminie składek] 
Od kwoty nieprzekazanych w terminie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz podmiot zobowiązany do przekazania 
składek za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 8a, składek na ubezpieczenie 
zdrowotne wraz z należnymi odsetkami Prezes Funduszu pobiera odsetki za zwłokę na 
zasadach i w wysokości określonych dla zaległości podatkowych.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Brak odpowiednika Dział IVa
Ocena potrzeb zdrowotnych

Art.  95a. [Regionalna mapa potrzeb zdrowotnych] 
1. Dla obszaru województwa sporządza się regionalną mapę potrzeb zdrowotnych, 

zwaną dalej „Mapą Regionalną”, uwzględniającą specyfikę potrzeb zdrowotnych spo-
łeczności lokalnych.
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2. Mapę Regionalną dla danego województwa sporządza właściwy wojewoda w poro-
zumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych, o której mowa w art. 95b.

3. Mapę Regionalną sporządza się raz na 5 lat.
4. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przygoto-

wuje projekt Mapy Regionalnej, w szczególności na podstawie danych epidemiolo-
gicznych, demograficznych i danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą, oraz przekazuje go właściwemu wojewodzie w terminie do dnia 15 paź-
dziernika roku poprzedzającego o 1 rok kalendarzowy pierwszy rok obowiązywania 
Mapy Regionalnej.

5. Wojewoda na podstawie projektu, o którym mowa w ust. 4, sporządza Mapę 
Regionalną i przekazuje ją do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwo-
wego Zakładu Higieny w terminie do dnia 1 lutego roku poprzedzającego pierwszy 
rok obowiązywania Mapy Regionalnej.

6. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny na podsta-
wie Map Regionalnych sporządza Ogólnopolską Mapę Potrzeb Zdrowotnych, zwaną 
dalej „Mapą Ogólnopolską”.

7. Mapę Ogólnopolską i Mapy Regionalne, zwane dalej „mapami”, Narodowy Insty-
tut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przekazuje ministrowi właści-
wemu do spraw zdrowia do zatwierdzenia do dnia 1 kwietnia roku poprzedzającego 
pierwszy rok obowiązywania tych map.

8. Minister właściwy do spraw zdrowia zatwierdza mapy w terminie do dnia 
1 czerwca roku poprzedzającego pierwszy rok obowiązywania tych map. Przed za-
twierdzeniem minister właściwy do spraw zdrowia może dokonać zmian map.

9. Zatwierdzone mapy są publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej 
urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz urzędów obsłu-
gujących wojewodów.

10. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny monito-
ruje aktualność map. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład 
Higieny przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia corocznie do dnia 
30 czerwca wyniki monitorowania map za rok poprzedni.

11. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres 
treści map, kierując się potrzebą zapewnienia skutecznego narzędzia planowania za-
bezpieczenia właściwej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnie-
niem specyfiki potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Brak odpowiednika Art. 95b. [Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych] 
1. Tworzy się Wojewódzką Radę do spraw Potrzeb Zdrowotnych, zwaną dalej „Wo-

jewódzką Radą”. W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą konsultanci wojewódzcy oraz 
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ośmiu członków wyróżniających się wiedzą w zakresie zdrowia publicznego powoła-
nych przez wojewodę, w tym:
1) jeden przedstawiciel wojewody;
2) jeden przedstawiciel marszałka województwa;
3) jeden przedstawiciel dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu;
4) jeden przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego 

Zakładu Higieny;
5) jeden przedstawiciel wojewódzkiego Urzędu Statystycznego;
6) jeden przedstawiciel szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych ma-

jących siedzibę na terenie województwa;
7) jeden przedstawiciel konwentu powiatów danego województwa;
8) jeden przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców.

2. Pracami Wojewódzkiej Rady kieruje przedstawiciel wojewody, jako jej przewod-
niczący.

3. Obsługę organizacyjną Wojewódzkiej Rady zapewnia urząd obsługujący woje-
wodę.

4. Wojewódzka Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
5. Podmioty określone w ust. 1 pkt 3–5 oraz Główny Urząd Statystyczny przekazują 

nieodpłatnie, na wniosek wojewody, dane niezbędne do sporządzenia Mapy Regio-
nalnej, w terminie 14 dni.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Brak odpowiednika Art. 95c. [Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej] 
Na podstawie Mapy Regionalnej wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą 

ustala priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia 
obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości. Priorytety 
ustala się na okres, na który sporządza się Mapę Regionalną.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 96. [Narodowy Fundusz Zdrowia]
(…) 
8. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje Funduszowi statut, okre-

ślając w szczególności strukturę organizacyjną Funduszu, w tym centrali i oddziałów 
wojewódzkich Funduszu oraz siedziby tych oddziałów, mając na względzie sprawne 
wykonywanie zadań przez Fundusz.

Art. 96. [Narodowy Fundusz Zdrowia]
(…)
8. Minister właściwy do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia, nadaje Fundu-

szowi statut, określając w szczególności strukturę organizacyjną Funduszu, w tym 
centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz siedziby tych oddziałów, mając na 
względzie sprawne wykonywanie zadań przez Fundusz.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.
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Art. 97. [Zadania Funduszu] 
1. Fundusz zarządza środkami finansowymi, o których mowa w art. 116.

Art. 97. [Zadania Funduszu] 
1. Fundusz zarządza środkami finansowymi, o których mowa w art. 116.

(…) 3. Do zakresu działania Funduszu należy również w szczególności: (…) 3. Do zakresu działania Funduszu należy również w szczególności:
Brak odpowiednika 2b) finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 31d w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 pkt 12;
3b) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 26; 3b) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 42j;

Brak odpowiednika 3c) dokonywanie zwrotu kosztów w przypadku świadczeń gwarantowanych finanso-
wanych z budżetu państwa, z zastrzeżeniem art. 42b ust. 2, w tym medycznych 
czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa medycznego, 
o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym;

4) wdrażanie, realizowanie, finansowanie, monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie 
programów zdrowotnych;

4) opracowywanie, wdrażanie, realizowanie, finansowanie, monitorowanie, nadzoro-
wanie i kontrolowanie programów zdrowotnych;

5) wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego do 
spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów zdrowotnych;

5) wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego 
do spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów polityki zdrowotnej;

(…) 
12)  wykonywanie zadań Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej 

Opieki Zdrowotnej, zwanego dalej „KPK”.
3a. Do zadań Funduszu należy rozliczanie z instytucjami właściwymi lub instytucja-

mi miejsca zamieszkania w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach 
członkowskich Europejskiego Po rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):
1) kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa z części 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa 
w art. 11 ust. 1 pkt 4a, 

3a. Do zadań Funduszu należy rozliczanie z instytucjami właściwymi lub instytucja-
mi miejsca zamieszkania w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):
1) kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa z części 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa 
w art. 11 ust. 1 pkt 4;

3b. Minister właściwy do spraw zdrowia, po ostatecznym rozliczeniu ze 
świadczeniodawcą świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4a, obciąża Fundusz 
kosztami tych świadczeń oraz przekazuje niezbędną dokumentację dotyczącą udzielo-
nych świadczeń wraz z kopią dokumentu potwierdzającego prawo do tych świadczeń 
na podstawie przepisów o koordynacji. Środki zwrócone przez instytucję państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Fundusz przekazuje na rachunek urzędu ministra 
właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy 
zwrotu.

3b. Minister właściwy do spraw zdrowia, po ostatecznym rozliczeniu ze świadcze-
niodawcą świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, obciąża Fundusz koszta-
mi tych świadczeń oraz przekazuje niezbędną dokumentację dotyczącą udzielonych 
świadczeń wraz z kopią dokumentu potwierdzającego prawo do tych świadczeń 
na podstawie przepisów o koordynacji. Środki zwrócone przez instytucję państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Fundusz przekazuje na rachunek urzędu 
ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania 
podstawy zwrotu.

(…) 
8. Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów reali-

zacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b. Dotacja nie uwzględnia kosztów 
administracyjnych.

(…) 
8. Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów reali-

zacji zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 2a, 2b, 3 i 3b. Dotacja nie uwzględnia kosztów 
administracyjnych.

Komentarz: Zmiany mają charakter porządkowy. Nie mają wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Od 15 listopada 2014 r. obowiązuje zmiana w ust. 3 pkt 3b, 3c ,12, 
pozostałe zmiany obowiązują od 1 stycznia 2015 r.
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Brak odpowiednika Art.  97a. [Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej] 
1. W centrali Funduszu działa KPK.
2. KPK i oddziały wojewódzkie Funduszu udzielają pacjentom z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej, na ich wniosek, niezbędnych informacji dotyczą-
cych:
1) praw pacjenta uregulowanych na podstawie powszechnie obowiązujących prze-

pisów prawa;
2) świadczeniodawców, w odniesieniu do rodzajów wykonywanej działalności lecz-

niczej;
3) osób wykonujących zawody medyczne, w zakresie posiadania prawa do wykony-

wania zawodu oraz nałożonych ograniczeń w wykonywaniu tego prawa, na podsta-
wie dostępnych rejestrów publicznych;

4) obowiązujących na podstawie przepisów prawa standardów jakości i bezpieczeń-
stwa świadczeń zdrowotnych oraz obowiązujących przepisów w zakresie oceny 
świadczeniodawców pod względem stosowania tych standardów i nadzoru nad 
świadczeniodawcami;

5) posiadanych przez dany szpital udogodnień dla osób niepełnosprawnych;
6) zasad dochodzenia roszczeń z tytułu wyrządzenia szkody lub krzywdy w związku 

z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność lecz-
niczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad i trybu ustalania odszko-
dowania lub zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych, w rozumieniu 
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
3. Informacji, o których mowa w ust. 2, KPK i oddziały wojewódzkie Funduszu 

udzielają bezpośrednio lub przy użyciu dostępnych środków komunikacji, w szcze-
gólności telefonicznie, w formie pisemnej albo przy użyciu poczty elektronicznej, o ile 
jest to możliwe, również w innych językach urzędowych Unii Europejskiej.

4. KPK współpracuje z Komisją Europejską i krajowymi punktami kontaktowymi do 
spraw transgranicznej opieki zdrowotnej działającymi w innych państwach członkow-
skich Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie wymiany informacji, o których 
mowa w ust. 2.

5. Na wniosek krajowych punktów kontaktowych do spraw transgranicznej opieki 
zdrowotnej działających w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkow-
skich Unii Europejskiej KPK, we współpracy z oddziałami wojewódzkimi Funduszu, 
udziela niezbędnej pomocy w wyjaśnianiu zawartości rachunków i innych dokumen-
tów wystawionych pacjentom z innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkow-
skich Unii Europejskiej przez polskich świadczeniodawców, apteki i dostawców wy-
robów medycznych.

6. KPK kieruje do krajowych punktów kontaktowych do spraw transgranicznej 
opieki zdrowotnej, działających w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach  
członkowskich Unii Europejskiej, zapytania dotyczące zawartości rachunków i innych
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dokumentów wystawionych przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, ap-
teki i dostawców wyrobów medycznych, działających na terytorium tych państw.

7. KPK i oddziały wojewódzkie Funduszu udzielają pacjentom informacji dotyczą-
cych niezbędnych elementów recepty transgranicznej.

8. KPK zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Pub-
licznej Funduszu aktualne informacje o danych teleadresowych krajowych punktów 
kontaktowych do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej działających w innych pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej.

9. KPK zamieszcza na swojej stronie internetowej, na wniosek zainteresowanych 
podmiotów, hiperłącza do stron internetowych stowarzyszeń i fundacji działających 
na rzecz promocji polskiego sektora usług medycznych.

10. KPK i oddziały wojewódzkie Funduszu udzielają świadczeniobiorcom oraz 
osobom wykonującym zawody medyczne, bezpośrednio lub przy użyciu dostępnych 
środków komunikacji, w szczególności telefonicznie, w formie pisemnej albo przy 
użyciu poczty elektronicznej, informacji dotyczących:
1) możliwości uzyskania zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej określonego świadczenia opieki zdrowotnej;
2) świadczeń opieki zdrowotnej objętych wykazem, o którym mowa w art. 42e ust. 1;
3) trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o zwrot kosztów;
4) trybu rozpatrywania wniosków o wydanie zgody, o której mowa w art. 42b ust. 9.

11. Udzielając informacji, o których mowa w ust. 10 pkt 1, KPK i oddziały wojewódz-
kie Funduszu dokonują wyraźnego rozróżnienia między uprawnieniami wynikającymi 
z art. 42b i uprawnieniami wynikającymi z przepisów o koordynacji.

12. Oddziały wojewódzkie Funduszu udzielają świadczeniobiorcom, bezpośrednio 
lub przy użyciu dostępnych środków komunikacji, w szczególności telefonicznie, w for-
mie pisemnej albo przy użyciu poczty elektronicznej, informacji na temat przybliżonej 
wysokości zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej określonego świadczenia opieki zdrowotnej.

13. Informacje, o których mowa w ust. 10 i 12, zamieszcza się także na stronach 
internetowych KPK i oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Funduszu, z tym że informacja na temat wysokości zwrotu kosztów może 
ograniczać się do wybranych świadczeń gwarantowanych.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 15 listopada 2014 r.

Art.  99. [Rada Funduszu] 
1. Rada Funduszu składa się z dziesięciu osób powoływanych przez Prezesa Rady 

Ministrów, przy czym:
1) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Rzecznika 

Praw Obywatelskich;

Art.  99. [Rada Funduszu] 
1. Rada Funduszu składa się z dziesięciu członków powoływanych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia, w tym:
1) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Rzecznika 

Praw Obywatelskich;
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2) dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Trójstronną 
Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

3) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez stronę samo-
rządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

4) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez ministra właś-
ciwego do spraw zdrowia;

2) dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Trójstronną 
Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

3) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez stronę samo-
rządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

4) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pacjen-
tów działających na rzecz praw pacjenta, zgłoszonych w terminie 14 dni od dnia publi-
kacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właś-
ciwego do spraw zdrowia ogłoszenia o zamiarze powołania członka Rady Funduszu;

5) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Radę Działal-
ności Pożytku Publicznego;

5) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez 
Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych;

6) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez Mi-
nistra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych;

6) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych;

7) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez ministra właś-
ciwego do spraw finansów publicznych.

7) jednego członka wskazuje Prezes Rady Ministrów;

8) dwóch członków wskazuje minister właściwy do spraw zdrowia.
(…) 
6. Członkowie Rady Funduszu nie mogą być jednocześnie:
(…) 

5) osobami, o których mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2–8.

(…) 
6. Członkowie Rady Funduszu nie mogą być jednocześnie:
(…) 

5)  osobami, o których mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2–8, z wyjątkiem pracowników urzę-
dów obsługujących ministrów będących podmiotami tworzącymi.

7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, wynagrodzenie członków 
Rady Funduszu, uwzględniając zakres zadań Rady.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze zarządzenia, wynagrodze-
nie członków Rady Funduszu, uwzględniając zakres zadań Rady.

Komentarz: Zmiana o charakterze porządkowym. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art.  100. [Zadania Rady Funduszu] 
1. Do zadań Rady Funduszu należy:
Brak odpowiednika

Art. 100. [Zadania Rady Funduszu] 
1. Do zadań Rady Funduszu należy:
1a. Rada Funduszu może w drodze uchwały upoważnić Prezesa Funduszu do do-

konywania zmian rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych do wysokości określo-
nej przez Radę kwoty lub w zakresie określonym przez Radę.

(…) 5. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady Funduszu przed upływem ka-
dencji, z zastrzeżeniem art. 166 ust. 1 pkt 1, w przypadku:
1) rezygnacji ze stanowiska;
2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej cho-

roby, trwającej co najmniej sześć miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
3) nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach Rady Funduszu;
4) naruszenia przepisów art. 99 ust. 5 i 6;
5) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

(…) 5. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka Rady Funduszu przed 
upływem kadencji, w przypadku: 
1) rezygnacji ze stanowiska;
2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej cho-

roby, trwającej co najmniej sześć miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
3) nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach Rady Funduszu;
4) naruszenia przepisów art. 99 ust. 5 i 6;
5) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
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6. Przed upływem kadencji członka Rady Funduszu Prezes Rady Ministrów może 
odwołać także na podstawie wniosku podmiotu, który wnioskował o jego powołanie.

6. Przed upływem kadencji członka Rady Funduszu minister właściwy do spraw 
zdrowia może odwołać także na podstawie wniosku podmiotu, który wnioskował o jego 
powołanie.

7. W przypadku odwołania członka Rady Funduszu albo jego śmierci przed upływem 
jego kadencji, Prezes Rady Ministrów powołuje nowego członka na okres do końca tej 
kadencji. Przepisy art. 99 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku odwołania członka Rady Funduszu albo jego śmierci przed upły-
wem jego kadencji, minister właściwy do spraw zdrowia powołuje nowego członka na 
okres do końca tej kadencji. Przepisy art. 99 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 102. [Prezes Funduszu]
(…) 
2. Prezesa Funduszu powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w dro-

dze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, 
po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Funduszu 
na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.

Art. 102. [Prezes Funduszu]
(…) 
2. Prezesa Funduszu powołuje minister właściwy do spraw zdrowia spośród osób 

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru po zasięgnięciu opinii 
Rady Funduszu. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje Prezesa Funduszu po 
zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.

3. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków ustawowych Prezes Rady Mini-
strów, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, może odwołać Prezesa Fun-
duszu bez zasięgania opinii, o której mowa w ust. 2. W takim przypadku Prezes Rady 
Ministrów powierza kierowanie Funduszem jednemu z zastępców Prezesa Funduszu 
i niezwłocznie informuje o odwołaniu Radę Funduszu, przedstawiając jej uzasadnienie.

3. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków ustawowych minister właściwy 
do spraw zdrowia może odwołać Prezesa Funduszu bez zasięgania opinii, o której 
mowa w ust. 2. W takim przypadku minister właściwy do spraw zdrowia powierza kie-
rowanie Funduszem jednemu z zastępców Prezesa Funduszu i niezwłocznie informuje 
o odwołaniu Radę Funduszu, przedstawiając jej uzasadnienie.

(…) 
5. Do zakresu działania Prezesa Funduszu w szczególności należy:

(…) 
16)  powoływanie i odwoływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego, po zasięgnięciu opi-

nii rady oddziału wojewódzkiego Funduszu;
17)  odwoływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu na wniosek rady oddzia-

łu wojewódzkiego Funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 107 ust. 4;
(…)
23)  przekazywanie oddziałom wojewódzkim Funduszu do realizacji programów zdro-

wotnych zleconych przez właściwego ministra;

(…) 
5. Do zakresu działania Prezesa Funduszu w szczególności należy:
(…) 

16)  występowanie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o odwoły-
wanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu;

17) (uchylony);

(…)
23)  przekazywanie oddziałom wojewódzkim Funduszu do realizacji programów poli-

tyki zdrowotnej zleconych przez właściwego ministra;
6. W przypadku nieobecności lub czasowej niemożności sprawowania funkcji, 

w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, Prezesa Funduszu zastępuje, na podstawie jego 
pisemnego upoważnienia, jeden z zastępców Prezesa Funduszu. W przypadku śmierci 
osoby pełniącej funkcję Prezesa Funduszu lub niemożności udzielenia przez niego ta-
kiego upoważnienia – upoważnienia udziela Rada Funduszu.

6. W przypadku nieobecności lub czasowej niemożności sprawowania funkcji, 
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, Prezesa Funduszu zastępuje, na podstawie jego 
pisemnego upoważnienia, jeden z zastępców Prezesa Funduszu. W przypadku gdy 
udzielenie przez niego takiego upoważnienia nie jest możliwe – upoważnienia udziela 
minister właściwy do spraw zdrowia.

Brak odpowiednika 6a. W przypadku śmierci Prezesa Funduszu albo odwołania ze sprawowanej funk-
cji, do czasu powołania nowego Prezesa Funduszu jego obowiązki pełni Zastępca 
Prezesa wyznaczony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.
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Art. 106. [Rady oddziałów wojewódzkich Funduszu]
(…) 
2. W skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków 

będących ubezpieczonymi zamieszkujących na obszarze działania danego oddziału 
wojewódzkiego Funduszu, powoływani przez sejmik województwa, w tym:

Art. 106. [Rady oddziałów wojewódzkich Funduszu]
(…) 
2. W skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków będą-

cych ubezpieczonymi zamieszkującymi na obszarze działania danego oddziału wojewódz-
kiego Funduszu, powoływanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym:

1) dwóch członków powoływanych z własnej inicjatywy sejmiku; 1) dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez sejmik wo-
jewództwa;

2) dwóch członków spośród kandydatów wskazanych przez właściwego wojewodę; 2) dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez właściwego 
wojewodę;

3) jeden członek spośród kandydatów wskazanych przez konwent powiatów z danego 
województwa;

3) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez konwent 
powiatów z danego województwa;

4) dwóch członków spośród kandydatów wskazanych przez właściwą miejscowo woje-
wódzką komisję dialogu społecznego;

4) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez właściwą 
miejscowo wojewódzką komisję dialogu społecznego;

5) jeden członek spośród kandydatów wskazanych przez Radę Działalności Pożytku 
Publicznego; 

5) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pa-
cjentów działających na rzecz praw pacjenta, zgłoszonych w terminie 14 dni od dnia 
publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego mini-
stra właściwego do spraw zdrowia ogłoszenia o zamiarze powołania członka rady;

6) jeden członek spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez właściwego szefa 
wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego komendanta wojewódzkiego Poli-
cji i właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

6) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez reprezenta-
tywne organizacje pracodawców;

Brak odpowiednika 7) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez 
właściwego szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego komendan-
ta wojewódzkiego Policji i właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej.

3. Kadencja rady oddziału wojewódzkiego Funduszu trwa cztery lata, licząc od dnia 
pierwszego posiedzenia rady oddziału. Pierwsze posiedzenie rady oddziału wojewódz-
kiego Funduszu zwołuje marszałek województwa.

3. Kadencja rady oddziału wojewódzkiego Funduszu trwa cztery lata, licząc od 
dnia pierwszego posiedzenia rady oddziału wojewódzkiego Funduszu. Pierwsze 
posiedzenie rady oddziału wojewódzkiego Funduszu zwołuje minister właściwy do 
spraw zdrowia.

(…) 7. Członkowie rady oddziału wojewódzkiego Funduszu nie mogą być jednocześ-
nie:
8) osobami, o których mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2–8.

(…) 7. Członkowie rady oddziału wojewódzkiego Funduszu nie mogą być jednocześnie:
8) osobami, o których mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2–8, z wyjątkiem pracowników urzę-

dów obsługujących ministrów będących podmiotami tworzącymi.
(…) 10. Do zadań rad oddziału wojewódzkiego Funduszu należy:

(…)  5)  monitorowanie, na podstawie przekazanych przez dyrektora oddziału wojewódz-
kiego informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4, sposobu wykonywania przez 
świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20–22;

(…) 10. Do zadań rady oddziału wojewódzkiego Funduszu należy: 
(…)  5)  monitorowanie, na podstawie przekazanych przez dyrektora oddziału wo-

jewódzkiego informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4, sposobu wyko-
nywania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20 
i art. 21;

(…) 12)  występowanie z wnioskiem do Prezesa Funduszu o odwoływanie dyrektora 
oddziału wojewódzkiego Funduszu w przypadkach, o których mowa w art. 107 
ust. 4.

(…) 12)  występowanie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o odwo-
ływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w przypadkach, o któ-
rych mowa w art. 107 ust. 4.
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(…) 15. Sejmik województwa odwołuje członka rady oddziału wojewódzkiego Fundu-
szu przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska;
2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej cho-

roby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
3) nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach rady oddziału wo-

jewódzkiego Funduszu;
4) naruszenia przepisów ust. 7;
5) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

(…) 15. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka rady oddziału woje-
wódzkiego Funduszu przed upływem kadencji tej rady w przypadku: 
1) rezygnacji ze stanowiska;
2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej cho-

roby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
3) nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach rady oddziału wo-

jewódzkiego Funduszu;
4) naruszenia przepisów ust. 7;
5) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

16. W przypadku odwołania członka rady oddziału wojewódzkiego Funduszu albo 
jego śmierci przed upływem jego kadencji, sejmik województwa powołuje nowego 
członka na okres do końca tej kadencji. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.

16. W przypadku odwołania członka rady oddziału wojewódzkiego Funduszu albo jego 
śmierci przed upływem kadencji tej rady, minister właściwy do spraw zdrowia powołuje 
nowego członka na okres do końca tej kadencji. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 107. [Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu]
(…) 2. Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu powołuje i odwołuje Prezes Fun-

duszu, po zasięgnięciu opinii rady oddziału wojewódzkiego Funduszu. Niewydanie opinii 
przez radę oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie 14 dni jest równoznaczne z ak-
ceptacją kandydata na dyrektora oddziału wojewódzkiego albo zgodą na jego odwołanie.

(…) 4. Rada oddziału wojewódzkiego Funduszu może wystąpić z wnioskiem do Pre-
zesa Funduszu o odwołanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, w przypadku 
gdy dyrektor oddziału wojewódzkiego:
1) nie przedstawi radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu:

a)  projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu,
b)  projektu planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu,
c)  sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu 

za dany rok,
d)  corocznej prognozy przychodów i kosztów oddziału wojewódzkiego Funduszu;

2) nie udzieli, w terminie wyznaczonym przez radę oddziału wojewódzkiego Funduszu, 
informacji o bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu;

3) rażąco narusza obowiązki ustawowe.
5. Do zadań dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu należy:
Brak odpowiednika

(…) 9)  dokonywanie wyboru realizatorów programów zdrowotnych, w tym w imieniu da-
nego ministra;

Art. 107. [Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu]
(…) 2. Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu powołuje i odwołuje minister właści-

wy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii rady oddziału wojewódzkiego Funduszu oraz 
Prezesa Funduszu. Niewydanie opinii w terminie 14 dni jest równoznaczne z akceptacją 
kandydata na dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu albo zgodą na jego odwołanie.

(…) 4. Rada oddziału wojewódzkiego Funduszu może wystąpić z wnioskiem do mi-
nistra właściwego do spraw zdrowia o odwołanie dyrektora oddziału wojewódzkiego 
Funduszu, w przypadku gdy dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu: 
1) nie przedstawi radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu:

a)  projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu,
b) projektu planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu,
c)  sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu 

za dany rok,
d)  corocznej prognozy przychodów i kosztów oddziału wojewódzkiego Funduszu;

2) nie udzieli, w terminie wyznaczonym przez radę oddziału wojewódzkiego Funduszu, 
informacji o bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu;

3) rażąco narusza obowiązki ustawowe.
5. Do zadań dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu należy:

      3a) sporządzanie planu zakupu świadczeń;
(…) 9)    dokonywanie wyboru realizatorów programów polityki zdrowotnej, w tym 

w imieniu danego ministra;

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 107a. [Nabór na kandydatów do pracy w Funduszu] 
1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Funduszu jest 

otwarty i konkurencyjny.

Art. 107a. [Nabór na kandydatów do pracy w Funduszu] 
1. Nabór kandydatów do zatrudnienia w Funduszu jest otwarty i konkurencyjny.
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Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 116. [Przychody Funduszu] 
1. Przychodami Funduszu są:

5) dotacje, w tym dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadania, o którym 
mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b;
Brak odpowiednika

Art. 116. [Przychody Funduszu] 
1. Przychodami Funduszu są:

5) dotacje, w tym dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań, o których 
mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 2b, 3 i 3b;
1a. Przychody, o których mowa w ust. 1, zmniejsza się o odpis na taryfikację świad-

czeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5–8.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 118. [Plan finansowy Funduszu] 
2. W planie finansowym Funduszu Prezes Funduszu określa wysokość:

1) planowanych kosztów dla centrali, w tym:
Brak odpowiednika

Art. 118. [Plan finansowy Funduszu] 
2. W planie finansowym Funduszu Prezes Funduszu określa wysokość:

1) planowanych kosztów dla centrali, w tym:
(...) d) rezerwy na koszty realizacji zadań wynikających z art. 42b;

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 15 listopada 2014 r.

Art. 129. [Przeznaczenie zysku netto i pokrycie straty netto za dany rok]
(…) 2. O pokryciu straty netto albo przeznaczeniu zysku netto decyduje Rada Fundu-

szu, w drodze uchwały, z uwzględnieniem pierwszeństwa pokrycia strat z lat ubiegłych. 
Uchwała Rady Funduszu może być podjęta po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw zdro-
wia odnośnie do sposobu podziału zysku netto lub pokrycia straty netto.

Art. 129. [Przeznaczenie zysku netto i pokrycie straty netto za dany rok]
(…) 2. O pokryciu straty netto albo przeznaczeniu zysku netto decyduje Rada Fundu-

szu, w drodze uchwały, z uwzględnieniem pierwszeństwa pokrycia strat z lat ubiegłych.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Brak odpowiednika Art. 131b. [Plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej] 
1. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu sporządza plan zakupu świadczeń 

opieki zdrowotnej na następny rok, uwzględniając Mapę Regionalną oraz stan do-
stępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa.

2. Plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej składa się z:
1) części ogólnej zawierającej w szczególności wskazanie priorytetów w zakresie 

finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z uwzględnieniem priorytetów dla re-
gionalnej polityki zdrowotnej wraz z uzasadnieniem;

2) części szczegółowej określającej w szczególności obszary terytorialne, dla których prze-
prowadza się postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, oraz maksymalną liczbę umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
która zostanie zawarta na danym obszarze, w danym zakresie lub rodzaju świadczeń.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.
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Art. 132. [Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] 
1. Podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pub-

licznych przez Fundusz jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta 
pomiędzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu, z za-
strzeżeniem art. 159.

Art. 132. [Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] 
1. Podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych przez Fundusz jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za-
warta pomiędzy świadczeniodawcą a Funduszem, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 4.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Brak odpowiednika Art. 132a. [Wspólne ubieganie się o zawarcie i wykonywanie umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej] 

1. Świadczeniodawcy mogą wspólnie ubiegać się o zawarcie i wykonywanie 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, której przedmiotem jest udziela-
nie świadczeń opieki zdrowotnej w nie mniej niż dwóch zakresach, o których mowa 
w art. 15 ust. 2 pkt 2–8, 10–13, 15 i 16.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, świadczeniodawcy ustanawiają pełno-
mocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej i zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

3. Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzial-
ność za wykonanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

4. Przepisy dotyczące świadczeniodawcy stosuje się odpowiednio do świadcze-
niodawców, o których mowa w ust. 1.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 136. [Treść umowy] 
Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określa w szczególności:
Brak odpowiednika

Art. 136. [Treść umowy] 
1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określa w szczególności:
(…) 2. W przypadku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu 

leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w części dotyczącej 
diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego udzielanych na podstawie 
karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, kwotę zobowiązania zmienia się, dosto-
sowując ją do potrzeb zdrowotnych w zakresie diagnostyki onkologicznej lub lecze-
nia onkologicznego i wykonania tej umowy.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 137. [Przygotowanie projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej] 

1. Prezes Funduszu, uwzględniając przepisy niniejszego działu oraz przepisy od-
rębne, przygotowuje projekt ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

Art. 137. [Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] 
1. Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmują:

1) przedmiot umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i warunki udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej;



132UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

zdrowotnej zawierający w szczególności rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej, sposób 
wyceny, sposób finansowania oraz warunki ich udzielania.

2) sposób finansowania świadczeń opieki zdrowotnej;
3) tryb ustalania kwoty zobowiązania, w przypadku umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej zawartych na okres dłuższy niż rok;
4) zakres i warunki odpowiedzialności świadczeniodawcy z tytułu nieprawidłowego 

wykonania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
5) przesłanki, sposób ustalania wysokości oraz tryb nakładania kar umownych;
6) przesłanki i tryb rozwiązania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

oraz warunki jej wygaśnięcia.
2. Prezes Funduszu nie później niż do dnia 15 kwietnia przesyła projekt, o którym 

mowa w ust. 1, Naczelnej Radzie Lekarskiej, Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych 
i reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ogól-
ne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kierując się interesem 
świadczeniobiorców oraz koniecznością zapewnienia właściwego wykonania umów.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 139. [Tryb postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej] 

1. Zawieranie przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z za-
strzeżeniem art. 159, odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie:
1) konkursu ofert albo
2) rokowań.

Art. 139. [Tryb postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej] 

1. Zawieranie przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z za-
strzeżeniem art. 159, odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie:
1) konkursu ofert albo
2) rokowań.

2. W celu przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert Fundusz zamieszcza ogłoszenie 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 5. W celu przeprowadzenia rokowań 
po zamieszczeniu ogłoszenia Fundusz wysyła zaproszenia.

2. W celu przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert Fundusz zamieszcza ogłoszenie 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 9. W celu przeprowadzenia rokowań 
po zamieszczeniu ogłoszenia Fundusz wysyła zaproszenia.

3. Ogłoszenie zawiera w szczególności:
1) nazwę i adres siedziby zamawiającego;
2) określenie wartości i przedmiotu zamówienia;
3) wymagane kwalifikacje zawodowe i techniczne świadczeniodawców, z uwzględnie-

niem Polskich Norm wprowadzających normy europejskie, europejskich aprobat 
technicznych lub norm państw członkowskich Unii Europejskiej wprowadzających 
europejskie normy zharmonizowane oraz klasyfikacji statystycznych wydanych na 
podstawie przepisów o statystyce publicznej;

3. Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej zawiera w szczególności:
1) nazwę zamawiającego i adres jego siedziby;
2) określenie wartości i przedmiotu zamówienia;
3) wymagane kwalifikacje zawodowe i techniczne świadczeniodawców, z uwzględnie-

niem Polskich Norm wprowadzających normy europejskie, europejskich aprobat 
technicznych lub norm państw członkowskich Unii Europejskiej wprowadzających 
europejskie normy zharmonizowane oraz klasyfikacji statystycznych wydanych na 
podstawie przepisów o statystyce publicznej;

4) wskazanie świadczeniodawców zapraszanych do rokowań – w przypadku rokowań.
Brak odpowiednika

4) wskazanie świadczeniodawców zapraszanych do rokowań – w przypadku rokowań;
5) określenie obszaru terytorialnego, dla którego jest przeprowadzane postępowa-

nie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oraz 
wskazanie maksymalnej liczby umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
które zostaną zawarte po przeprowadzeniu tego postępowania, zgodnie z pla-
nem finansowym oddziału wojewódzkiego Funduszu i planem zakupu świadczeń 
opieki zdrowotnej.
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4. W celu przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu powołuje ko-
misję. Tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez Radę Funduszu.

4. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu powołuje i odwołuje komisję kon-
kursową w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, 
określi, w drodze rozporządzenia, sposób ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawar-
cia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zapraszania do udziału w rokowa-
niach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadania, 
uwzględniając równe traktowanie świadczeniodawców oraz uczciwą konkurencję.

5. Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba, która:
1) jest świadczeniodawcą ubiegającym się o zawarcie umowy;
2) pozostaje ze świadczeniodawcą, o którym mowa w pkt 1, w związku małżeńskim 

albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocz-
nej do drugiego stopnia;

3) jest związana, z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, ze świadczeniodawcą, 
o którym mowa w pkt 1, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo człon-
kiem organów osób prawnych biorących udział w postępowaniu;

4) pozostaje ze świadczeniodawcą, o którym mowa w pkt 1, w takim stosunku praw-
nym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bez-
stronności, lub w takim stosunku pozostaje ich małżonek lub osoba, z którą pozo-
stają we wspólnym pożyciu.
6. Członkowie komisji konkursowej po otwarciu ofert składają, pod rygorem odpo-

wiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia, że nie zachodzą 
wobec nich przesłanki określone w ust. 5. Składający oświadczenie jest obowiązany 
do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzial-
ności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie 
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

7. Wyłączenia członka komisji konkursowej i powołania nowego członka komisji 
konkursowej w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, doko-
nuje dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu z urzędu lub na wniosek członka 
komisji konkursowej albo świadczeniodawcy ubiegającego się o zawarcie umowy.

8. Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej może być rozpoczęte przed zatwierdzeniem planu finansowego. W takim przy-
padku wysokość łącznych zobowiązań Funduszu wynikających z zawartych ze świad-
czeniodawcami umów nie może przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na 
ten cel w planie finansowym Funduszu na rok bieżący.

9. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, okre-
śli, w drodze rozporządzenia, sposób ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwo-
ływania komisji konkursowej, jej zadania oraz tryb pracy, uwzględniając konieczność rów-
nego traktowania świadczeniodawców oraz zapewnienia uczciwej konkurencji.

10. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, 
sposób określania obszarów terytorialnych, dla których jest przeprowadzane postę-
powanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla 
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świadczeń w poszczególnych zakresach i rodzajach, mając na uwadze potrzeby zdro-
wotne oraz uwarunkowania geograficzne i komunikacyjne.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 149. [Przesłanki odrzucenia oferty]
1. Odrzuca się ofertę:

(…) 8)  złożoną przez świadczeniodawcę, z którym została rozwiązana przez oddział 
wojewódzki Funduszu prowadzący postępowanie umowa o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym 
z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy.

Art. 149. [Przesłanki odrzucenia oferty] 
1. Odrzuca się ofertę:

(…) 8)  złożoną przez świadczeniodawcę, z którym w okresie 5 lat poprzedzających 
ogłoszenie postępowania, została rozwiązana przez oddział wojewódzki Fun-
duszu umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lub rodzaju 
odpowiadającym przedmiotowi ogłoszenia, bez zachowania okresu wypowie-
dzenia z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 151. [Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania]
(…) 5. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie 

i komisja ulega rozwiązaniu.

Art. 151. [Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania]
(…) 5. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej następuje jego zakończenie.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 155. [Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego]
(…) 2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest nieważna, jeżeli zawarto 

ją z oferentem, którego oferta podlegała odrzuceniu z przyczyn wskazanych w ustawie, 
lub zawarto ją w wyniku postępowania, które zostało unieważnione.

Art. 155. [Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego]
(…) 2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest nieważna, jeżeli zawarto 

ją z oferentem, którego oferta podlegała odrzuceniu z przyczyn wskazanych w art. 149 
ust. 1 pkt 1 i 3–8, lub zawarto ją w wyniku postępowania, które zostało unieważnione.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 156. [Czas, na który jest zawierana umowa o świadczenie usług opieki zdrowotnej] 
1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie może być zawarta na czas 

nieoznaczony. Zawarcie umowy na czas dłuższy niż 3 lata wymaga zgody Prezesa Fun-
duszu.

Art. 156. [Czas, na który jest zawierana umowa o świadczenie usług opieki zdrowotnej] 
1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie może być zawarta na czas nie-

oznaczony, z zastrzeżeniem art. 159 ust. 2a. Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej na czas dłuższy niż 5 lat, a umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej na okres dłuższy niż 10 lat, wymaga zgody Prezesa Funduszu.

2. W przypadku zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres 
dłuższy niż rok świadczeniodawca przez okres obowiązywania umowy nie może ubie-
gać się o zawarcie nowej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym sa-
mym zakresie i dotyczącej tego samego przedmiotu. Nie dotyczy to przypadku, gdy 
spełnione są przesłanki do zawarcia umowy określone w art. 144 pkt 2 lub 3.

2. (uchylony).

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.
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Art. 159. [Wyłączenie zastosowania przepisów art. 136 pkt 5 oraz przepisów doty-
czących konkursu ofert i rokowań] 

1. Przepisów art. 136 pkt 5 oraz przepisów dotyczących konkursu ofert i rokowań nie 
stosuje się do zawierania umów ze świadczeniodawcami:

Brak odpowiednika

Art. 159. [Wyłączenie zastosowania przepisów art. 136 pkt 5 oraz przepisów doty-
czących konkursu ofert i rokowań] 

1. Przepisów art. 136 ust. 1 pkt 5 oraz przepisów dotyczących konkursu ofert i ro-
kowań nie stosuje się do zawierania umów ze świadczeniodawcami: 

(...) 2a. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zawiera się na 
czas nieoznaczony.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 161. [Tryb składania zażalenia]
3. W przypadku nieuwzględnienia zażalenia przez Prezesa Funduszu w części lub 

całości, świadczeniodawcy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie.

Art. 161. [Tryb składania zażalenia]
3. (uchylony).

3a. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, świadczeniodawca może złożyć do Prezesa 
Funduszu w terminie 14 dni od dnia otrzymania stanowiska Prezesa na złożone przez 
świadczeniodawcę zażalenie.

3a. (uchylony).

3b. Wniosek o ponowne rozpatrzenie rozpatrywany jest przez Prezesa Funduszu 
w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

3b. (uchylony).

3c. Zażalenie na ponowne rozpatrzenie wniosku nie przysługuje. 3c. (uchylony)

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 166. [Konsekwencje nieusunięcia w terminie nieprawidłowości] 
1. W razie nieusunięcia przez Fundusz w wyznaczonym terminie nieprawidłowości, 

minister właściwy do spraw zdrowia może wystąpić do:
1) Prezesa Rady Ministrów – o odwołanie wszystkich członków Rady Funduszu, jeżeli 

nieprawidłowości dotyczą zakresu działania Rady Funduszu;
2) Prezesa Funduszu – o odwołanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, jeżeli 

nieprawidłowości dotyczą zakresu jego działania.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, w ciągu 30 dni od dnia odwołania:

1) Prezes Rady Ministrów powołuje nowych członków Rady Funduszu na pełną kaden-
cję, z zachowaniem wymagań określonych w art. 99 ust. 1, 5 i 6;

2) Prezes Funduszu powołuje nowego dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu na 
pełną kadencję, z zachowaniem wymagań określonych w art. 107 ust. 2 i 3.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, odpowiednio członkowie Rady Fun-

duszu oraz dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonują jedynie czynności 
niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Funduszu.

Art. 166. (uchylony).

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.
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Art. 169. [Uprawnienia Ministra Finansów w zakresie nadzoru nad gospodarką fi-
nansową Funduszu]

(…) 2. Uprawnienia ministra właściwego do spraw zdrowia określone w art. 166–168 
przysługują odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, 
w szczególności w przypadku:
1) działań powodujących niezrównoważenie przychodów z kosztami Funduszu;
2) niezatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu;
3) niezatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Fun-

duszu;
4) przekroczenia terminów, o których mowa w rozdziale 2 działu V – z wyłączeniem 

przepisów dotyczących planu finansowego Funduszu;
5) nieprawidłowości w zakresie sprawozdań, o których mowa w art. 131 ust. 1.

Art. 169. [Uprawnienia Ministra Finansów w zakresie nadzoru nad gospodarką fi-
nansową Funduszu]

(…) 2. Uprawnienia ministra właściwego do spraw zdrowia określone w art. 167 
i art. 168 przysługują odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw finansów publicz-
nych, w szczególności w przypadku: 
1) działań powodujących niezrównoważenie przychodów z kosztami Funduszu;
2) niezatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu;
3) niezatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Fun-

duszu;
4) przekroczenia terminów, o których mowa w rozdziale 2 działu V – z wyłączeniem 

przepisów dotyczących planu finansowego Funduszu;
5) nieprawidłowości w zakresie sprawozdań, o których mowa w art. 131 ust. 1.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 178. [Wystąpienie pokontrolne]
(…) 4. W razie niewykonania zaleceń, o których mowa w ust. 2, przepisy art. 166–171 

stosuje się odpowiednio.

Art. 178. [Wystąpienie pokontrolne]
(…) 4. W razie niewykonania zaleceń, o których mowa w ust. 2, przepisy art. 167–171 

stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Brak odpowiednika Art. 188. [Przetwarzanie danych osobowych ubezpieczonych] 
(…) 2b. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania następujących danych pacjen-

tów z innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej 
w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 97a ust. 2 i 5:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) obywatelstwo;
3) data urodzenia;
4) numer identyfikacyjny pacjenta w państwie ubezpieczenia;
5) numer dokumentu tożsamości;
6) informacje o stanie zdrowia;
7) informacje o świadczeniach zdrowotnych udzielonych na terytorium Rzeczypospo-

litej Polskiej;
8) informacje o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywienio-

wego i wyrobach medycznych zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5a. Informacje i dane zgromadzone w Funduszu udostępnia się:

1) nieodpłatnie organom egzekucyjnym określonym w art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1015, z późn. zm.),

2) odpłatnie komornikom sądowym
– w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
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5b. Opłata za udzielenie przez Fundusz komornikom sądowym informacji i danych, 
dotyczących jednego świadczeniobiorcy lub jednego płatnika składek, wynosi 50 zł.

5c. Kwota, o której mowa w ust. 5b, podlega waloryzacji o prognozowany w usta-
wie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsump-
cyjnych ogółem ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na pod-
stawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

5d. Komornik sądowy dołącza do wniosku o udzielenie informacji i danych kopię do-
wodu dokonania opłaty, o której mowa w ust. 5b, na rachunek wskazany przez Fundusz.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Brak odpowiednika Art. 189a. [Zbiorcze informacje o świadczeniach udzielonych świadczeniobiorcom 
zamieszkującym na terenie województwa] 

Fundusz przekazuje wojewodzie oraz marszałkowi województwa zbiorcze infor-
macje o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom zamiesz-
kującym na terenie województwa przez świadczeniodawców udzielających świad-
czeń na terenie województwa, niezbędne do realizacji zadań określonych w ustawie.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Brak odpowiednika Art. 188b. [Prawo do przetwarzania danych] 
W celu realizacji zadań określonych w art. 97a ust. 2 pkt 3 Fundusz jest uprawnio-

ny do przetwarzania następujących danych dotyczących osób wykonujących zawody 
medyczne:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) informacje na temat prawa wykonywania zawodu oraz kwalifikacji zawodowych.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki  pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 15 listopada 2014 r.

Art. 190. [Delegacja]
Brak odpowiednika

Art. 190. [Delegacja] 
(…) 1a. W przypadku świadczeń opieki zdrowotnej, do których dostępność, mie-

rzona średnim czasem oczekiwania, jest znacznie utrudniona, minister właściwy do 
spraw zdrowia w przepisach wydanych na podstawie ust. 1 może określić wykaz 
świadczeń gwarantowanych, w przypadku których listy oczekujących na udzielenie 
świadczenia są prowadzone przez świadczeniodawców udzielających tych świad-
czeń w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Funduszu.

(…) 3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego, Prezesa Funduszu, wojewodów i marszałków województw, 
określi, w drodze rozporządzenia, zakres niezbędnych informacji gromadzonych w sy-
stemie informatycznym Funduszu oraz zakres sprawozdań okresowych i sposób ich 
przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, a także minimalny zakres 

(…) 3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres informacji zawartych w rocznych i okresowych sprawozdaniach z działal-

ności Funduszu,
2) wzór sprawozdania okresowego z działalności Funduszu oraz sposób i terminy 

jego przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia,
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zbiorczych informacji i sposób ich przekazywania wojewodom i sejmikom województw, 
w tym także rodzaje wykorzystywanych nośników informacji i wzory dokumentów, 
uwzględniając zakres zadań wykonywanych przez te podmioty.

3) minimalny zakres zbiorczych informacji przekazywanych przez Fundusz wojewo-
dom oraz marszałkom województw na podstawie art. 189a, sposób i terminy ich 
przekazywania oraz wzór budowy komunikatów elektronicznych służących do 
przekazywania tych informacji

– uwzględniając zakres zadań wykonywanych przez te podmioty oraz konieczność 
zapewnienia jednolitości przekazywanych informacji.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 193. [Odpowiedzialność za pozostałe czyny niezgodne z ustawą] 
Kto:
(...)
Brak odpowiednika

Art. 193. [Odpowiedzialność za pozostałe czyny niezgodne z ustawą] 
Kto:
(...)

5a)  uniemożliwia lub ogranicza w poważnym stopniu możliwość zapisywania się na 
listy oczekujących,

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy. Nie ma wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.
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USTAWA
z 20 grudnia 1990 r.

o ubezpieczeniu społecznym rolników
(j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1403; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1682)*

* Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone: 
–  ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (w dniu oddania „Przewodnika” do druku ustawa oczekiwała 

na publikację w Dzienniku Ustaw),
–  ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1682).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Brak odpowiednika Art.  5b. [Podleganie ubezpieczeniom w przypadku prowadzenia przez rolnika dzia-
łalności gospodarczej oraz objęcia innym ubezpieczeniem]

1. Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie 
z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywa-
nia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442, 1623, 1650 i 1717 oraz 
z 2014 r. poz. 567, 598, 1146 i 1161), lub powołania do rady nadzorczej, podlega nadal 
temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 
pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 
lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, pomimo objęcia go z tego tytułu innym 
ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu 
miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

Brak odpowiednika 2. Rolnik lub domownik, o którym mowa w ust. 1, może w każdym czasie odstąpić 
od ubezpieczenia, składając w Kasie oświadczenie o odstąpieniu od tego ubezpie-
czenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym to oświadczenie zostało złożone 
w Kasie.

Komentarz: Od 1 stycznia 2015 r. rolnik (lub domownik) prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą oraz wykonujący umowę zlecenia lub pełniący funkcję członka rady 
nadzorczej może nadal opłacać składki w KRUS, mimo że jest objęty obowiązkowo ubezpieczeniem powszechnym w ZUS z pozostałych tytułów, pod warunkiem że jego przychód 
uzyskiwany z tych tytułów nie przekroczy połowy kwoty wynagrodzenia minimalnego w danym miesiącu. W każdym czasie rolnik lub domownik będzie mógł zrezygnować z ubez-
pieczenia rolniczego w KRUS, nie wcześniej jednak niż od dnia złożenia stosownego wniosku. 

Art.  16a [Ubezpieczenia rolników w okresie sprawowania osobistej opieki nad dziec-
kiem]

1. Za rolnika lub domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu 
z mocy ustawy albo na wniosek, w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzie-
ckiem, trwającej przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 

Art. 16a [Ubezpieczenia rolników w okresie sprawowania osobistej opieki nad dziec-
kiem]

1. Za rolnika lub domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu 
z mocy ustawy albo na wniosek, w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad  
dzieckiem, trwającej przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez 
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5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego 
orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej 
opieki tej osoby, przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 
18 roku życia, składka na to ubezpieczenie jest finansowana z dotacji budżetu państwa 
do funduszu emerytalno-rentowego przeznaczonej na te składki.

dziecko 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwier-
dzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wyma-
ga osobistej opieki tej osoby, przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
przez dziecko 18 roku życia, składka na to ubezpieczenie jest finansowana z dotacji 
budżetu państwa do funduszu emerytalno-rentowego przeznaczonej na te składki, 
pod warunkiem że ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu spo-
łecznemu.

Komentarz: Doprecyzowane zostały przepisy dotyczące finansowania składek dla rolników, którzy sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem. Składka na ubezpieczenia emerytalno-
-rentowe będzie finansowana z budżetu państwa, pod warunkiem że rolnik lub domownik w czasie sprawowania tej opieki nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu. Obo-
wiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 21. [Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy] 
Brak odpowiednika

Art. 21. [Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy] 
(…) 3a. Jeżeli okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu zbiega się 

w czasie z okresem innego ubezpieczenia społecznego, przy ustalaniu prawa do ren-
ty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy nie uwzględnia się okresu podlegania inne-
mu ubezpieczeniu społecznemu.

Komentarz: Zmiana ma charakter porządkowy, nie dotyczy przedsiębiorców lub płatników. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. 

Art. 35. [Zasiłek pogrzebowy] 
1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci:

(…) 3)  członka rodziny osoby, o której mowa w pkt 1 lub 2, pozostającego na jej utrzyma-
niu i spełniającego warunki do renty rodzinnej;

Art. 35. [Zasiłek pogrzebowy]
1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci:

(…) 3)  członka rodziny osoby, o której mowa w pkt 1 lub 2;

Brak odpowiednika 1a. Członkami rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są:
1) małżonek (wdowa i wdowiec);
2) rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające;
3) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umiesz-

czone w rodzinie zastępczej;
4) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci 

niż wymienione w pkt 3;
5) rodzeństwo;
6) dziadkowie;
7) wnuki;
8) osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Komentarz: Od 1 marca 2015 r. prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje rolnikowi, który poniósł koszty pogrzebu po śmierci członka rodziny. Członkiem rodziny jest: małżo-
nek, rodzice, ojczym, macocha lub osoby przysposabiające, dzieci własne, dzieci małżonka, przysposobione lub umieszczone w rodzinie zastępczej, a także przyjęte na wycho-
wanie i utrzymanie, a ponadto rodzeństwo, dziadkowie, wnuki i osoby obce, nad którymi została ustanowiona opieka prawna. 
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Obowiązujące w latach 2012–2014 zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego rolników, wprowadzone ustawą z 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne 
rolników za lata 2012–2014 (Dz.U. z 2012 r., poz. 123; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1640), zostaną przedłużone na lata 2015 i 2016. Nowelizacja ustawy została uchwalona przez Sejm 
5 grudnia 2014 r. i w dniu oddania „Przewodnika” do druku oczekiwała na rozpatrzenie przez Senat.
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USTAWA 
z 17 grudnia 1998 r.

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1682)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie wprowadzone od 1 marca 2015 r.:
– ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2014 r., poz. 1682).
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Art. 77. [Zasiłek pogrzebowy] 
1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

1) ubezpieczonego;
2) osoby pobierającej emeryturę lub rentę;
3) osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz 

spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;
4) członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2.

2. Członkami rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są osoby wymienione w art. 67, 
z tym że od wnuków i rodzeństwa nie wymaga się spełnienia warunku przyjęcia na wy-
chowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności.

 Art.  77. [Zasiłek pogrzebowy] 
1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

1) ubezpieczonego;
2) osoby pobierającej emeryturę lub rentę;
3) osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz 

spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;
4) członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2.

2. Członkami rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są:
1) małżonek (wdowa i wdowiec);
2) rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające;
3) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umiesz-

czone w rodzinie zastępczej;
4) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci 

niż wymienione w pkt 3;
5) rodzeństwo;
6) dziadkowie;
7) wnuki;
8) osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

3. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po us-
taniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, 
świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

4. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

3. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po us-
taniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, 
świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

4. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Komentarz: Od 1 marca 2015 r. krąg osób uprawnionych do zasiłku pogrzebowego zostanie rozszerzony o: dziadków, dzieci w rodzinie zastępczej oraz osób, nad którymi została 
ustanowiona opieka prawna. Zasiłek pogrzebowy, tak jak obecnie, będzie przysługiwać w razie śmierci ubezpieczonego, osoby pobierającej emeryturę lub rentę, osoby, która 
w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania, a także członków rodziny ubezpieczonego albo osoby po-
bierającej emeryturę lub rentę. Podobna zmiana została wprowadzona w ustawie z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i ich rodzin.

Art. 85. [Kwoty najniższej renty] 
1. Kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy wynoszą:

1) 799,18 zł miesięcznie – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy;

Art. 85. [Kwoty najniższej renty] 
1. Kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy wynoszą:

1) 880,45 zł miesięcznie – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy;

IV. ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE
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2) 613,38 zł miesięcznie – dla osób częściowo niezdolnych do pracy.
2. Kwota najniższej emerytury, z zastrzeżeniem art. 24a ust. 6, art. 54, art. 54a ust. 2 

i art. 87, oraz renty rodzinnej wynosi 799,18 zł miesięcznie.
(…)

2) 675,13 zł miesięcznie – dla osób częściowo niezdolnych do pracy.
2. Kwota najniższej emerytury, z zastrzeżeniem art. 24a ust. 6, art. 54, art. 54a 

ust. 2 i art. 87, oraz renty rodzinnej wynosi 880,45 zł miesięcznie. 
(…)

Komentarz: Od 1 marca 2015 r. wzrośnie kwota najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Dla osób całkowicie niezdolnych do pracy miesięczne świadczenie wzrośnie 
o 81,27 zł, natomiast świadczenie dla osób częściowo niezdolnych do pracy wzrośnie z 613,38 zł do 675,13 zł, czyli o 61,75 zł. Najniższa emerytura i renta rodzinna wzrosły nato-
miast do kwoty 880,45 zł. W 2015 r. zmianie ulegną również zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. W wyniku waloryzacji przeprowadzonej w marcu 2015 r. świad-
czenia zostaną podwyższone o 1,08%, nie mniej jednak niż o 36 zł. Waloryzacji będzie podlegać również podstawa wymiaru świadczenia z FUS. 
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USTAWA
z 29 maja 1974 r.

o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
(Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1682)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie wprowadzone od 1 marca 2015 r.:
– ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2014 r., poz. 1682).
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Art. 11. [Podstawa wymiaru renty inwalidzkiej] 
1. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej stanowi kwota 1775,89 zł, z zastrzeżeniem 

ust. 4 i 5.
2. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej po dniu 29 lutego 2012 r. stanowi kwota 

2235,48 zł.
3. Waloryzacji podstawy wymiaru renty inwalidzkiej dokonuje się po dniu 1 marca 

2007 r. w terminach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych.

3a. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty podstawy wymiaru przez pełny wskaź-
nik waloryzacji emerytur i rent ustalony na podstawie przepisów o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dla terminu waloryzacji, o którym mowa 
w ust. 3.

4. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej przyznanej przed dniem wejścia w życie prze-
pisów ustawy z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych oso-
bach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych 
i wychowawczych (Dz.U. Nr 181, poz. 1515) podwyższa się do kwoty:
1) 1350,00 zł od dnia 1 marca 2003 r.;
2) 1424,64 zł od dnia 1 marca 2004 r.;
3) 1536,39 zł od dnia 1 marca 2005 r.;
4) 1650,00 zł od dnia 1 marca 2006 r.;
5) 1775,89 zł od dnia 1 marca 2007 r.

5. Podwyższenia podstawy wymiaru renty inwalidzkiej, o której mowa w ust. 4, doko-
nuje się z urzędu, a w przypadku gdy prawo do świadczenia zostało zawieszone – na 
wniosek osoby zainteresowanej albo przy wznowieniu wypłaty świadczenia.

Art. 11. [Podstawa wymiaru renty inwalidzkiej] 
1. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej stanowi kwota 2398,10 zł.
2. Waloryzacji podstawy wymiaru renty inwalidzkiej dokonuje się na zasadach 

i w terminach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych.

3. Podwyższenia podstawy wymiaru renty inwalidzkiej dokonuje się z urzędu, 
a w przypadku gdy prawo do świadczenia zostało zawieszone – na wniosek osoby 
zainteresowanej albo przy wznowieniu wypłaty świadczenia.

Komentarz: Od 1 marca 2015 r. zostanie zwiększona podstawa wymiaru renty inwalidzkiej. Minimalna podstawa będzie wynosić 2398,10 zł.
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USTAWA
z 27 czerwca 2003 r.

o rencie socjalnej
(j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 982; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1682)*

*Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone od 1 marca 2015 r.:
– ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1682).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 6. [Wysokość renty] 
1. Renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych.

2. Rentę socjalną waloryzuje się na zasadach i w trybie określonych dla emerytur 
i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

3. Waloryzacji renty socjalnej dokonuje jednostka organizacyjna Zakładu lub organ 
emerytalno-rentowy.

Art. 6. [Wysokość renty]
1. Renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdol-

ności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Podwyższenia renty socjalnej dokonuje jednostka organizacyjna Zakładu lub 
organ emerytalno-rentowy.

3. Podwyższenie renty socjalnej następuje z urzędu, a jeżeli wypłata renty została 
wstrzymana – po jej wznowieniu.

Komentarz: Zmiany mają charakter porządkowy i dostosowawczy do zmian przepisów w ustawie emerytalnej. Nie mają wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. 
Obowiązują od 1 marca 2015 r.

Art. 15. [Odpowiednie stosowanie przepisów innych ustaw] 
W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio:

1) art. 12–14, art. 61, art. 78–81, art. 88, art. 89, art. 93, art. 94, art. 98, art. 100 ust. 1 i 2, 
art. 101, art. 102 ust. 1, art. 104 ust. 4, art. 107, art. 114, art. 116 ust. 1b i 2, art. 118 
ust. 1–5, art. 119 ust. 1, art. 121, art. 122 ust. 1, art. 126, art. 128, art. 129 ust. 1, art. 130 
ust. 1, art. 133–135, art. 136a i art. 138–144 ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych, przy czym kwotę wolną od potrąceń i egzekucji 
ustala się według zasad określonych dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy;

2) art. 80–82 i 84 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Art. 15. [Odpowiednie stosowanie przepisów innych ustaw] 
W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio:

1) art.12–14, art. 61, art. 78–81, art. 93 ust. 2, art. 98, art. 100 ust. 1 i 2, art. 101, art. 102 
ust. 1, art. 104 ust. 4, art. 107, art. 114, art. 116 ust. 1b i 2, art. 118 ust. 1–5, art. 119 
ust. 1, art. 121, art. 122 ust. 1, art. 126, art. 128, art. 129 ust. 1, art. 130 ust. 1, 
art. 133–135, art. 136a i art. 138–144 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz przepisy wydane na podstawie art. 128a tej usta-
wy, przy czym kwotę wolną od potrąceń i egzekucji ustala się według zasad okre-
ślonych dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

2) art. 80–82 i 84 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Komentarz: Zmiany mają charakter porządkowy i dostosowawczy do zmian przepisów w ustawie emerytalnej. Nie mają wpływu na obowiązki pracodawców i przedsiębiorców. 
Obowiązują od 1 marca 2015 r.
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USTAWA
z 30 kwietnia 2004 r.

o świadczeniach przedemerytalnych
(Dz.U. z 2013 r., poz. 170; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1682)*

*Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone:
– ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1682).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 3. [Kwota świadczenia przedemerytalnego] 
1. Kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 938,25 zł miesięcznie, z wyjątkiem 

świadczeń dla osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, których świadczenie nie może 
być wyższe niż ostatnio otrzymywana renta.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na zasadach i w terminach 
przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Art. 3. [Kwota świadczenia przedemerytalnego] 
1. Kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 1027,39 zł miesięcznie, z wyjąt-

kiem świadczeń dla osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, których świadczenie 
nie może być wyższe niż ostatnio otrzymywana renta.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na zasadach i w terminach 
przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Komentarz: Od 1 marca 2015 r. kwota świadczeń przedemerytalnych będzie większa o 89,14 zł. Zmiany nie wpływają na obowiązki pracodawcy.

Art. 5. [Zmniejszenie lub zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego] 
1. Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu, na zasadach 

określonych w ust. 2–5, 7 i 8, w przypadku osiągania przychodu, o którym mowa 
w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanego dalej „przychodem”.

2. Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli kwota przychodu prze-
kracza miesięcznie kwotę 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym 
poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego do celów emerytalnych, zwaną dalej „dopuszczalną kwotą przychodu”, 
nie przekracza jednak kwoty 70% tego wynagrodzenia, zwanej dalej „graniczną kwotą 
przychodu”.

3. Jeżeli kwota przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadcze-
nie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia, z zastrzeżeniem 
ust. 4.

4. W przypadku gdy w wyniku zmniejszenia, o którym mowa w ust. 3, kwota świad-
czenia przedemerytalnego byłaby niższa niż 469,12 zł, świadczenie przedemerytalne 
wynosi 469,12 zł, z zastrzeżeniem ust. 5. Do kwoty świadczenia przedemerytalnego 
w wysokości 469,12 zł art. 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.(…)

Art. 5. [Zmniejszenie lub zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego] 
1. Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu, na zasadach 

określonych w ust. 2–5, 7 i 8, w przypadku osiągania przychodu, o którym mowa 
w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanego dalej „przychodem”.

2. Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli kwota przychodu prze-
kracza miesięcznie kwotę 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym 
poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego do celów emerytalnych, zwaną dalej „dopuszczalną kwotą przychodu”, 
nie przekracza jednak kwoty 70% tego wynagrodzenia, zwanej dalej „graniczną kwotą 
przychodu”.

3. Jeżeli kwota przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadcze-
nie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia, z zastrzeżeniem 
ust. 4.

4. W przypadku gdy w wyniku zmniejszenia, o którym mowa w ust. 3, kwota świad-
czenia przedemerytalnego byłaby niższa niż 513,70 zł, świadczenie przedemerytalne 
wynosi 513,70 zł, z zastrzeżeniem ust. 5. Do kwoty świadczenia przedemerytalnego 
w wysokości 513,70 zł art. 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Od 1 marca 2015 r. kwota minimalnego świadczenia przedemerytalnego będzie wynosić 513,70 zł. Zmiany nie wpływają na obowiązki pracodawcy.
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USTAWA
z 28 listopada 2003 r.

o świadczeniach rodzinnych
(j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1456; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1644)*

*Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone:
– ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1644).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 3. [Definicje] 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) dochodzie – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz in-
nych osób:

(…)
Brak odpowiednika

Art. 3. [Definicje] 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) dochodzie – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz in-
nych osób:

(…)
– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych;

Komentarz: Od 1 stycznia 2015 r. kwota stanowiąca różnicę, o której mowa w ust. 8–10 w art. 27f ustawy o podatku dochodowym (przepisy dotyczą zasad pomniejszania dochodu 
o ulgę na dzieci), ma wpływ na ustalanie dochodu rodziny, od którego zależy prawo do świadczeń rodzinnych. Zmiana ta spowoduje, że osoby w pełni korzystające z ulgi na dzieci 
nie utracą prawa do świadczeń rodzinnych. Zmiany nie wpływają na obowiązki pracodawcy.

Art. 16a. [Specjalny zasiłek opiekuńczy]
1. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepi-

sami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także mał-
żonkom, jeżeli:
1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 
2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
– w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wska-
zaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku 
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności sta-
łego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji 
i edukacji.

Art. 16a. [Specjalny zasiłek opiekuńczy] 
1. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepi-

sami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także mał-
żonkom, jeżeli:
1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
– w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wska-
zaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku 
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności sta-
łego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji 
i edukacji.

Komentarz: Od 1 stycznia 2015 r. specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrud-
nienia lub innej pracy zarobkowej albo rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Zmiany nie wpływają na obowiązki pracodawcy.




