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Objaśnienie oznaczeń:  <> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 

o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, 

rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, 

emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. 

 

(druk nr  93) 

 

 

USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. O JEDNORAZOWYM DODATKU PIENIĘŻNYM 

DLA NIEKTÓRYCH EMERYTÓW, RENCISTÓW I OSÓB POBIERAJĄCYCH 

ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE, ZASIŁKI PRZEDEMERYTALNE, 

EMERYTURY POMOSTOWE ALBO NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIA 

KOMPENSACYJNE W 2016 R. (Dz. U. poz. 188)  

 

<Art. 8a. 

Kwoty dodatku nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w: 

1) art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 966, z późn. zm.); 

2) art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 163, z późn. zm.).> 

 

 

Przepisy powołane w dodawanym  Art. 8a 

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z 

późn. zm.); 

 

Art. 3.  

(ust.1 – 2 pominięto) 

3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po 

odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie 

chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że 

zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się 

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, 

jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia 

dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych 

z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z 

pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego , zapomogi 

pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, 

rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny 

w 2007 r., oraz świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w 
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przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej 

oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220). 

(ust. 4 pominięto) 

 

 

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.). 

 

Art. 8.  

(ust 1.-2 pominięto) 

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

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

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

pomniejszoną o: 

1)   miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

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

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne 

określone w odrębnych przepisach; 

3)   kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

(ust. 4-18 pominięto) 


