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CZEŚĆ III 

 

 

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1726) 

Art. 11. 

1. Do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby 

kandydackiej po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej oraz osobę, o której mowa w 

art. 124a ust. 1 pkt 2, mianowanych na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika 

marynarki), po uzyskaniu przez niego tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. 

2. Do służby stałej można powołać: 

1)   w korpusie oficerów zawodowych: 

a)  oficera służby kontraktowej, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, 

stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska 

służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest 

określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub 

bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po 

powołaniu do służby stałej, oraz posiada co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej 

opinii służbowej, 

b)  oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki: 

[–  posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,] 

<– posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe,> 

–  posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska 

służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest 

określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub 

bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po 

powołaniu do zawodowej służby wojskowej, 
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–  pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy stałą lub kontraktową 

zawodową służbę wojskową; 

2)   w korpusie podoficerów zawodowych: 

a)  podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio 

niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany 

po powołaniu do służby stałej, oraz co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii 

służbowej, 

b)  podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki: 

–  posiada wykształcenie średnie, 

–  posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego 

stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej 

służby wojskowej, 

–  pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy stałą lub kontraktową 

zawodową służbę wojskową. 

Art. 12. 

1. Do służby kontraktowej powołuje się: 

1)   w korpusie oficerów zawodowych - żołnierza służby kandydackiej, posiadającego tytuł 

zawodowy magistra lub równorzędny, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika 

(podporucznika marynarki), po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej; 

[2)   w korpusie podoficerów zawodowych - żołnierza służby kandydackiej, posiadającego 

wykształcenie średnie, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu 

przez niego nauki w szkole podoficerskiej; 

3)   w korpusie szeregowych zawodowych - żołnierza służby kandydackiej, posiadającego 

ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku 

szkolenia.] 

<2) w korpusie podoficerów zawodowych – żołnierza służby kandydackiej, posiadającego 

wykształcenie średnie lub średnie branżowe, mianowanego na stopień wojskowy 

kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej; 

3) w korpusie szeregowych zawodowych – żołnierza służby kandydackiej, 

posiadającego wykształcenie gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze 

branżowe, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.> 

2. Do służby kontraktowej można powołać: 
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1)   w korpusie oficerów zawodowych - oficera rezerwy, który posiada tytuł zawodowy 

magistra lub równorzędny oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od 

stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku 

gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień 

wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być 

zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej; 

[2)   w korpusie podoficerów zawodowych - podoficera rezerwy, który posiada wykształcenie 

średnie oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego 

stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej 

służby wojskowej; 

3)   w korpusie szeregowych zawodowych - żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę 

wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub 

kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić 

zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub 

starszego szeregowego (starszego marynarza).] 

<2) w korpusie podoficerów zawodowych – podoficera rezerwy, który posiada 

wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz stopień wojskowy równy lub 

bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma 

być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej; 

3) w korpusie szeregowych zawodowych – żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę 

wojskową oraz posiada wykształcenie gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub 

zasadnicze branżowe i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo 

umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę 

wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego 

szeregowego (starszego marynarza).> 

 

Art. 24. 

1. Żołnierz zawodowy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia zawodowej służby 

wojskowej poza granicami państwa. 

2. Do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa wyznacza: 

1)   Minister Obrony Narodowej - żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe o stopniach 

etatowych od stopnia pułkownika (komandora) do stopnia generała (admirała) oraz na 

które wyznacza na podstawie przepisów odrębnych ustaw; 
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2)   dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr - 

pozostałych żołnierzy zawodowych. 

3. Do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa kieruje Szef Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego. 

4. W czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa żołnierz 

zawodowy podlega organowi, który wyznaczył lub skierował go do tej służby, albo 

organowi wskazanemu przez Ministra Obrony Narodowej w przepisach określających 

bezpośrednie podporządkowanie jednostek organizacyjnych. Podczas wykonywania zadań 

służbowych poza granicami państwa żołnierz zawodowy może podlegać odpowiednio, w 

zależności od miejsca pełnienia zawodowej służby wojskowej: 

1)   przełożonemu kierującemu działalnością misji organizacji międzynarodowej lub sił 

wielonarodowych; 

2)   kierownikowi placówki zagranicznej, w której został wyznaczony do pełnienia 

zawodowej służby wojskowej; 

3)   polskiemu przedstawicielowi wojskowemu - w przypadku pełnienia służby na stanowisku 

w polskim przedstawicielstwie wojskowym przy organizacji międzynarodowej lub przy 

międzynarodowej strukturze wojskowej, przy siłach zbrojnych albo przy innych 

strukturach obronnych państw obcych; 

4)   przełożonemu określonemu przez organizację międzynarodową albo międzynarodową 

strukturę wojskową - w przypadku pełnienia służby na stanowisku bezpośrednio w 

strukturach organizacji międzynarodowych albo międzynarodowych strukturach 

wojskowych, a w sprawach narodowych - starszemu oficerowi narodowemu; 

5)   przełożonemu określonemu przez właściwy organ sił zbrojnych albo innych struktur 

obronnych państwa obcego - przy którego siłach lub strukturach żołnierz pełni służbę 

wojskową. 

5. Żołnierzom zawodowym wyznaczonym do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza 

granicami państwa przysługują w szczególności następujące uprawnienia i świadczenia: 

1)   prawo przebywania w miejscu pełnienia służby wraz z małżonkiem i dziećmi; 

2)   prawo do nieodpłatnego zakwaterowania w lokalu mieszkalnym, wraz z niezbędnym 

umeblowaniem i wyposażeniem albo prawo do równoważnika pieniężnego na wynajęcie 

lokalu mieszkalnego, odpowiednio do zajmowanego stanowiska służbowego oraz liczby 

uprawnionych i przesiedlonych członków rodziny; 
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3)   prawo do ryczałtu na pokrycie niektórych świadczeń związanych z użytkowaniem lokalu 

mieszkalnego; 

[4)   zwrot opłat związanych z nauką dzieci w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole 

średniej;] 

<4) zwrot opłat związanych z nauką dzieci w szkole podstawowej i ponadpodstawowej;> 

5)   zwrot niezbędnych, udokumentowanych kosztów leczenia w państwie, w którym pełni 

służbę, oraz kosztów leczenia uprawnionych i przesiedlonych członków rodziny. 

6. Niezależnie od świadczeń, o których mowa w ust. 5, żołnierzom zawodowym udającym się 

poza granice państwa w celu objęcia stanowiska służbowego oraz żołnierzom pełniącym 

służbę poza granicami państwa wyznaczonym na kolejne stanowisko za granicą w innym 

państwie niż dotychczas, a także żołnierzom powracającym do kraju po zakończeniu 

pełnienia służby poza granicami państwa przysługuje zwrot kosztów: 

1)   podróży żołnierza i przebywających z nim członków rodziny; 

2)   przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów gospodarstwa domowego; 

3)   przejazdu do miejsca pełnienia służby za granicą i z powrotem do kraju członków rodziny 

nieprzebywających z nim za granicą: 

a)  raz na dwa lata, jeżeli członek rodziny żołnierza nie przesiedlał się za granicę do miejsca 

pełnienia służby żołnierza, 

b)  jeden raz, jeżeli członek rodziny przebywał z żołnierzem za granicą i żołnierzowi pokryto 

koszty jego podróży, po upływie nie mniej niż jednego roku po przesiedleniu. 

7. Żołnierzom zawodowym skierowanym do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza 

granicami państwa przysługują, w szczególności, następujące uprawnienia i świadczenia: 

1)   bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie; 

2)   bezpłatne świadczenia zdrowotne oraz bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze i 

wyroby medyczne, oraz wyposażenie wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918 

oraz z 2016 r. poz. 542 i 1228); 

3)   bezpłatny przewóz: 

a)  z kraju do miejsca pełnienia służby i z powrotem, w związku z rozpoczęciem i 

zakończeniem pełnienia służby poza granicami państwa, 

b)  z miejsca pełnienia służby do kraju i z powrotem, w razie śmierci członka najbliższej 

rodziny; 

4)   (uchylony); 
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5)   indywidualne i zbiorowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 

zaistniałych w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, wskutek których nastąpiło 

uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć żołnierza. 

8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   przypadki, w których następuje wyznaczenie, a w których skierowanie do pełnienia 

zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa, z uwzględnieniem jednostek lub 

struktur organizacyjnych, w których następuje wyznaczenie do pełnienia służby 

wojskowej, oraz charakteru służby wojskowej poza granicami państwa; 

2)   szczegółowy tryb postępowania przy wyznaczaniu lub kierowaniu żołnierzy zawodowych 

do pełnienia służby poza granicami państwa, a także odwoływania do kraju z tej służby, 

mając na uwadze konieczność uzyskania przez kandydata orzeczenia lekarskiego 

stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia tej służby oraz 

odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami o ochronie 

informacji niejawnych; 

3)   warunki pełnienia przez żołnierzy służby poza granicami państwa, z uwzględnieniem 

podległości, o której mowa w ust. 4; 

4)   warunki przyznawania świadczeń żołnierzom wyznaczonym lub skierowanym do 

pełnienia służby poza granicami państwa oraz świadczeń przysługujących żołnierzom w 

związku z wyznaczeniem lub skierowaniem do pełnienia zawodowej służby wojskowej 

poza granicami państwa, mając na uwadze świadczenia przysługujące członkom rodzin 

żołnierzy przebywającym z nimi za granicą, z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych 

zadań, zagrożeń dla zdrowia lub życia tych żołnierzy, a także istniejących w danym 

państwie warunków miejscowych, jak również zachowanie wszystkich uprawnień i 

świadczeń, jakie przysługują na podstawie przepisów obowiązujących wobec żołnierzy 

pełniących czynną służbę wojskową w kraju, oraz uwzględniając powstałe w tym czasie 

zmiany mające wpływ na te uprawnienia, z wyjątkiem świadczeń określonych w art. 68 

ust. 1 i 2. 

Art. 29. 

Jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych, na stopień wojskowy kaprala (mata) może 

być mianowany, po zdaniu egzaminu na podoficera, szeregowy zawodowy, który posiada 

wykształcenie [średnie] < średnie lub średnie branżowe> i co najmniej bardzo dobrą ogólną 

ocenę w ostatniej opinii służbowej. 
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Art. 36. 

 1. Minimalne wymagania w zakresie wykształcenia niezbędne do wyznaczenia na pierwsze 

stanowisko służbowe w korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych są następujące w 

stosunku do: 

[1)   szeregowych zawodowych - ukończenie gimnazjum; 

2)   podoficerów zawodowych - posiadanie wykształcenia średniego;] 

<1) szeregowych zawodowych – posiadanie wykształcenia gimnazjalnego, zasadniczego 

zawodowego lub zasadniczego branżowego; 

2) podoficerów zawodowych – posiadanie wykształcenia średniego lub średniego 

branżowego;> 

3)   oficerów zawodowych - posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. 

2. Wyznaczenie na kolejne stanowisko służbowe jest uzależnione od ukończenia kursu, 

szkolenia, stażu lub specjalizacji, w zależności od wymaganych kwalifikacji, a także w 

odniesieniu do oficerów: 

1)   od stopnia etatowego majora (komandora podporucznika) - ukończenie studiów 

podyplomowych w uczelni wojskowej lub posiadanie stopnia naukowego doktora; 

2)   od stopnia etatowego generała brygady (kontradmirała) - ukończenie podyplomowych 

studiów polityki obronnej. 

3. Do celów określonych w ust. 2 na równi ze świadectwem lub dyplomem uczelni wojskowej 

są traktowane świadectwa lub dyplomy zagranicznych oraz krajowych szkół i uczelni. 

4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się przy wyznaczaniu żołnierzy zawodowych na stanowiska 

służbowe, których zajmowanie jest uzależnione od posiadania kwalifikacji lub spełnienia 

wymagań określonych w innych ustawach, które warunkują możliwość wykonywania 

niektórych zawodów, a także na stanowiska w uczelniach wojskowych oraz instytutach 

badawczych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1811) 

 

Art. 21. 

1. Marszałek województwa, w drodze decyzji administracyjnej, odracza osobie podlegającej 

kwalifikacji wojskowej, na jej wniosek, odbycie służby zastępczej ze względu na: 
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1)   wybór na posła - na czas pełnienia mandatu; 

2)   kandydowanie do Sejmu - na czas trwania kampanii wyborczej; 

3)   konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nią 

zamieszkałym, który: 

a)  nie ukończył 16 roku życia, 

b)  został uznany za stale niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy 

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 

277), 

c)  został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy oraz samodzielnej egzystencji na 

podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887), 

d)  został zaliczony do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.), 

e)  ukończył 75 rok życia 

- jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem 

pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki, albo ze względu na obowiązek 

sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu - na czas sprawowania 

tej opieki, z zastrzeżeniem ust. 4; 

4)   pobieranie nauki w uczelni - na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca 

roku akademickiego w tym roku kalendarzowym, w którym osoba podlegająca 

kwalifikacji wojskowej kończy 27. rok życia; 

[5)   pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. także w 

szkole ponadpodstawowej - na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca 

roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym osoba podlegająca kwalifikacji 

wojskowej kończy 23 rok życia.] 

<5) pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej, a do dnia 31 sierpnia 2023 r. także w 

szkole ponadgimnazjalnej – na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do 

końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym osoba podlegająca 

kwalifikacji wojskowej kończy 23 rok życia.> 

2. Odroczenia odbycia służby zastępczej ze względu na pobieranie nauki udziela się także 

osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej będącym alumnami wyższych seminariów 

duchownych, osobami zakonnymi (po profesji czasowej), nowicjuszami w zakonach albo 
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słuchaczami szkół duchownych kościołów i związków wyznaniowych mających 

osobowość prawną - na czas pobierania tej nauki. 

3. Odroczenia odbycia służby zastępczej można udzielić również ze względu na ważne 

sprawy osobiste lub rodzinne osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej, a w 

szczególności związane z zaistnieniem trudnej sytuacji osobistej lub rodzinnej, które nie 

stanowią podstawy do udzielenia osobie podlegającej kwalifikacji wojskowej odroczenia 

z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, albo z powodu 

konieczności załatwienia spraw związanych z prowadzeniem przez osobę podlegającą 

kwalifikacji wojskowej przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego albo innej działalności 

gospodarczej. Odroczenia nie udziela się, jeżeli spowodowałoby to nieodbycie służby 

zastępczej. 

4. Odroczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, udziela się każdorazowo na czas określony we 

wniosku, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy. 

5. Odroczenia, o którym mowa w ust. 3, udziela się tylko jeden raz, w wymiarze od 3 do 12 

miesięcy. 

6. Skreślenie z listy studentów powoduje utratę udzielonego odroczenia służby zastępczej z 

tytułu pobierania nauki. 

7. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, której udzielono odroczenia, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 4 i 5, po zakończeniu roku szkolnego lub akademickiego, nie później jednak niż 

w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego roku, przedstawia marszałkowi 

województwa zaświadczenie albo oświadczenie o ukończeniu poprzedniego albo 

rozpoczęciu nowego roku nauki. 

7a. Na wezwanie marszałka województwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej okazuje 

odpowiednio: zaświadczenie potwierdzające status studenta, świadectwo szkolne z 

wpisem o zaliczeniu (zdaniu) roku (semestru) nauki oraz legitymację szkolną (studencką) 

z wpisem o rozpoczęciu nauki w kolejnym roku (semestrze). 

7b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w 

nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 
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8. Od decyzji marszałka województwa wydanej w sprawie odroczenia odbycia służby 

zastępczej przysługuje osobie podlegającej kwalifikacji wojskowej odwołanie do 

samorządowego kolegium odwoławczego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1518 i 1579) 

Art. 3 

 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych 

osób: 

a)  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 

30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania 

przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia 

społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, 

b)  deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek 

dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

c)  inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych: 

–  renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin, 

–  renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach 

określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin, 

–  świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu 

pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej 

przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i 

batalionach budowlanych, 
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–  dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w 

przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego, 

–  świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym 

osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III 

Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 

–  emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań 

wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i 

niewybuchów, 

–  renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez 

ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo 

powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w 

latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy, 

–  zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w 

przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 

–  środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, 

organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, 

pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej 

deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez 

Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w 

przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem 

podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na 

rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, 

–  należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za 

granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej 

poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub 

samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), 

–  należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom 

jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu 

udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, 

misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności 
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pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym 

funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił 

wielonarodowych, 

–  należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej 

przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura 

Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, 

–  dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, 

–  alimenty na rzecz dzieci, 

–  stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z 

dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. 

zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane 

uczniom lub studentom, 

–  kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane 

przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i 

obywatelskich, 

–  należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom 

przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 

–  dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.), 

–  dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na 

terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach 

ekonomicznych, 

–  ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, 

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje 

Państwowe", 

–  ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o 

restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, 

–  świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 
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–  dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 

–  dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o 

zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na 

obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, 

–  renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 

oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

–  zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

–  świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 

–  pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 

64, 195, 668 i 1010) oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 

173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym, 

–   kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, 

–  świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o 

działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), 

–  świadczenie rodzicielskie, 

–  zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników; 

2)   dochodzie rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny; 

2a)  dochodzie członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny 

osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 

5 ust. 4-4b; 

3)   dochodzie osoby uczącej się albo dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego - 

oznacza to przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4-4b; 

4)   dziecku - oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie 

którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką 

prawną; 
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5)   emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu 

niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowe określone w przepisach o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych 

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także uposażenia 

w stanie spoczynku określone w przepisach prawa o ustroju sądów powszechnych, 

przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sądzie Najwyższym, a także renty 

szkoleniowe i renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o 

ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, renty z 

tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków 

lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, a także renty 

strukturalne określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 

środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

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

podatku rolnym; 

7)   instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, 

młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt 

śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają 

nieodpłatnie pełne utrzymanie; 

8)   koszyku żywnościowym - oznacza to asortyment artykułów spożywczych, określony 

wartościowo i ilościowo w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin, których 

spożycie jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka w określonym wieku; 

9)   niepełnosprawnym dziecku - oznacza to dziecko w wieku do ukończenia 16. roku życia 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
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10)  okresie zasiłkowym - oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października 

następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych; 

11)  organie właściwym - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub 

otrzymującej świadczenie rodzinne; 

12)  osobach pozostających na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących się z 

połączonych dochodów tych osób; 

13)  osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na 

utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem 

sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony; 

14)  opiekunie faktycznym dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, 

jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka; 

15)  pełnoletniej osobie niepełnosprawnej - oznacza to osobę pełnoletnią, legitymującą się 

orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobę, 

która ukończyła 75 lat; 

15a)  przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - oznacza to 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 

z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, 

str. 72) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 

16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 

1); 

16)  rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, 

rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w 

wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia 

legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z 

tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 

opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972); do 

członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 

dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka 

posiadającego własne dziecko; 
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16a)  rodzinie wielodzietnej - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci mających 

prawo do zasiłku rodzinnego; 

17)  (utracił moc); 

17a)  osobie samotnie wychowującej dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, 

osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 

rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem; 

[18)  szkole - oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną oraz 

szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także 

młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny 

ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i 

młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z 

upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;] 

<18) szkole – oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę 

artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a 

także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, 

specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek 

rewalidacyjno-wychowawczy;> 

19)  
(1)

 szkole wyższej - oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym 

oraz kolegium pracowników służb społecznych; 

20)  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 

a)  niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b)  całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

21)  znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 

a)  niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b)  całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
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c)  stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej 

egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie 

rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach, 

d)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

e)  niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników; 

22)  zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie 

stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie 

pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o 

dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek 

rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej; 

23)  utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a)  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b)  utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty 

socjalnej, 

e)  (uchylona), 

f)  wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), 

g)  (uchylona), 

h)  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

i)  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej 

do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do 

świadczeń alimentacyjnych; 

j)  utratą świadczenia rodzicielskiego, 
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k)  utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, 

l)  utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym; 

24)  uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a)  zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b)  uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

e)  (uchylona), 

f)  rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania 

po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej, 

g)  (uchylona), 

h)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

i)  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

j)  uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

k)  uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

Art. 15. 

 1. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu 

dziecka lub osobie uczącej się: 

1)   w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 

[ponadgimnazjalnej] <ponadpodstawowej> lub szkoły artystycznej, w której 

realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub 

gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o 
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niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 80 zł
(12)

 miesięcznie 

na dziecko albo 

2)   w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się 

siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły [ponadgimnazjalnej] 

<ponadpodstawowej>, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek 

szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole 

[ponadgimnazjalnej] < ponadpodstawowej>- w wysokości 40 zł
(13)

 miesięcznie na 

dziecko. 

2. Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do 

czerwca następnego roku kalendarzowego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1047 i 1893) 

Art. 12. 

 1. Zakłady lecznicze dla zwierząt mogą, z zastrzeżeniem ust. 2, prowadzić: 

1)   szkolenie praktyczne uczniów szkół [ponadgimnazjalnych] < ponadpodstawowych>; 

2)   szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w zakresie 

wynikającym z programu studiów; 

3)   szkolenie podyplomowe lekarzy weterynarii; 

4)   szkolenie specjalizacyjne lekarzy weterynarii. 

2. Klinika weterynaryjna jest obowiązana do prowadzenia szkoleń, o których mowa w ust. 1. 

3. Szkolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są odpłatne. Wysokość odpłatności określa, w 

drodze uchwały, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, uwzględniając rodzaj szkolenia, 

o którym mowa w ust. 1. 

 

 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z 

późn. zm.) 

Art. 43. 

 1. Zwalnia się od podatku: 

1)   (uchylony); 
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2)   dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od 

podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało 

dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 

podatku naliczonego; 

2a)  dostawę gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów, jeżeli z tytułu nabycia, 

importu lub wytworzenia tych posiłków nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy 

prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; 

3)   dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną 

przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego; 

4)   dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, ważnych w obrocie 

pocztowym na terytorium kraju i innych znaczków tego typu; 

5)   dostawę ludzkich organów i mleka kobiecego; 

6)   dostawę krwi, osocza w pełnym składzie, komórek krwi lub preparatów krwiopochodnych 

pochodzenia ludzkiego, niebędących lekami; 

7)   transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych 

jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami 

kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz 

banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają 

wartość numizmatyczną; 

8)   dostawę złota dla Narodowego Banku Polskiego; 

9)   dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane; 

10)  dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: 

a)  dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, 

b)  pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął 

okres krótszy niż 2 lata; 

10a)  dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w 

pkt 10, pod warunkiem że: 

a)  w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, 

b)  dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których 

miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli 

ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów; 
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11)  czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 

prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali 

mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami 

spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych; 

12)  usługi zarządzania: 

a)  
(40)

 funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi 

portfelami papierów wartościowych - w rozumieniu przepisów o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 

b)  
(41)

 portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych i alternatywnych funduszy 

inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub ich częścią, 

c)  ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o działalności 

ubezpieczeniowej, 

d)  otwartymi funduszami emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami emerytalnymi w 

rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także 

Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych przepisów, 

e)  pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o pracowniczych 

programach emerytalnych, 

f)  obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym utworzonymi na 

podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także 

innymi środkami i funduszami, które są gromadzone lub tworzone w celu zabezpieczenia 

prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym w 

rozumieniu tych przepisów albo w obrocie na giełdach towarowych w rozumieniu 

przepisów o giełdach towarowych, przez partnera centralnego, agenta rozrachunkowego 

lub izbę rozliczeniową w rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach 

płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad 

tymi systemami; 

13)  udzielanie licencji lub upoważnienie do korzystania z licencji oraz przeniesienie 

autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego - w 

odniesieniu do programu komputerowego - bez pobrania należności na rzecz placówek 

oświatowych, o których mowa w ust. 9; 
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14)  świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, 

jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz 

techników dentystycznych; 

15)  działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach, 

podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej 

ustawie; 

16)  dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, której przedmiotem są produkty 

spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% 

oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w 

których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz 

organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności 

charytatywnej prowadzonej przez tę organizację; 

17)  powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia 

takich usług, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną; 

18)  usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi 

usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty 

lecznicze; 

18a)  
(42)

 usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi 

usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich zakładów 

leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza; 

19)  usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: 

a)  lekarza i lekarza dentysty, 

b)  pielęgniarki i położnej, 

c)  medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), 

d)  psychologa; 

19a)  świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez 

podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których 

mowa w pkt 18 i 19; 
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20)  usługi transportu sanitarnego; 

21)  usługi świadczone przez niezależne grupy osób, na rzecz swoich członków, których 

działalność jest zwolniona od podatku lub w zakresie której członkowie ci nie są 

uznawani za podatników, w celu świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio 

niezbędnych do wykonywania tej działalności zwolnionej lub wyłączonej od podatku, w 

przypadku gdy grupy te ograniczają się do żądania od swoich członków zwrotu kosztów 

do wysokości kwoty indywidualnego udziału przypadającego na każdego z nich w 

ogólnych wydatkach tych grup, poniesionych we wspólnym interesie, jeżeli zwolnienie 

nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji; 

22)  usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi 

określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę 

towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej 

pomocy, wykonywane przez: 

a)  regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki 

pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji 

kryzysowej, 

b)  wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę: 

–  domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody, 

–  placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, 

c)  placówki specjalistycznego poradnictwa, 

d)  inne niż wymienione w lit. a-c placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie 

zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę, 

e)  specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

23)  usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w 

podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż 

wymienione w pkt 22, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną; 

24)  usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie 

usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane: 

[a)  w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w 

przepisach o systemie oświaty,] 
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<a) w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w 

przepisach o systemie oświaty oraz w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …),> 

b)  przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat; 

25)  usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych; 

26)  usługi świadczone przez: 

[a)  jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie 

kształcenia i wychowania,] 

<a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,> 

b)  uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane; 

27)  usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, 

[gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym] < ponadpodstawowym> i wyższym, świadczone 

przez nauczycieli; 

28)  usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z 

tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29; 

29)  usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 

wymienione w pkt 26: 

a)  prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 

[b)  świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub] 

< b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wyłącznie w zakresie usług 

objętych akredytacją, lub > 

c)  finansowane w całości ze środków publicznych 

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane; 

30)  usługi zakwaterowania: 

a)  w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół 

prowadzących te bursy i internaty, 

b)  w domach studenckich świadczone na rzecz studentów i doktorantów uczelni 

prowadzących te domy studenckie, 
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c)  świadczone na rzecz uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów przez 

podmioty inne niż wymienione w lit. a i b, pod warunkiem że szkoły lub uczelnie mają z 

tymi podmiotami zawarte umowy dotyczące zakwaterowania swoich uczniów i 

wychowanków lub studentów i doktorantów; 

31)  usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane przez: 

a)  kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w przepisach o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przepisach o stosunku Państwa 

do kościołów i innych związków wyznaniowych, 

b)  organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, 

patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim 

- w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich członków w 

zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych 

tych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te nie są nastawione na osiąganie zysków, 

jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji; 

32)  usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby 

sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których 

celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod 

warunkiem że: 

a)  są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania 

fizycznego i uczestniczenia w nim, 

b)  świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków, 

c)  są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu 

fizycznym 

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-

promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków 

przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania 

związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu 

sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością; 

33)  usługi kulturalne świadczone przez: 

a)  podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych 

przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji 

kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje 
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kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, 

b)  indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za 

przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego 

wykonania utworów; 

34)  usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji świadczone przez jednostki 

publicznej radiofonii i telewizji, z wyłączeniem: 

a)  usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach, 

b)  usług w zakresie produkcji filmów reklamowych i promocyjnych, 

c)  usług reklamowych i promocyjnych, 

d)  działalności agencji informacyjnych; 

35)  zapewnienie personelu przez kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w pkt 31 

lit. a, lub instytucje filozoficzne dla działalności, o której mowa w pkt 18, 22, 24, 26 i 28-

30, w celu zapewnienia opieki duchowej; 

36)  usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze 

mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele 

mieszkaniowe; 

37)  usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu 

usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez 

ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy 

rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów 

ubezpieczenia i umów reasekuracji; 

38)  usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w 

świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie 

kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę; 

39)  usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń 

transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych 

usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub 

pożyczkodawcę; 

40)  usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków 

pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów 
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pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych 

usług; 

40a)  usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w: 

a)  spółkach, 

b)  innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną 

-   z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi; 

41)  usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. 

zm.), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi 

pośrednictwa w tym zakresie. 

2. (uchylony). 

3. Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, 

które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego 

zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 

96 ust. 1 i 2. 

4. (uchylony). 

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą 

po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia 

określonego w ust. 1 pkt 3. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje 

pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed 

początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać ze 

zwolnienia. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

7a. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle 

lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności 

opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. 

8. (uchylony). 

9. Przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się 

szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-

wychowawcze. 
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10. Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i 

wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że 

dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: 

1)   są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; 

2)   złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy 

naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie 

dostawy budynku, budowli lub ich części. 

11. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: 

1)   imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego 

dostawy oraz nabywcy; 

2)   planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; 

3)   adres budynku, budowli lub ich części. 

12. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, stosuje się pod warunkiem posiadania przez 

dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na 

rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności 

charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. 

12a. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, nie stosuje się, jeżeli: 

1)   określenie przeznaczenia otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów 

nie jest możliwe na podstawie prowadzonej przez tę organizację dokumentacji, lub 

2)   wykorzystanie otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów nastąpiło na 

cele inne niż cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. 

13. Zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element 

usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest 

właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41. 

14. Przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług 

pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41. 

15. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają 

zastosowania do: 

1)   czynności ściągania długów, w tym factoringu; 

2)   usług doradztwa; 

3)   usług w zakresie leasingu. 

16. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40a i 41, nie ma zastosowania do usług 

dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających: 
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1)   tytuł prawny do towarów; 

2)   tytuł własności nieruchomości; 

3)   prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości; 

4)   udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo 

własności lub posiadania nieruchomości lub jej części; 

5)   prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity 

wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być 

zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z 

podatku. 

17. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie 

mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z 

usługami podstawowymi, jeżeli: 

1)   nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 

18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub 

2)   ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 

konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 

niekorzystających z takiego zwolnienia. 

17a. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają 

zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami 

podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. 

18. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że 

podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w 

sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one 

przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. 

19. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do: 

1)   usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach; 

2)   wstępu: 

a)  na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa 

artystycznego i literackiego, 

b)  do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych, 

c)  do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym; 

3)   wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, 

archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą; 
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4)   usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach; 

5)   działalności agencji informacyjnych; 

6)   usług wydawniczych; 

7)   usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34; 

8)   usług ochrony praw. 

20. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług wymienionych 

w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy. 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
 
2016 r. poz. 930 i 1583) 

 

Art. 89. 

1. Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na 

usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej ustala 

się od kwoty 1647 zł, zwanej dalej "podstawą". 

2. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 30% podstawy miesięcznie 

przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w [gimnazjum, szkole 

ponadgimnazjalnej] <szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej>, szkole wyższej, 

na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem 

usamodzielnienia, w zakładzie kształcenia nauczycieli lub u pracodawcy w celu 

przygotowania zawodowego. 

3. Pomoc, o której mowa w ust. 2, przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat. 

4. (uchylony). 

5. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 

przysługuje osobie usamodzielnianej: 

1)   samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium 

dochodowego na osobę samotnie gospodarującą; 

2)   w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie. 
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6. W przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc pieniężną na 

usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach 

starosta może wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnienie w trakcie trwania nauki. 

7. Przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie 

nauki można odmówić w przypadku, gdy: 

1)   istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc pieniężna zostanie wykorzystana 

niezgodnie z celem, na jaki została przyznana; 

2)   osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie dom 

pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla 

matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub schronisko dla nieletnich, zakład 

poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, 

młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy 

ośrodek wychowawczy; 

3)   osoba usamodzielniana porzuci naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie 

podejmie zatrudnienia; 

4)   osoba usamodzielniana porzuci pracę i uchyla się od podjęcia proponowanego jej 

zatrudnienia; 

5)   osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie 

przestępstwa z winy umyślnej. 

8. Pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki zaprzestaje się udzielać w przypadku, gdy 

osoba usamodzielniana: 

1)   kontynuuje naukę w [szkole ponadgimnazjalnej], szkole ponadpodstawowej lub szkole 

wyższej, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie lub 

2)   bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie na tym samym poziomie kształcenia 

szkołę lub szkołę wyższą, o których mowa w pkt 1. 

9. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki można 

zawiesić w przypadku, gdy: 

1)   wystąpiły szczególne okoliczności związane z tokiem nauki, stanem zdrowia lub 

zdarzeniem losowym dotyczącym osoby usamodzielnianej; 

2)   nastąpiła przerwa w kontynuowaniu nauki przez osobę usamodzielnianą w okresie między 

ukończeniem przez nią szkoły niższego stopnia a rozpoczęciem nauki w szkole wyższego 

stopnia; 

3)   stwierdzi się marnotrawienie przyznanej pomocy; 
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4)   osoba usamodzielniana nie realizuje programu usamodzielnienia. 

10. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 

zawiesza się, w przypadku gdy przeciwko osobie usamodzielnianej wszczęto 

postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania. 

11. Jeżeli po upływie okresu zawieszenia pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy 

pieniężnej na kontynuowanie nauki przyczyny jej zawieszenia nie ustąpiły, następuje 

odmowa udzielenia pomocy. 

 

Art. 105. 

[1. Jednostki sektora finansów publicznych, w tym sądy, Policja, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organy administracji 

publicznej, a także kuratorzy sądowi, pracodawcy, podmioty wykonujące działalność 

leczniczą, przedszkola, szkoły, placówki, poradnie i ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 

1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 

2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668), szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, o których mowa 

w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy są obowiązani 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku 

kierownika ośrodka pomocy społecznej lub pracownika socjalnego udostępnić informacje, 

które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości świadczeń z pomocy 

społecznej, dla ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej lub 

dla weryfikacji uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, wysokości tych świadczeń 

lub odpłatności za te świadczenia.] 

<1. Jednostki sektora finansów publicznych, w tym sądy, Policja, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organy administracji 

publicznej, a także kuratorzy sądowi, pracodawcy, podmioty wykonujące działalność 

leczniczą, przedszkola, szkoły, placówki, poradnie i ośrodki, o których mowa w art. 2 

pkt 1–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …), szkoły 

wyższe, organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy są obowiązani niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku kierownika ośrodka 
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pomocy społecznej lub pracownika socjalnego udostępnić informacje, które mają 

znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości świadczeń z pomocy 

społecznej, dla ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej 

lub dla weryfikacji uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, wysokości tych 

świadczeń lub odpłatności za te świadczenia.> 

2. Udostępnienie informacji gromadzonych przez publiczne służby zatrudnienia, które mają 

znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości świadczeń z pomocy społecznej 

odbywa się na zasadach określonych w art. 4 ust. 6 i art. 33 ust. 6-9 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 

645). 

Art. 107. 

1. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub 

ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji 

osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz u osób, o których mowa w art. 103. 

1a. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się również na podstawie: 

1)   art. 23 ust. 4aa ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych u osoby 

ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub osoby pobierającej to świadczenie w celu 

weryfikacji wątpliwości dotyczących okoliczności związanej z niepodejmowaniem lub 

rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz sprawowaniem faktycznej 

opieki nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera świadczenie pielęgnacyjne; 

2)   art. 23 ust. 4e i 4f ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych u osoby 

ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy lub osoby pobierającej to świadczenie w 

celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunku niepodejmowania lub 

rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz sprawowania faktycznej opieki 

nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy; 

3)   art. 15 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci u 

osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub osoby pobierającej to świadczenie 

w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem, 

wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia 

świadczenia wychowawczego. 

1b. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 1a, wypełnia się odpowiednie części 

kwestionariusza wywiadu. 

2. (uchylony). 
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3. 
(12)

 Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny, również na 

potrzeby jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy, po okazaniu 

legitymacji pracownika socjalnego. 

3a. Przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz świadczeniu pracy 

socjalnej w środowisku może uczestniczyć drugi pracownik socjalny. Rodzinny wywiad 

środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej w środowisku może się odbywać w 

asyście funkcjonariusza Policji. 

3b. Kierownik ośrodka pomocy społecznej, na wniosek pracownika socjalnego ośrodka 

pomocy społecznej lub z własnej inicjatywy, może wystąpić z wnioskiem do właściwego 

miejscowo komendanta Policji o asystę w trakcie przeprowadzania rodzinnego wywiadu 

środowiskowego lub świadczenia pracy socjalnej w środowisku. Właściwy miejscowo 

komendant Policji jest obowiązany do zapewnienia pracownikowi socjalnemu asysty 

Policji przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego lub świadczeniu 

pracy socjalnej w środowisku. 

4. W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, 

a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację 

wywiadu. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację 

sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych. 

4a. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez 

osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej lub na jego 

aktualizację przez osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 

stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu 

świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

5. Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się 

od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie 

majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie 

przyznania świadczenia. 

5a. (uchylony). 

5b. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na 

podstawie następujących dokumentów: 

1)   dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

2)   skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka; 

3)   dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej; 
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4)   decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego 

lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty 

socjalnej; 

5)   orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 

września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do 

samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej; 

6)   orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 

7)   zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, 

zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób 

fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie 

chorobowe; 

8)   zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na 

podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie 

członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług 

rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od 

osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na 

ubezpieczenie chorobowe; 

9)   zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były 

opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych; 

10)  dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 

przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty 

socjalnej; 

11)  zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w 

hektarach przeliczeniowych; 

12)  zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w [gimnazjum, szkole 

ponadgimnazjalnej] <szkole podstawowej>, szkole ponadpodstawowej lub szkole 

wyższej; 

13)  decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu 

osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu 
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wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia 

szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu 

w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy; 

14)  decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego; 

15)  zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie 

społeczne rolników; 

15a)  dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników; 

15b)  dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące 

pozarolniczą działalność gospodarczą; 

16)  zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na 

ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą; 

17)  zaświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8; 

18)  zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 

12; 

19)  decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne; 

20)  oświadczenia o stanie majątkowym. 

5c. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 5b, przepis art. 57 ust. 3c stosuje się odpowiednio. 

5d. W przypadku gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają 

potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wymienionym w ust. 5b, 

można domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu. 

5e. 
(13)

 Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego wypełnia się w postaci 

papierowej lub elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego 

bezpłatnie przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

5f. 
(14)

 System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 5e, zapewnia, po zatwierdzeniu 

rodzinnego wywiadu środowiskowego, niezmienność i integralność danych uzyskanych 

od osoby, z którą został przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy. 

5g. 
(15)

 W przypadku wypełnienia kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego w 

postaci elektronicznej, po zatwierdzeniu jego treści przez pracownika socjalnego, osoba, z 

którą przeprowadza się wywiad, podpisuje oświadczenie, w którym potwierdza 

zapoznanie się z treścią przeprowadzonego wywiadu, prawdziwość danych zawartych w 

wywiadzie oraz zapoznanie się z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 
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5h. 
(16)

 W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 5g, pracownik socjalny przeprowadzający 

rodzinny wywiad środowiskowy wpisuje wygenerowaną automatycznie przez system 

teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 5e, sygnaturę zatwierdzonego wywiadu w 

postaci elektronicznej. Wywiad ten po podpisaniu oświadczenia nie może być zmieniony 

w zakresie danych pozyskanych od osoby w trakcie przeprowadzanego wywiadu. 

6. 
(17)

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   sposób i terminy przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, 

2)   wzór kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego, 

3)   wzór oświadczenia o stanie majątkowym, 

4)   wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 5g, 

5)   wzór legitymacji pracownika socjalnego 

- mając na uwadze konieczność zapewnienia rzetelności i kompleksowości przeprowadzanego 

rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz identyfikacji pracownika socjalnego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1172 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 588 i 1605) 

 

Art. 14. 

 1. Koniowate są identyfikowane i zaopatrywane w dokument identyfikacyjny, o którym 

mowa w art. 7 rozporządzenia 2015/262, zwany dalej "dokumentem identyfikacyjnym", 

zgodnie z rozporządzeniem 2015/262. 

2. Dokument identyfikacyjny, z uwzględnieniem przepisu art. 14a ust. 3, jest wydawany 

przez: 

1)   właściwy podmiot prowadzący księgę lub rejestr, w rozumieniu przepisów o organizacji 

hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - w przypadku koniowatych, o których mowa 

w art. 2 lit. e rozporządzenia 2015/262, 

2)   podmiot prowadzący księgę koni rasy polski koń zimnokrwisty, w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - w przypadku koniowatych, o 

których mowa w art. 2 lit. g i h rozporządzenia 2015/262, 
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3)   podmiot inny niż określony w pkt 2, jeżeli spełnia warunki określone w art. 5 ust. 2 

rozporządzenia 2015/262 - w przypadku koniowatych, o których mowa w art. 2 lit. g 

rozporządzenia 2015/262 

–   wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2015/262. 

3. Podstawą wydania dokumentu identyfikacyjnego jest wniosek właściciela koniowatego 

zawierający numery identyfikacyjne rodziców koniowatego oraz oświadczenie 

potwierdzające, że jest właścicielem koniowatego, a także: 

1)   dla koniowatych, o których mowa w art. 2 lit. e rozporządzenia 2015/262: 

a)  zaświadczenie o wykonaniu sztucznego unasienniania albo świadectwo pokrycia klaczy, 

która jest matką identyfikowanego koniowatego, lub zaświadczenie o przeniesieniu 

zarodka wydane na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 

gospodarskich albo 

b)  wynik badania markerów genetycznych potwierdzających pochodzenie koniowatego, o ile 

dopuszcza to regulamin wpisu do danej księgi hodowlanej; 

2)   w przypadku gdy wniosek o wydanie dokumentu identyfikacyjnego składa posiadacz, 

który nie jest właścicielem koniowatego - oświadczenie posiadacza koniowatego 

potwierdzające, że posiadacz działa za zgodą właściciela tego koniowatego. 

4. Wniosek o wydanie dokumentu identyfikacyjnego składa się podmiotowi, o którym mowa 

w art. 5, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia koniowatego. 

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w 

nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

6. Właściciel koniowatego, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez 

podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/262, działający na 

terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, przekazuje 

podmiotowi, o którym mowa w art. 5, dokument identyfikacyjny zgodnie z art. 27 ust. 2 

rozporządzenia 2015/262 wraz z wnioskiem o zarejestrowanie tego dokumentu w rejestrze 

koniowatych i tłumaczeniem na język polski sekcji I tego dokumentu dokonanym przez 

tłumacza przysięgłego. Po zarejestrowaniu dokumentu identyfikacyjnego w rejestrze 

koniowatych, dokument ten jest zwracany właścicielowi koniowatego. 
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7. Składając wniosek o wydanie lub zarejestrowanie dokumentu identyfikacyjnego, w 

przypadku, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia 2015/262, do dokumentu 

identyfikacyjnego wydanego przez podmiot mający siedzibę w państwie trzecim dołącza 

się tłumaczenie tego dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. 

8. Podmioty, o których mowa w art. 5, umożliwiają złożenie wniosku o wydanie dokumentu 

identyfikacyjnego w postaci elektronicznej, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w 

ust. 6 i 7. 

9. W przypadku koniowatych, o których mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia 2015/262, 

pochodzących z obszaru parku narodowego albo parku krajobrazowego, podstawą 

wydania dokumentu identyfikacyjnego jest wniosek dyrektora parku narodowego albo 

dyrektora parku krajobrazowego. 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, składa się podmiotowi, o którym mowa w art. 5, nie 

później niż w terminie 150 dni przed dniem opuszczenia przez koniowatego obszaru 

parku narodowego albo parku krajobrazowego. 

11. Posiadacz koniowatego, a w przypadku koniowatych, o których mowa w art. 13 ust. 1 

rozporządzenia 2015/262 - dyrektor parku narodowego albo dyrektor parku 

krajobrazowego, odbiera dokument identyfikacyjny osobiście, chyba że złoży podmiotowi 

wydającemu dokument identyfikacyjny oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na 

doręczenie mu tego dokumentu identyfikacyjnego za pośrednictwem placówki pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) przesyłką poleconą za 

potwierdzeniem odbioru. 

12. Jeżeli dokument identyfikacyjny zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym lub 

prawnym, posiadacz koniowatego w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tej niezgodności 

zwraca ten dokument podmiotowi, który go wydał, w celu wydania nowego dokumentu 

identyfikacyjnego. Koszt wydania nowego dokumentu identyfikacyjnego ponosi podmiot, 

który wydał dokument identyfikacyjny zawierający informacje niezgodne ze stanem 

faktycznym lub prawnym. 

13. Identyfikacja koniowatego jest dokonywana przez osobę posiadającą co najmniej [średnie 

wykształcenie] < wykształcenie średnie lub średnie branżowe>, która zawarła pisemną 

umowę z podmiotem, o którym mowa w art. 5. 
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14. Przy dokonywaniu identyfikacji koniowatego w sposób określony w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2015/262 posiadacz koniowatego jest obowiązany udzielić osobie 

dokonującej tej identyfikacji pomocy niezbędnej do wykonania tej czynności. 

15. Jeżeli obowiązek określony w ust. 14 nie został wykonany, można odstąpić od dokonania 

identyfikacji koniowatego. W przypadku odstąpienia od dokonania identyfikacji 

koniowatego osoba dokonująca identyfikacji informuje niezwłocznie o tym fakcie 

właściwego powiatowego lekarza weterynarii. 

16. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, inny 

sposób identyfikacji koniowatych niż określony w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2015/262, 

mając na względzie zapewnienie możliwości weryfikacji tożsamości koniowatych, 

zapobieżenie wielokrotnemu wydawaniu dokumentów identyfikacyjnych oraz wykonanie 

wytycznych określonych w art. 21 ust. 2 rozporządzenia 2015/262. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 

1936 oraz z 2016 r. poz. 422) 

Art. 108. 

1. W parkach narodowych zadania związane z ochroną mienia oraz zwalczaniem przestępstw 

i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody wykonują funkcjonariusze Straży Parku 

zaliczani do Służby Parku Narodowego. 

2. Funkcjonariuszem Straży Parku może być osoba, która: 

1)   posiada obywatelstwo polskie; 

2)   ukończyła 21 lat; 

3)   ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

4)   nie została pozbawiona praw publicznych; 

5)   posiada co najmniej wykształcenie [średnie] < średnie lub średnie branżowe>; 

6)   posiada nienaganną opinię właściwego miejscowo komendanta Policji; 

7)   posiada odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim i orzeczeniem 

psychologicznym; 

8)   nie była karana za przestępstwa. 

3. Koszty orzeczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, ponosi osoba kandydująca na 

funkcjonariusza Straży Parku. 
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4. Funkcjonariusz Straży Parku podlega co 5 lat okresowym badaniom lekarskim i 

psychologicznym, potwierdzonym orzeczeniem. 

5. Funkcjonariusz Straży Parku przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1, ma 

prawo do: 

1)   legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia oraz 

świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości; 

2)   kontroli dowodów wniesienia opłat, o których mowa w art. 12 ust. 3; 

3)   zatrzymywania i przekazywania Policji lub innym właściwym organom osób w 

przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; 

4)   zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w celu sprawdzenia ich 

ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży w razie zaistnienia uzasadnionego 

podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; 

5)   przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia 

popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; 

6)   zabezpieczenia jako dowodów rzeczowych, za pokwitowaniem, przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia, a także narzędzi i środków służących do 

ich popełnienia; 

7)   kontroli i zatrzymania, za pokwitowaniem, dokumentów w zakresie legalności posiadania 

tworów lub składników przyrody i obrotu nimi, pochodzących z obszaru parku 

narodowego; 

8)   kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze parku 

narodowego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy. 

6. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, przysługują dyrektorowi parku narodowego, jego 

zastępcy, nadleśniczemu, konserwatorowi obrębu ochronnego, leśniczemu, 

konserwatorowi obwodu ochronnego, podleśniczemu, starszemu strażnikowi i 

strażnikowi. 

7. Czynności, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 3-8, funkcjonariusz Straży Parku ma prawo 

wykonywać w granicach parku lub poza jego granicami w razie uzasadnionego 

podejrzenia, że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione na szkodę parku 

narodowego. 

8. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, stosuje się odpowiednio 

przepisy Kodeksu postępowania karnego lub przepisy Kodeksu postępowania w sprawach 

o wykroczenia. 
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9. Rada Ministrów, kierując się potrzebą ustalenia jednolitych sposobów legitymowania i 

kontroli osób popełniających wykroczenia i przestępstwa przeciwko ochronie przyrody, 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wykonywania następujących czynności: 

1)   dla Straży Parku: 

a)  legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia oraz 

świadków przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości, 

b)  zatrzymywania osób w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa 

lub wykroczenia, 

c)  kontroli i zatrzymania, za pokwitowaniem, dokumentów dotyczących legalności 

posiadania tworów lub składników przyrody pochodzących z obszaru parku narodowego i 

obrotu nimi, 

d)  kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze parku 

narodowego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy; 

2)   dla Służby Parku Krajobrazowego - legitymowania osób naruszających przepisy o 

ochronie przyrody, a w razie odmowy okazania dokumentu pozwalającego na ustalenie 

tożsamości - zwracania się do Policji lub innych właściwych organów o ustalenie ich 

tożsamości. 

10. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współpracy Straży 

Parku z Policją oraz zakres działań Straży Parku podlegających kontroli Policji i sposób 

sprawowania tej kontroli, kierując się potrzebą podejmowania wspólnych działań Straży 

Parku z Policją na obszarze parku narodowego w zakresie zwalczania przestępstw i 

wykroczeń. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 645, 691, 868, 1265 i 1579) 

 

Art. 2. 

 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
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1)   akademickim biurze karier - oznacza to jednostkę działającą na rzecz aktywizacji 

zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzoną przez szkołę wyższą 

lub organizację studencką, do której zadań należy w szczególności: 

a)  dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i 

możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

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

c)  prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych 

znalezieniem pracy, 

d)  pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy 

oraz staże zawodowe, 

e)  pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; 

2)   bezrobotnym - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g, lit. i, j, l 

oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha, która bezpośrednio przed rejestracją 

jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 i 4, 

niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia 

zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w 

danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i 

gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, 

nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej 

do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole 

wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla 

miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz 

poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli: 

a)  ukończyła 18 lat, 

b)  nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 

2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, 1240, 1302, 1311), 

c)  nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty 

szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia 
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przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku 

macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, 

ca)  nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej 

przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej 

emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

d)  nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 

r. poz. 380), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie 

podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako 

współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych 

przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, 

e)  nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z 

działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji 

rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza 

wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 

ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 

podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i 

rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim 

gospodarstwie, 

f)  nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(2)

 albo po złożeniu 

wniosku o wpis: 

–  zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej
(3)

 wniosek o zawieszenie wykonywania 

działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo 

–  nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej
(4)

, dnia podjęcia działalności gospodarczej, 

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

wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie 

dozoru elektronicznego, 

h)  nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub 

innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, 

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

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z 

tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na 

skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, 

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

ust. 6, 

l)  nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, 

z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, 

m)  nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

zasiłku dla opiekuna; 

2a)  (uchylony); 

3)   bezrobotnym do 25 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który do dnia zastosowania 

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

4)   bezrobotnym powyżej 50 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który w dniu 

zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 

rok życia; 

5)   bezrobotnym długotrwale - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze 

powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 

lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych; 

6)   bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych - oznacza to bezrobotnego nieposiadającego 

kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, 

świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu; 

7)   cudzoziemcu - oznacza to osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego; 

8)   członku rodziny - oznacza to: 

a)  osobę pozostającą z obywatelem polskim lub cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 

3 pkt 2, w związku małżeńskim uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, 

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

jego utrzymaniu; 

9)   dodatku aktywizacyjnym - oznacza to kwotę wypłaconą osobie, która będąc bezrobotnym 

posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez 

powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową; 
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9a)  doświadczeniu zawodowym - oznacza to doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, 

wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez 

okres co najmniej 6 miesięcy; 

9aa)  działaniach aktywizacyjnych - oznacza to pakiet działań mających na celu podjęcie i 

utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej; 

9b)  EURES - oznacza to europejskie służby zatrudnienia państw, o których mowa w art. 1 

ust. 3 pkt 2 lit. a-c, realizujące działania obejmujące w szczególności pośrednictwo pracy 

wraz z doradztwem w zakresie mobilności na rynku pracy; 

10)  (uchylony); 

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

usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia 

bezrobotnego lub poszukującego pracy; 

11)  innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na 

podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy 

o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni 

kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych; 

12)  koszcie szkolenia - oznacza to: 

a)  uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej, 

b)  koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób 

nieposiadających prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do stypendium, o 

którym mowa w art. 41 ust. 3b, 

c)  koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż 

miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia, 

d)  koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych, 

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

określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania 

licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu; 

  12a)  minimalnym wynagrodzeniu za pracę - oznacza to kwotę minimalnego wynagrodzenia 

za pracę pracowników przysługującą za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu 

pracy ogłaszaną na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008); 

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

terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków, 

b)  niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia 

społecznego, 

c)  podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności bez 

powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, 

d)  (uchylona), 

e)  (uchylona), 

f)  (uchylona); 

14)  nielegalnym wykonywaniu pracy przez cudzoziemca - oznacza to wykonywanie pracy 

przez cudzoziemca, który nie jest uprawniony do wykonywania pracy w rozumieniu art. 

87 ust. 1 lub nie posiada zezwolenia na pracę, nie będąc zwolnionym na podstawie 

przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, lub którego 

podstawa pobytu nie uprawnia do wykonywania pracy, lub który wykonuje pracę na 

innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, z 

zastrzeżeniem art. 88f ust. 1a-1c, lub który wykonuje pracę na innych warunkach lub na 

innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 

114, art. 126, art. 127 lub art. 142 ust. 3, z zastrzeżeniem art. 119 i art. 135 ust. 3 ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

15)  (uchylony); 

16)  odpowiedniej pracy - oznacza to zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają 

ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające 

kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim 

szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich 

wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami 

transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga 

miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia 

za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; 

16a)  ofercie pracy - oznacza to wolne od wymagań naruszających zasadę równego 

traktowania w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów prawa pracy, zgłoszenie przez 

pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie lub specjalności w celu 

uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika; 
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17)  organach zatrudnienia - oznacza to ministra właściwego do spraw pracy oraz 

wojewodów, marszałków województw i starostów; 

18)  organizacji pozarządowej - oznacza to niebędące jednostkami sektora finansów 

publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, 

utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem 

partii politycznych i utworzonych przez nie fundacji; 

19)  osobie samotnie wychowującej dzieci - oznacza to osobę samotnie wychowującą co 

najmniej jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych; 

20)  osobie współpracującej - oznacza to osobę współpracującą z osobami prowadzącymi 

pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami w rozumieniu przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych; 

21)  osobie zależnej - oznacza to osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek 

stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą 

usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym 

gospodarstwie domowym; 

21a)  partnerstwie transgranicznym EURES - oznacza to działania sieci EURES w regionach 

przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, realizowane przez służby zatrudnienia oraz 

inne podmioty z państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, uprawnione do 

realizacji działań sieci EURES; 

21b)  podmiocie powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca - oznacza to 

jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej lub osobę fizyczną, 

która na podstawie umowy lub innego stosunku prawnego powierza wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi; 

22)  poszukującym pracy - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3, lub 

cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, poszukujących zatrudnienia, innej 

pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanych w 

powiatowym urzędzie pracy; 

22a)  powierzeniu cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy - oznacza to powierzenie 

wykonywania pracy cudzoziemcowi, który nie jest uprawniony do wykonywania pracy w 

rozumieniu art. 87 ust. 1 lub nie posiada zezwolenia na pracę, nie będąc zwolnionym na 

podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, lub 
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którego podstawa pobytu nie uprawnia do wykonywania pracy, lub który wykonuje pracę 

na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, z 

zastrzeżeniem art. 88f ust. 1a-1c, lub który wykonuje pracę na innych warunkach lub na 

innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 

114, art. 126, art. 127 lub art. 142 ust. 3, z zastrzeżeniem art. 119 i art. 135 ust. 3 ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub bez zawarcia umowy o pracę albo umowy 

cywilnoprawnej w wymaganej formie; 

23)  pozarolniczej działalności - oznacza to pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów 

o systemie ubezpieczeń społecznych; 

23a)  pracach społecznie użytecznych - oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych 

bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w 

jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach 

statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej; 

24)  przychodach - oznacza to przychody z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca 

zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu 

Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych; 

25)  pracodawcy - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości 

prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika; 

26)  pracach interwencyjnych - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, 

które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie 

bezrobotnych; 

26a)  projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - oznacza to 

projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy zarządem województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju 

regionalnego, prefinansowane w całości ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 

roku budżetowym na realizację przez samorządy powiatowe programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej; 

27)  pożyczce szkoleniowej - oznacza to pożyczkę udzieloną z Funduszu Pracy na 

sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania powiatowego urzędu 

pracy na to szkolenie; 

27a)  praktycznej nauce zawodu dorosłych - oznacza to formę przygotowania zawodowego 

dorosłych umożliwiającą uzyskanie: 
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a)  świadectwa czeladniczego, 

b)  świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, 

c)  dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów 

potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie przez osoby 

posiadające: 

–  wykształcenie [zasadnicze zawodowe] <zasadnicze zawodowe lub zasadnicze 

branżowe> albo 

–  zdany egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla [zasadniczej szkoły zawodowej] <zasadniczej szkoły 

zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia>, albo 

–  wykształcenie [średnie] <średnie lub średnie branżowe>; 

  27b)  programach specjalnych - oznacza to zespół działań mających na celu dostosowanie 

posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie 

zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy; 

  27c)  projektach pilotażowych - oznacza to przedsięwzięcia inicjowane i realizowane przez 

publiczne służby zatrudnienia samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami 

rynku pracy, polegające na wdrażaniu nowych metod, narzędzi i sposobów pomocy 

bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom w celu przygotowywania rozwiązań 

o charakterze systemowym; 

28)  przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne wynagrodzenie w poprzednim 

kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

29)  przyczynach dotyczących zakładu pracy - oznacza to: 

a)  rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących 

pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z 

pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, 

z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych 

przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, 
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b)  rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości 

pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, 

organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, 

c)  wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy 

lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku 

służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i 

niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy, 

d)  rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1
1
 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych 

obowiązków wobec pracownika; 

  29a)  przygotowaniu zawodowym dorosłych - oznacza to instrument aktywizacji w formie 

praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez 

nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie 

umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem; 

  29b)  przyuczeniu do pracy dorosłych - oznacza to formę przygotowania zawodowego 

dorosłych, umożliwiającą uzyskanie wybranych umiejętności lub kwalifikacji 

zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem lub świadectwem; 

30)  (uchylony); 

31)  (uchylony); 

32)  robotach publicznych - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 

12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty - z wyłączeniem prac 

organizowanych w urzędach pracy - gminy, organizacje pozarządowe statutowo 

zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i 

turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i 

ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu 

terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek 

wodnych i ich związków; 

33)  (uchylony); 

34)  stażu - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do 

wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku 

pracy z pracodawcą; 

35)  stypendium - oznacza to kwotę wypłacaną z Funduszu Pracy bezrobotnemu lub innej 

uprawnionej osobie w okresie odbywania szkolenia, przygotowania zawodowego 
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dorosłych, studiów podyplomowych, stażu oraz w okresie nauki w szkole 

[ponadgimnazjalnej] < ponadpodstawowej> albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w 

formie studiów niestacjonarnych; 

36)  staroście - oznacza to starostę powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu, 

sprawującego zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy; 

36a)  specyficznych elementach wspierających zatrudnienie - oznacza to finansowanie z 

Funduszu Pracy racjonalnych wydatków innych niż usługi i instrumenty rynku pracy, 

niezbędnych do realizacji działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników 

programu specjalnego, adekwatnych do uwarunkowań lokalnego rynku pracy; 

37)  szkoleniu - oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub 

doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do 

wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia; 

38)  składkach na ubezpieczenia społeczne - oznacza to składki na ubezpieczenia emerytalne, 

rentowe i wypadkowe, finansowane z własnych środków płatnika tych składek; 

39)  (uchylony); 

40)  wykonywaniu pracy przez cudzoziemca - oznacza to zatrudnienie, wykonywanie innej 

pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis 

do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub 

są spółkami kapitałowymi w organizacji; 

41)  zasiłku - oznacza to zasiłek dla bezrobotnych; 

42)  (uchylony); 

43)  zatrudnieniu - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku 

służbowego oraz umowy o pracę nakładczą; 

43a)  zezwoleniu na pracę - oznacza to decyzję właściwego organu, uprawniającą 

cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

warunkach określonych w ustawie oraz w tej decyzji; 

44)  zwolnieniu monitorowanym - oznacza to rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku 

służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w związku z którym są świadczone 

usługi rynku pracy dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy 

lub stosunku służbowego, a także zagrożonych wypowiedzeniem; 

45)  żołnierzach rezerwy - oznacza to osoby zwolnione z zawodowej służby wojskowej Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym status żołnierza rezerwy przysługuje 

przez okres 36 miesięcy od dnia zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej. 
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2. Nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego: 

1)   wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na 

zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

jeżeli wolontariusz przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy porozumienie z 

korzystającym; 

2)   odbywanie praktyki absolwenckiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lipca 

2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. poz. 1052), jeżeli praktykant przedstawi 

właściwemu powiatowemu urzędowi pracy umowę o praktykę absolwencką. 

3. Koszty badań lekarskich lub psychologicznych mających na celu: 

1)   stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu 

lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac 

społecznie użytecznych, 

2)   określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania 

zawodu 

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

Pracy. 

Art. 8. 

1. Do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy: 

1)   określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich 

w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizację 

regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia; 

2)   podział posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i 

priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania 

na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych; 

2a)  realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności podział środków KFS pomiędzy 

powiatowe urzędy pracy, z uwzględnieniem priorytetów określonych przez ministra 

właściwego do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy; 

3)   opracowywanie badań i analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów 

deficytowych i nadwyżkowych oraz badanie zapotrzebowania na pracę w celu 

podniesienia efektywności prowadzonych działań na rzecz wzrostu i promocji 

zatrudnienia; 

4)   współdziałanie z wojewódzką radą rynku pracy w określaniu i realizacji regionalnej 

polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich; 
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5)   (uchylony); 

6)   programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu 

Europejskiego Funduszu Społecznego przez: 

a)  (uchylona), 

b)  wykonywanie zadań wynikających z programów, o których mowa w przepisach o 

Narodowym Planie Rozwoju, w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub 

w przepisach o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

c)  inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach realizowanych 

przez urzędy pracy; 

6a)  koordynowanie na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej 

finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego 

do spraw pracy; 

6b)  inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych; 

7)   inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie 

problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy; 

7a)  inicjowanie programów regionalnych i ich realizowanie, w porozumieniu z powiatowymi 

urzędami pracy; 

7b)  zlecanie działań aktywizacyjnych; 

8)   realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, oraz państw, z którymi 

Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 

społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności: 

a)  pełnienie funkcji instytucji właściwej, 

b)  przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich 

dokumentów w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia, 

c)  wydawanie decyzji w sprawach wymienionych w art. 8a; 

9)   realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między 

państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności przez: 

a)  wspieranie i realizację działań sieci EURES, w tym koordynowanie realizacji tych działań 

przez urzędy pracy na terenie województwa, we współpracy z ministrem właściwym do 
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spraw pracy, samorządami powiatowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do 

realizacji działań sieci EURES, 

b)  realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES, na 

terenie działania tych partnerstw; 

10)  realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, 

wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień 

zawartych z partnerami zagranicznymi; 

11)  świadczenie poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowanie w publicznych służbach 

zatrudnienia na terenie województwa; 

12)  opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji 

zawodowych na terenie województwa; 

12a)  współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie opracowywania, 

gromadzenia i aktualizowania informacji zawodowych o charakterze ogólnokrajowym; 

13)  współpraca na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy w zakresie 

organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży, w szczególności 

przez: 

a)  badanie popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy i 

upowszechnianie wyników tych badań, 

b)  prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych i analiz ich oferty szkoleniowej oraz 

udostępnianie informacji o tej ofercie, 

c)  wspieranie metodyczne działań powiatowych urzędów pracy w zakresie organizacji 

szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży, 

d)  prowadzenie analiz skuteczności oddziaływania na rynek pracy szkoleń, przygotowania 

zawodowego dorosłych i staży oraz upowszechnianie wyników tych analiz, 

e)  prowadzenie dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia 

ustawicznego, 

f)  popularyzację idei uczenia się przez całe życie i upowszechnianie dobrych praktyk w 

zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży; 

14)  organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkich i 

powiatowych urzędów pracy; 

[15)  coroczne określanie i ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w terminie do 

dnia 30 kwietnia, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy, na podstawie 

klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, o której mowa w art. 4 ust. 1 
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pkt 7 lit. b, oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w przepisach o 

systemie oświaty, wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych 

pracowników może być dokonywana refundacja, o której mowa w art. 12 ust. 6, przy 

uwzględnieniu zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy;] 

<15) coroczne określanie i ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w 

terminie do dnia 30 kwietnia, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy, 

na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, o której 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. b, oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 

określonej w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 

poz. ….), wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych 

pracowników może być dokonywana refundacja, o której mowa w art. 12 ust. 6, przy 

uwzględnieniu zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy;> 

16)  współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi w 

harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy; 

16a)  współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i 

doktorantów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy; 

17)  prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu 

wpisu do rejestru agencji zatrudnienia; 

17a)  przetwarzanie informacji o bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z 

pomocy określonej w ustawie; 

18)  współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów 

centralnych na podstawie art. 4 ust. 4; 

19)  udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie i 

świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia. 

1a. Projekty pilotażowe, o których mowa w ust. 1 pkt 6b, mogą być realizowane na wniosek 

marszałka województwa po przedłożeniu informacji charakteryzujących projekt 

pilotażowy ministrowi właściwemu do spraw pracy i uzyskaniu jego zgody na realizację 

projektu pilotażowego. 

1b. Na wniosek marszałka województwa minister właściwy do spraw pracy może przyznać na 

realizację projektu pilotażowego środki z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy. 

1c. Informacje o bezrobotnych i poszukujących pracy są udostępniane publicznym służbom 

zatrudnienia lub innym podmiotom realizującym zadania na podstawie ustawy lub 
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odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, w 

zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji tych zadań. 

1d. Informacje, o których mowa w ust. 1c, są udostępniane w trybie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, na podstawie wniosku złożonego w szczególności w 

formie dokumentu elektronicznego lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, 

jeżeli wojewódzki urząd pracy oraz podmioty, o których mowa w ust. 1c, spełniają łącznie 

następujące warunki: 

1)   posiadają możliwość identyfikacji osoby uzyskującej informacje w systemie oraz zakresu, 

daty i celu ich uzyskania; 

2)   posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające wykorzystanie informacji niezgodnie z celem 

ich uzyskania; 

3)   zapewniają, że dostęp do danych osobowych jest nadzorowany i rejestrowany zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych. 

2. W postępowaniu administracyjnym w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b i c, 

organem wyższego stopnia jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

2a. Samorząd województwa wymienia dane w zakresie świadczeń dla bezrobotnych w 

ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia 

Społecznego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) 

nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, za 

pośrednictwem punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2. 

2b. Właściwość miejscowa marszałka województwa nie ulega zmianie w przypadku zmiany 

przez bezrobotnego miejsca zamieszkania przed zakończeniem postępowania 

administracyjnego dotyczącego spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. c, i 

niezarejestrowania się przez niego w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego 

miejsca zamieszkania. 

3. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez wojewódzki urząd pracy będący 

jednostką organizacyjną samorządu województwa. 

4. (uchylony). 

5. Marszałek województwa może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora wojewódzkiego 

urzędu pracy lub na jego wniosek innych pracowników tego urzędu do załatwiania w 

imieniu marszałka województwa spraw, w tym wydawania decyzji i postanowień w trybie 
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przepisów o postępowaniu administracyjnym. W zakresie zadań wynikających z 

programów współfinansowanych z Funduszu Pracy w imieniu marszałka województwa 

zadania wykonuje dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy. 

6. Marszałek województwa powołuje dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy wyłonionego w 

drodze konkursu spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-

letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w 

innych instytucjach rynku pracy. Marszałek województwa odwołuje dyrektora 

wojewódzkiego urzędu pracy po uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy. Opinia 

wojewódzkiej rady rynku pracy nie jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 

52 i art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, oraz w przypadku 

odwołania dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy na jego wniosek. 

7. Wicedyrektorów wojewódzkich urzędów pracy powołuje i odwołuje dyrektor 

wojewódzkiego urzędu pracy. 

8. W ramach wojewódzkiego urzędu pracy funkcjonuje co najmniej jedno centrum informacji 

i planowania kariery zawodowej, będące wyspecjalizowaną komórką organizacyjną, która 

w szczególności: 

1)   wspomaga powiatowe urzędy pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego przez 

świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na 

rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym świadczy usługę poradnictwa na 

odległość z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych; 

2)   we współpracy z powiatowymi urzędami pracy opracowuje, aktualizuje i upowszechnia 

informacje zawodowe, w szczególności w powiatowych urzędach pracy na terenie 

województwa; 

2a)  we współpracy z akademickimi biurami karier opracowuje, aktualizuje i upowszechnia 

informacje zawodowe, w szczególności w akademickich biurach karier i powiatowych 

urzędach pracy na terenie województwa; 

3)   (uchylony); 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony); 

6)   (uchylony); 

7)   świadczy poradnictwo zawodowe na rzecz pracodawców oraz ich pracowników, 

wspomagając powiatowe urzędy pracy w tym zakresie; 

8)   udziela informacji o możliwościach i zakresie świadczonej pomocy przez urzędy pracy; 
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9)   w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy opracowuje i aktualizuje 

informacje zawodowe oraz inne zasoby informacji pomocne w aktywnym poszukiwaniu 

pracy o charakterze ogólnokrajowym; 

10)  realizuje działania o charakterze metodyczno-szkoleniowym w zakresie usług rynku 

pracy dla pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy. 

8a. Utworzenie lub likwidacja centrum informacji i planowania kariery zawodowej wymaga 

pozytywnej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy. 

9. Sejmik województwa co najmniej raz w roku dokonuje oceny sytuacji na rynku pracy i 

realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy. 

 

Art. 12. 

 1. Ochotnicze Hufce Pracy wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz 

przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w 

zakresie jej kształcenia i wychowania. 

2. W zakresie kształcenia i wychowania młodzieży Ochotnicze Hufce Pracy w szczególności 

prowadzą działania mające na celu: 

[1)   umożliwienie młodzieży, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie 

kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół, zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz 

uzupełnienie wykształcenia podstawowego lub gimnazjalnego;] 

<1) umożliwienie młodzieży, która nie ukończyła szkoły podstawowej albo nie 

kontynuuje nauki po ukończeniu tej szkoły, zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz 

uzupełnienie wykształcenia podstawowego;> 

2)   umożliwienie młodzieży uzupełniania [ponadgimnazjalnego] < ponadgimnazjalnego 

lub ponadpodstawowego> wykształcenia ogólnego i zawodowego. 

[3. Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie, o którym mowa w ust. 2, organizują rekrutacje 

młodzieży do Ochotniczych Hufców Pracy, prowadzą działalność edukacyjno-szkoleniową 

oraz w porozumieniu z kuratorami oświaty i organami prowadzącymi szkoły kierują 

uczestników Ochotniczych Hufców Pracy do szkół i placówek, o których mowa w 

przepisach o systemie oświaty.] 

<3. Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie, o którym mowa w ust. 2, organizują rekrutacje 

młodzieży do Ochotniczych Hufców Pracy, prowadzą działalność edukacyjno-

szkoleniową oraz w porozumieniu z kuratorami oświaty i organami prowadzącymi 
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szkoły kierują uczestników Ochotniczych Hufców Pracy do szkół i placówek, o 

których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.> 

4. Młodzież objęta opieką Ochotniczych Hufców Pracy, która ukończyła 15 lat najpóźniej w 

dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jeżeli: 

1)   ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej [lub 

gimnazjum] dla dzieci i młodzieży albo 

2)   ma uwarunkowania psychofizyczne lub trudną sytuację życiową ograniczającą możliwość 

nauki w szkole 

- może uczęszczać do szkół dla dorosłych. 

4a. Ochotnicze Hufce Pracy mogą prowadzić szkolenia także dla osób powyżej 18 roku życia 

w ośrodkach, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4. 

5. W zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 

młodzieży Ochotnicze Hufce Pracy, w szczególności: 

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,] 

< a) młodzieży w wieku powyżej 15 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej albo 

nie kontynuuje nauki po ukończeniu tej szkoły,> 

b)  bezrobotnych do 25 roku życia, 

c)  uczniów i studentów; 

2)   prowadzą poradnictwo zawodowe dla młodzieży oraz mobilne centra informacji 

zawodowej; 

3)   inicjują międzynarodową współpracę i wymianę młodzieży; 

4)   (uchylony); 

5)   refundują koszty poniesione przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na 

ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. 

6. Ochotnicze Hufce Pracy mogą dokonywać zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę 

na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z 

uwzględnieniem wykazu zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15, do wysokości 

najniższych stawek, określonych w odrębnych przepisach obowiązujących w okresie, za 
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który jest dokonywana refundacja na podstawie umowy zawartej z pracodawcą lub 

organizacją zrzeszającą pracodawców. 

6a. Refundacja, o której mowa w ust. 6, stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami 

dopuszczalności pomocy de minimis. 

7. Ochotnicze Hufce Pracy współpracują w szczególności z jednostkami administracji 

rządowej, z publicznymi służbami zatrudnienia i innymi instytucjami rynku pracy oraz 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

7a. Na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw pracy Ochotnicze Hufce Pracy 

mogą prowadzić, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, działania mające na 

celu upowszechnianie informacji o rynku pracy i ofertach pracy, możliwościach i zakresie 

pomocy określonej w ustawie. 

8. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń 

wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od 

refundowanych wynagrodzeń, w szczególności elementy wniosku o zawarcie umowy o 

refundację, terminy składania i kryteria rozpatrywania wniosku, podmioty uprawnione do 

zawarcia umowy o refundację, elementy umowy o refundację i wniosku o zwrot 

poniesionych kosztów przez pracodawcę, mając na względzie zapewnienie młodocianym 

pracownikom właściwych warunków odbywania przygotowania zawodowego oraz 

konieczność zapewnienia zgodności udzielania pomocy z warunkami dopuszczalności 

pomocy de minimis. 

Art. 18c. 

1. Nie wymaga wpisu do rejestru świadczenie usług, o których mowa w art. 18 ust. 1, przez: 

1)   Ochotnicze Hufce Pracy; 

2)   centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej, o których mowa w 

przepisach o zatrudnieniu socjalnym; 

3)   wyspecjalizowane organy wojskowe, o których mowa w przepisach o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych, wykonujące te usługi dla żołnierzy zawodowych zwalnianych i 

zwolnionych z zawodowej służby wojskowej; 

4)   przedsiębiorców zagranicznych posiadających uprawnienia i prowadzących zgodnie z 

prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa 

zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii 
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Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie 

umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami 

członkowskimi i zamierzających świadczyć te same usługi na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej - korzystających ze swobody świadczenia usług, o której mowa w art. 49 Traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 

2. Nie wymaga wpisu do rejestru: 

1)   działalność w zakresie kierowania za granicę do pracodawców zagranicznych własnych 

pracowników, jeżeli wynika to z umów międzynarodowych, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska; 

2)   działalność w zakresie kierowania za granicę do zatrudnienia polegającego na czasowym 

przyjęciu do rodziny w zamian za określone świadczenia w celu doskonalenia 

umiejętności językowych lub zawodowych na okres do 2 lat; przepisy art. 19d i art. 85 

ust. 2 stosuje się odpowiednio; 

[3)   działalność, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. f, prowadzona przez organy 

określone w przepisach o systemie oświaty, kierujące nauczycieli do pracy za granicą w 

środowiskach polonijnych;] 

<3) działalność, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. f, prowadzona przez organy 

określone w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

kierujące nauczycieli do pracy za granicą w środowiskach polonijnych;> 

4)   gromadzenie w postaci dokumentu elektronicznego i udostępnianie informacji o wolnych 

i poszukiwanych miejscach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych; 

5)   pomoc instytucji szkoleniowych udzielana nieodpłatnie uczestnikom lub absolwentom 

szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych, polegająca na informowaniu o sytuacji 

na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje; 

[6)   działalność w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu, o której mowa w 

przepisach o systemie oświaty;] 

<6) działalność w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu, o której mowa 

w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;> 

7)   działalność w zakresie kierowania osób do podmiotów w celu nabywania umiejętności 

praktycznych, w szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu 

zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową; przepisy art. 19d 
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oraz - w przypadku kierowania za granicę do podmiotów zagranicznych - przepisy art. 85 

ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

Art. 46. 

 1. Starosta z Funduszu Pracy może: 

1)   zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości 

określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia; 

1a)  zrefundować osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, zamieszkującej lub mającej siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. 

poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045) lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o 

którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), 

zatrudniającym w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego 

pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, koszty wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie 

wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, zwanych dalej 

"producentem rolnym"; 

2)   przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym 

na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej 

działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej 

wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest 

podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych 

bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na 

jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na 

jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu. 

[1a. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do niepublicznych przedszkoli i 

niepublicznych szkół, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195).] 
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<1a. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do niepublicznych przedszkoli i 

niepublicznych szkół, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

– Prawo oświatowe.> 

1b. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się również do absolwentów centrum integracji społecznej oraz 

absolwentów klubów integracji społecznej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu 

socjalnym, jeżeli nie pozostają oni w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności 

gospodarczej
(11)

 zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. 

2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna 

szkoła i producent rolny, który otrzymał refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jest obowiązany dokonać zwrotu, w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, otrzymanych środków wraz z 

odsetkami ustawowymi, jeżeli zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy skierowanego 

lub skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres 

krótszy niż 24 miesiące albo naruszył inne warunki umowy o refundację. 

2a. Przepis ust. 1 pkt 2 nie ma zastosowania do bezrobotnego, który zarejestrował się jako 

bezrobotny w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej
(12)

 zawieszenia 

wykonywania działalności gospodarczej. 

3. Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana 

dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, otrzymanych 

środków wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą lub 

była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone 

zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków. 

4. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 3, dochodzenie 

roszczeń z tytułu zawartej umowy następuje na podstawie przepisów Kodeksu 

postępowania cywilnego. 

5. Przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-1b, jest przyjmowane w wysokości 

obowiązującej w dniu zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym działalność 

gospodarczą, niepublicznym przedszkolem, niepubliczną szkołą, producentem rolnym, 

bezrobotnym, absolwentem centrum integracji społecznej lub absolwentem klubu 

integracji społecznej. 
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5a. W postępowaniach w przedmiocie przyznawania środków, o których mowa w ust. 1-1b, w 

przypadku zastosowania poręczenia osoby fizycznej jako formy zabezpieczenia zwrotu 

przyznanych środków, mogą być przetwarzane następujące dane osobowe poręczyciela: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   adres zamieszkania; 

3)   numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz nazwa i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość; 

4)   uzyskiwane dochody, z podaniem źródła i kwoty dochodu; 

5)   aktualne zobowiązania finansowe, z podaniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia. 

5b. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna 

szkoła, producent rolny, bezrobotny, absolwent centrum integracji społecznej i absolwent 

klubu integracji społecznej, ubiegający się o przyznanie środków, o których mowa w ust. 

1-1b, składa oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 

poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 

1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437), w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o 

przyznanie środków. 

6. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe warunki i tryb dokonywania refundacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 1a 

oraz ust. 1a, 

2)   szczegółowe warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu oraz osobom, o których mowa w 

ust. 1b, jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2, 

3)   formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub środków na podjęcie działalności 

gospodarczej, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania 

- mając na względzie zwiększenie mobilności oraz poziomu zatrudnienia bezrobotnych, 

racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu Pracy, a także konieczność zapewnienia 

zgodności udzielania pomocy z zasadami przyznawania pomocy de minimis w przypadku 

refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego oraz w przypadku pomocy przyznawanej bezrobotnemu lub osobom 

określonym w ust. 1b w postaci jednorazowej wypłaty środków na rozpoczęcie 
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działalności gospodarczej lub refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i 

doradztwa dotyczących podjęcia takiej działalności. 

6a. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu oraz osobom, o których mowa w ust. 1b 

jednorazowo środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni 

socjalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz formy zabezpieczenia zwrotu środków na 

podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, w przypadku 

niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania - mając na względzie 

zwiększenie mobilności oraz poziomu zatrudnienia bezrobotnych, racjonalne 

gospodarowanie środkami Funduszu Pracy, a także konieczność zapewnienia zgodności 

udzielania pomocy z zasadami przyznawania pomocy de minimis w przypadku pomocy 

przyznawanej bezrobotnemu lub osobom określonym w ust. 1b w postaci jednorazowej 

wypłaty środków na rozpoczęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni 

socjalnych. 

Art. 53e. 

1. Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 

godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo. 

2. Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania 

przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy. 

3. Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc 

kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji 

szkoleniowej wskazanej przez starostę. W przypadku gdy kształcenie teoretyczne 

realizuje instytucja szkoleniowa pracodawca jest obowiązany udzielić uczestnikowi 

przygotowania zawodowego dorosłych czasu wolnego na uczestnictwo w zajęciach w 

wymiarze przewidzianym programem. 

[4. W przypadku gdy pracodawca nie może zapewnić warunków do zrealizowania w pełni 

programu praktycznej nauki zawodu dorosłych, możliwe jest zrealizowanie części tego 

programu przez wskazane przez starostę Centrum Kształcenia Praktycznego lub Centrum 

Kształcenia Ustawicznego, działające na podstawie przepisów o systemie oświaty, w 

wymiarze nieprzekraczającym 20% czasu programu.] 

<4. W przypadku gdy pracodawca nie może zapewnić warunków do zrealizowania w 

pełni programu praktycznej nauki zawodu dorosłych, możliwe jest zrealizowanie 

części tego programu przez wskazane przez starostę Centrum Kształcenia 
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Praktycznego lub Centrum Kształcenia Ustawicznego, działające na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze 

nieprzekraczającym 20% czasu programu.> 

 

Art. 55. 

1. Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia 

zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole 

[ponadgimnazjalnej] < ponadpodstawowej> dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub 

niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w 

formie studiów niestacjonarnych, starosta, na wniosek bezrobotnego, może przyznać 

stypendium w wysokości 100% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 

wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki. 

2. Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki 

zgodnie z programem nauczania. 

3. Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w 

rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z 

pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium. 

4. Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie albo oświadczenie składane przez 

bezrobotnego stwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki. 

4a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w 

nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

5. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki. Przepis art. 73 ust. 5 stosuje 

się odpowiednio. 

6. Osobie, której starosta przyznał stypendium, o którym mowa w ust. 1, przysługuje 

stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, od dnia 

podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Przepis art. 

41 ust. 3c stosuje się odpowiednio. 

Art. 108. 

1. Środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie: 
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1)   kosztów badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych, o których mowa w art. 2 

ust. 3 i art. 40 ust. 5; 

2)   kosztów związanych z organizowaniem partnerstwa lokalnego, o którym mowa w art. 6 

ust. 7, obejmujących koszty organizacji przez organy zatrudnienia spotkań i konferencji z 

udziałem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz instytucji realizujących 

inicjatywy partnerów rynku pracy; 

3)   (uchylony); 

4)   kosztów, o których mowa w art. 109 ust. 7a; 

4a)  kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 9 ust. 2a i 2a
1
; 

4b)  kosztów kwalifikowalnych realizacji projektów, o których mowa w art. 9 ust. 2d; 

5)   kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na 

podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na 

ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, o których mowa w art. 12 ust. 

6; 

5a)  kosztów korespondencji, komunikowania się, przekazywania środków pieniężnych oraz 

innych dokumentów niezbędnych do realizacji refundacji kosztów wynagrodzeń oraz 

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych; 

6)  kosztów szkolenia oraz przejazdów członków rad rynku pracy, o których mowa w art. 23 

ust. 12 i 15; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   kosztów szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób, o których 

mowa w art. 41 ust. 4 i 5 oraz art. 43; 

10)  jednorazowych kwot przyznawanych instytucjom szkoleniowym, o których mowa w art. 

41 ust. 9; 

11)  pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 42; 

12)  kosztów przejazdów i zakwaterowania, o których mowa w art. 45 i art. 48a; 

13)  refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów 

pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, o których mowa w art. 46; 

14)  kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych 

pracodawcy, o których mowa w art. 47; 
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15)  dodatków aktywizacyjnych, o których mowa w art. 48; 

16)  zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia 

bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, o których mowa w art. 51, 56 i 59; 

16a)  grantów, o których mowa w art. 60a; 

16b)  świadczeń aktywizacyjnych, o których mowa w art. 60b; 

16c)  refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 

30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 60c; 

16d)  kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku 

życia, o którym mowa w art. 60d; 

17)  stypendiów, o których mowa w art. 41, 42a, 53, 53g oraz 55; 

17a)  kosztów przygotowania zawodowego dorosłych, o których mowa w art. 53l ust. 1; 

18)  składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od stypendiów, o których mowa w art. 

54; 

19)  zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych z tytułu zatrudnienia 

bezrobotnych, o których mowa w art. 57; 

20)  (uchylony); 

21)  kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną, o których mowa w art. 61; 

21a)  kosztów umów zawartych z agencją zatrudnienia, o których mowa w art. 61b; 

22)  świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62, z 

wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a; 

22a)  świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62 

ust. 1 pkt 1 lit. a; 

22b)  kosztów realizacji zleconych działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, o 

których mowa w art. 62a ust. 9; 

22c)  programów regionalnych, o których mowa w art. 66c; 

22d)  zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d; 

22e)  pożyczek na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, o 

których mowa w art. 61e, wraz z kosztami związanymi z udzielaniem pożyczek oraz usług 

doradczych i szkoleniowych; 

22f)  wydatków ponoszonych w ramach bonu szkoleniowego, o którym mowa w art. 66k ust. 

1; 

22g)  wydatków ponoszonych w ramach bonu stażowego, o którym mowa w art. 66l ust. 1; 
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22h)  refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia i 

składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7; 

22i)  wydatków ponoszonych w ramach bonu na zasiedlenie, o którym mowa w art. 66n; 

22j)  kosztów zadań realizowanych w ramach KFS, o których mowa w art. 69a; 

23)  (uchylony); 

24)  (uchylony); 

24a)  świadczeń, o których mowa w art. 73a ust. 3; 

25)  refundacji pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 70 

ust. 8; 

26)  zasiłków, o których mowa w art. 71, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych 

zasiłków, o których mowa w art. 72 ust. 13; 

27)  refundacji dodatków do wynagrodzeń, o których mowa w art. 100; 

27a)  (uchylony); 

28)  kosztów poboru składek, o których mowa w art. 107 ust. 5; 

29)  kosztów opracowywania, upowszechniania i wdrażania klasyfikacji zawodów i 

specjalności, standardów kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów szkoleń 

dla bezrobotnych i poszukujących pracy; 

30)  opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz wyposażenia w celu 

prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby 

zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy; 

  30a)  kosztów tworzenia centrów aktywizacji zawodowej, uruchamianych w ramach 

powiatowych urzędów pracy; 

30b)  kosztów tworzenia lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych, uruchamianych 

w ramach powiatowych urzędów pracy; 

31)  opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o usługach organów 

zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy 

oraz pracodawców; 

31a)  opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o zadaniach i 

działaniach publicznych służb zatrudnienia realizowanych w ramach sieci EURES lub 

wynikających z reprezentacji wobec publicznych służb zatrudnienia innych państw; 

32)  kosztów wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków 

niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia, 

przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów 
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komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi pracy, organami 

rentowymi oraz urzędami skarbowymi; 

33)  badań, opracowywania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów 

dotyczących rynku pracy; 

34)  kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i 

technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufcach 

Pracy, służących realizacji zadań wynikających z ustawy; 

35)  wydatków związanych z promocją oraz pomocą prawną zatrudnionym za granicą w 

ramach umów międzynarodowych; 

36)  kosztów opracowywania i rozpowszechniania przez publiczne służby zatrudnienia i 

Ochotnicze Hufce Pracy materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących 

nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia; 

36a)  kosztów przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy; 

37)  kosztów prowadzenia w powiatowych urzędach pracy zajęć, wymagających 

specjalistycznej wiedzy, którą nie dysponują pracownicy powiatowego urzędu pracy, w 

ramach porad grupowych i szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, o których 

mowa w art. 38 ust. 1a i 3, przez osoby niebędące pracownikami powiatowego urzędu 

pracy, kosztów związanych z organizacją przez powiatowy urząd pracy szkoleń z zakresu 

umiejętności poszukiwania pracy, o których mowa w art. 40 ust. 2h, oraz kosztów 

wyposażenia akademickich biur karier, o których mowa w art. 39 ust. 6; 

38)  kosztów szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb 

zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców Pracy; 

  38a)  kosztów konferencji, seminariów, posiedzeń lub spotkań, w tym o charakterze 

międzynarodowym, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy, w 

szczególności dla kadry publicznych służb zatrudnienia i Ochotniczych Hufców Pracy; 

38b)  kosztów szkolenia kadr realizujących działania sieci EURES w podmiotach, którym 

udzielono akredytacji, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy; 

39)  (uchylony); 

40)  świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu 

socjalnym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń; 
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41)  zatrudnienia wspieranego, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

zatrudnieniu socjalnym, oraz wsparcia, o którym mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 

kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych; 

42)  restrukturyzacji zatrudnienia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy; 

  42a)  kosztów pomocy oraz kosztów jej realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 

zakresie i na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie niektórych 

kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę; 

42b)  kosztów związanych z realizacją zadań samorządu powiatu określonych w przepisach, o 

których mowa w pkt 42a; 

43)  kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych 

świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy; 

44)  odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań pokrywanych z Funduszu Pracy oraz 

kosztów obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych Funduszu Pracy; 

45)  spłaty i obsługi kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciągniętych przez Fundusz 

Pracy; 

46)  zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków 

pogrzebowych, o których mowa w art. 141; 

47)  (uchylony); 

48)  kosztów, o których mowa w art. 42a; 

49)  wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES, o 

których mowa w art. 106a; 

50)  wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach 

współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 106b; 

51)  specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, realizowanych w ramach 

programów specjalnych, niewymienionych w pkt 1-50; 

52)  zleconych programów specjalnych, o których mowa w art. 66a ust. 11; 

53)  kosztów realizacji projektów pilotażowych; 

54)  zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków pogrzebowych 

wraz z kosztami ich obsługi, o których mowa w przepisach o świadczeniach 

przedemerytalnych; 

54a)  kosztów przeprowadzania operacyjnego audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 

118b; 
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[55)  dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 

zakresie i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty;] 

<55) dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 

zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe;> 

56)  (uchylony); 

57)  kosztów szkoleń pracowników, objętych przepisami o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z ochroną miejsc pracy; 

58)  kosztów związanych z realizacją zadań samorządu powiatu określonych w przepisach, o 

których mowa w pkt 57. 

1a. Ze środków Funduszu Pracy w 2009 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. 

1b. Ze środków Funduszu Pracy w 2010 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. 

1c. Ze środków Funduszu Pracy w 2011 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. 

1d. Ze środków Funduszu Pracy w 2012 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. 

1e. Ze środków Funduszu Pracy w 2013 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 
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2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1f. Ze środków Funduszu Pracy w 2014 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. 

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. 

1fb. Ze środków Funduszu Pracy w 2016 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)   specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

1g. W celu wsparcia samorządów powiatów w uzyskiwaniu lepszej efektywności działań na 

rzecz aktywizacji bezrobotnych minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 

2014-2017 powiatom środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów, o których mowa 

w ust. 1h i 1i. 

1h. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów 

z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni 

na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot 

przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta. 

1i. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów 

z Funduszu Pracy 2% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni 

na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot 

przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie 
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kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego 

urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących 

stanowiska kierownicze, z zastrzeżeniem art. 109 ust. 7h-7j. 

1j. Ze środków Funduszu Pracy w latach 2016-2017 są finansowane koszty, o których mowa 

w art. 150f i art. 150g. 

2. Dysponent Funduszu Pracy może dokonywać przesunięć przewidzianych w planie 

Funduszu Pracy kwot na finansowanie poszczególnych zadań oraz na finansowanie 

nowych, nieprzewidzianych w planie zadań w przypadku ich wprowadzenia ustawą, z tym 

jednak, że łączna kwota środków na finansowanie zadań na rzecz przeciwdziałania 

bezrobociu nie powinna zostać zmniejszona w celu jej przeznaczenia na inne cele. 

3. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki 

finansowej Funduszu Pracy oraz zasady i tryb powierzania przez organy zatrudnienia 

bankom i innym instytucjom dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych dla 

bezrobotnych i innych uprawnionych osób, mając na względzie zapewnienie racjonalności 

gospodarowania środkami Funduszu Pracy. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807 i 1860) 

 

Art. 27. 

1. Świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego 

wykrywania chorób obejmują: 

1)   propagowanie zachowań prozdrowotnych, w szczególności poprzez zachęcanie do 

indywidualnej odpowiedzialności za własne zdrowie; 

2)   wczesną, wielospecjalistyczną i kompleksową opiekę nad dzieckiem zagrożonym 

niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym; 

3)   profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznania chorób, ze szczególnym 

uwzględnieniem chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych; 

4)   promocję zdrowia i profilaktykę, w tym profilaktykę stomatologiczną obejmującą dzieci i 

młodzież do ukończenia 19. roku życia; 
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5)   prowadzenie badań profilaktycznych obejmujących kobiety w ciąży, w tym badań 

prenatalnych zalecanych w grupach ryzyka i u kobiet powyżej 40. roku życia oraz 

profilaktyki stomatologicznej; 

6)   profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i 

wychowania; 

7)   wykonywanie szczepień ochronnych; 

8)   wykonywanie badań z zakresu medycyny sportowej obejmujących dzieci i młodzież do 

ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, którzy nie 

otrzymują wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu. 

2. (uchylony). 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady 

Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów 

Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, organizację profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem 

nauki oraz kształcącymi się w szkołach [ponadgimnazjalnych] <ponadpodstawowych> 

do ich ukończenia, a także zakres informacji przekazywanych wojewodzie o 

świadczeniodawcach sprawujących profilaktyczną opiekę nad tymi osobami, 

uwzględniając profilaktykę stomatologiczną i promocję zdrowia, a w przypadku dzieci i 

młodzieży kształcącej się w szkołach - profilaktykę w środowisku nauczania. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

kultury fizycznej, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu i Naczelnej Rady Lekarskiej, 

określi, w drodze rozporządzenia, tryb orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu 

przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 

21. a 23. rokiem życia, uwzględniając potrzebę szczególnej ochrony zdrowia dzieci i 

młodzieży. 

Art. 67. 

1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu do 

ubezpieczenia zdrowotnego osoby podlegającej temu obowiązkowi zgodnie z przepisami 

art. 74-76 oraz opłaceniu składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie. 

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 8a, oraz 

członków ich rodzin. 
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2. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do 

ubezpieczenia zdrowotnego uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 

3. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do 

ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6. 

Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same, informują podmiot 

właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o członkach rodziny 

podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia 

zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Członkowie 

rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do 

ubezpieczenia zdrowotnego. 

3a. W przypadku członków rodziny do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wystarczy 

zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez jedną osobę podlegającą obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego, z tym że wnuki mogą zostać zgłoszone tylko w przypadku, 

gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie 

art. 66 ust. 1 lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo 

ubezpieczeniu dobrowolnemu. 

4. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób, o których mowa w ust. 2 i 3, ustaje po 

upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. 

5. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę: 

1)   [ponadgimnazjalną] <ponadpodstawową> - wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia 

zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów; 

2)  wyższą - wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub studiów doktoranckich 

albo skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich. 

6. Osoba, o której mowa w ust. 2, pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia ma wraz z 

członkami rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej w okresie pobierania przez tę osobę zasiłku przyznanego na podstawie 

przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, którego nie zalicza się do 

podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

7. Osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury lub renty pomimo wygaśnięcia obowiązku 

ubezpieczenia ma wraz z członkami rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, 

prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie trwania postępowania o 

przyznanie tych świadczeń. 
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USTAWA z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 

r. poz. 356 i 1176)  

Art. 9. 

 1. Przy jednostce doradztwa rolniczego działa Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego, zwana 

dalej "Radą". 

2. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora jednostki doradztwa rolniczego. 

3. Do zadań Rady należy: 

1)   opiniowanie rocznego programu działalności jednostki doradztwa rolniczego i projektu 

rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z realizacji rocznego programu 

działalności jednostki doradztwa rolniczego i rocznego planu finansowego; 

2)   zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania jednostki doradztwa 

rolniczego. 

4. Kadencja Rady trwa 5 lat. 

5. 
(20)

 W skład Rady: 

1)   w przypadku Rady działającej przy Centrum Doradztwa - wchodzi 11 członków: 

a)  2 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, 

b)  2 przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

c)  4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników, 

d)  po 1 przedstawicielu zgłoszonym przez szkoły wyższe i instytuty badawcze, 

e)  1 przedstawiciel konwentu marszałków; 

2)   w przypadku Rady działającej przy ośrodkach wojewódzkich - wchodzi 12 członków: 

a)  1 przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, 

b)  po 1 przedstawicielu sejmiku województwa i zarządu województwa, 

c)  2 przedstawicieli właściwej miejscowo izby rolniczej, 

d)  4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników działające na obszarze 

województwa, 

e)  2 przedstawicieli zgłoszonych przez szkoły wyższe oraz instytuty badawcze, kształcące i 

realizujące działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, 

f)  1 przedstawiciel szkół [ponadgimnazjalnych] < ponadpodstawowych> kształcących na 

potrzeby rolnictwa, działających na obszarze województwa. 

6. 
(21)

 Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi. 

7. W skład Rady wchodzą wyłącznie osoby, które: 

1)   korzystają z pełni praw publicznych; 
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2)   mają co najmniej [średnie wykształcenie] <wykształcenie średnie lub średnie 

branżowe>; 

3)   
(22)

 nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. 

8. 
(23)

 Rada działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez ministra właściwego do 

spraw rozwoju wsi. 

9. Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia właściwa dla niej jednostka doradztwa 

rolniczego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1842 i 1933) 

Art. 40. 

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania [w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa 

wyższego] < po zawiadomieniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego>, 

po zasięgnięciu opinii senatu uczelni, mogą zlecić uczelni wykonanie określonego zadania 

w dziedzinie nauczania lub kształcenia kadr naukowych, zapewniając odpowiednie środki 

na jego realizację. 

2. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego określone w ust. 1 w 

odniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz 

morskich wykonują odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2. 

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii właściwego ministra wskazanego w art. 33 

ust. 2, może zlecić uczelni wojskowej, służb państwowych, artystycznej, medycznej oraz 

morskiej wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w przypadku klęski żywiołowej lub w 

celu wykonania zobowiązań międzynarodowych, może zlecić uczelni wykonanie także 

innych zadań, zapewniając środki na ich realizację. 

5. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do 

spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii senatu uczelni publicznej 

prowadzącej kształcenie w zakresie sportu, może zlecić tej uczelni wykonanie 
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określonego zadania w dziedzinie nauczania lub kształcenia kadr dla potrzeb sportu, 

zapewniając odpowiednie środki na jego realizację. 

 

Art. 130. 

1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków 

dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. 

2. Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć 

dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań 

dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin 

dydaktycznych określa senat. 

3. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi: 

1)   od 120 do 240 godzin dydaktycznych - dla pracowników naukowo-dydaktycznych; 

2)   od 240 do 360 godzin dydaktycznych - dla pracowników dydaktycznych, z zastrzeżeniem 

pkt 3; 

3)   od 300 do 540 godzin dydaktycznych - dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych 

na stanowiskach lektorów i instruktorów lub równorzędnych. 

4. Rektor może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych poniżej dolnej granicy wymiaru 

ustalonej zgodnie z ust. 3, w przypadku powierzenia nauczycielowi akademickiemu 

wykonywania ważnych zadań lub realizowania przez nauczyciela akademickiego 

projektów badawczych lub innych zadań przewidzianych w statucie. 

5. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala kierownik 

jednostki organizacyjnej określonej w statucie. 

6. Zajęcia dydaktyczne mogą być wykonywane również poza uczelnią, a w szczególności w 

[gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej] < szkole podstawowej i ponadpodstawowej> 

prowadzonych przez uczelnię na zasadach określonych przez senat. 

7. Obowiązkowy wymiar czasu pracy pracowników, o których mowa w art. 113, a także 

pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej, 

zatrudnionych na stanowiskach kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i 

starszego dokumentalisty, wynosi 36 godzin tygodniowo. 

8. Statut uczelni niepublicznej może ustanowić inny niż określony w ust. 3 i 7 wymiar zajęć 

dydaktycznych oraz wymiar czasu pracy pracowników, o których mowa w art. 113, a 

także pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji 



- 81 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

naukowej zatrudnionych na stanowiskach: kustosza bibliotecznego, starszego 

bibliotekarza i starszego dokumentalisty. 

 

Art. 169. 

1. Do odbywania studiów w uczelni może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki 

rekrutacji ustalone przez uczelnię oraz ma: 

[1)    świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach 

egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia 

pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie; 

2)   tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia warunki określone na 

podstawie ust. 2 - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.] 

<1) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite 

studia magisterskie: 

a) świadectwo dojrzałości, lub  

b) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z 

poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty, lub 

c) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty, lub 

d) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z 

poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty, oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty; 

2) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – tytuł magistra, 

licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia warunki określone w ust. 2.> 

1a. (uchylony). 

2. Senat uczelni ustala, w drodze uchwały, warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i 

zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych 

kierunków studiów. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 

31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy. W przypadku 
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uruchomienia nowego kierunku studiów lub nowo utworzonej uczelni senat podejmuje 

uchwałę oraz podaje ją niezwłocznie do wiadomości publicznej. 

[3. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie 

stanowią wyniki egzaminu maturalnego. Senat uczelni ustala w trybie określonym na 

podstawie ust. 2, jakie wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na 

studia. 

4. Uczelnia może przeprowadzić dodatkowe egzaminy wstępne, w trybie określonym na 

podstawie ust. 2, tylko w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych, 

sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów na danym 

kierunku niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego, lub gdy osoba ubiegająca się 

o przyjęcie na studia posiada świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą. Egzaminy te 

nie mogą dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym.] 

<3. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie 

stanowią wyniki: 

1) egzaminu dojrzałości, lub 

2) egzaminu maturalnego, lub 

3) egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  

– ujęte odpowiednio na świadectwie dojrzałości, zaświadczeniu lub dyplomie, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1. Senat uczelni ustala w trybie określonym na podstawie ust. 2, 

jakie wyniki egzaminów stanowią podstawę przyjęcia na studia. 

 4. Uczelnia może przeprowadzić dodatkowe egzaminy wstępne, w trybie określonym na 

podstawie ust. 2, tylko w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień 

artystycznych, sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozycji do 

podejmowania studiów na danym kierunku niesprawdzanych w trybie egzaminu 

maturalnego albo egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, lub gdy 

osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia posiada świadectwo dojrzałości uzyskane 

za granicą. Egzaminy te nie mogą dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem 

maturalnym lub kwalifikacji objętej egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w 

zawodzie.> 

5. Warunki i tryb rekrutacji w przypadku egzaminów wstępnych, o których mowa w ust. 4, 

powinny uwzględniać szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami 

niepełnosprawnymi. 
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6. Jeżeli podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu dojrzałości, senat uczelni 

może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu egzaminów wstępnych, w trybie określonym na 

podstawie ust. 2. 

6a. Jeżeli podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu dojrzałości i zaświadczenie 

o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w 

ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, senat uczelni może podjąć uchwałę 

o przeprowadzeniu egzaminów wstępnych, w trybie określonym na podstawie ust. 2, z 

wyłączeniem przedmiotów wymienionych w zaświadczeniu. 

7. Przepisy ust. 3 i 4 dotyczące egzaminu maturalnego oraz jego wyników stosuje się 

odpowiednio do egzaminu zagranicznego potwierdzonego świadectwem lub innym 

dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do 

ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty, egzaminu zagranicznego, jeżeli wynikające z niego 

uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zostało potwierdzone w 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 93a tej ustawy, oraz egzaminu zagranicznego 

potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem, dyplomem IB lub dyplomem EB, 

o których mowa w art. 93 ust. 1 tej ustawy, oraz wyników tego egzaminu. 

8. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia w uczelni publicznej laureatów oraz 

finalistów olimpiad stopnia centralnego określa senat uczelni na okres co najmniej trzech 

lat. 

9. Senat uczelni może określić szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów 

konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez 

uczelnię. 

10. Rekrutację przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane przez kierownika 

podstawowej jednostki organizacyjnej lub inny organ wskazany w statucie. Komisja 

rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. 

11. Komisji rekrutacyjnej nie powołuje się w przypadku gdy wstęp na studia jest wolny. 

Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmuje w takim przypadku kierownik 

podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub inny organ wskazany w statucie. 

12. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od dnia 

doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym 

w statucie. 
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13. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub innego organu 

wskazanego w statucie służy odwołanie do rektora, w terminie czternastu dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

14. Podstawą odwołania w przypadkach, o których mowa w ust. 12 i 13, może być jedynie 

wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych zgodnie z ust. 2. 

15. Po rozpatrzeniu odwołania wnoszonego w trybie ust. 12 decyzję podejmuje uczelniana 

komisja rekrutacyjna, a po rozpatrzeniu odwołania wnoszonego w trybie ust. 13 decyzję 

podejmuje rektor. Decyzja ta jest ostateczna. 

16. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 

17. W uczelni wojskowej i w uczelni służb państwowych warunki i tryb przyjęcia na studia 

kandydatów na żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb państwowych ustala, na 

wniosek senatu, odpowiednio Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do 

spraw wewnętrznych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 879 i 960)  

 

[Art. 12. 

Szpital uzdrowiskowy dla dzieci i sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci udzielające świadczeń 

opieki zdrowotnej osobom objętym obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki zapewniają 

warunki do prowadzenia nauczania i wychowania w zakresie i na zasadach określonych w 

art. 71c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz 

z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668)]. 

<Art. 12. 

Szpital uzdrowiskowy dla dzieci i sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci udzielające 

świadczeń opieki zdrowotnej osobom objętym obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem 

nauki zapewniają warunki do prowadzenia nauczania i wychowania w zakresie i na 

zasadach określonych w art. 128 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. poz. …).> 
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USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 i 

437) 

Art. 5. 

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizują organy administracji rządowej i 

jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawie. 

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii są realizowane, w zakresie określonym w 

ustawie, także przez: 

[1)   przedszkola, szkoły i inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-5 i 7-9 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 

2016 r. poz. 35 i 64);] 

<1) przedszkola, szkoły i inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3–9 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …);> 

2)   szkoły wyższe; 

3)   podmioty lecznicze i inne podmioty działające w ochronie zdrowia; 

4)   jednostki Wojska Polskiego, Policji i Straży Granicznej; 

5)   organy celne; 

6)   jednostki organizacyjne Służby Więziennej oraz zakłady poprawcze i schroniska dla 

nieletnich; 

7)   ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i regionalne ośrodki 

polityki społecznej; 

7a)  jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, o których mowa 

w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.), oraz asystentów rodziny, rodziny 

zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka; 

8)   środki masowego przekazu. 

3. W realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1, mogą uczestniczyć organizacje 

pozarządowe i inne podmioty, których działalność statutowa obejmuje zadania należące 

do sfery zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, 

działalności charytatywnej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej, 

porządku i bezpieczeństwa publicznego lub przeciwdziałania patologiom społecznym, 

promocji i organizacji wolontariatu, po przeprowadzeniu konkursu, o którym mowa w art. 

11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), a także samorządy zawodów 
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medycznych, rodziny osób uzależnionych, oraz grupy samopomocy osób uzależnionych i 

ich rodzin. 

Art. 27. 

1. Certyfikaty, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3, są wydawane osobom, które ukończyły 

szkolenie w dziedzinie uzależnienia, zgodne z programem wybieranym w drodze 

konkursu przeprowadzanego przez Biuro co najmniej raz w roku kalendarzowym. 

2. Oferty konkursowe, składane do Biura, zawierają następujące dane: 

1)   imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres 

siedziby oferenta; 

2)   formę organizacyjno-prawną oferenta; 

3)   
(1)

 numer wpisu oferenta do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 

albo innego właściwego rejestru oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile oferent 

takie numery posiada; 

4)   miejsce prowadzenia szkolenia; 

5)   planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia szkolenia; 

6)   program szkolenia. 

3. Podmiot prowadzący szkolenie jest obowiązany zapewniać: 

1)   kadrę dydaktyczną o kwalifikacjach odpowiednich dla właściwego przeprowadzenia 

szkolenia; 

2)   odpowiednią do realizacji programu kształcenia bazę dydaktyczną; 

3)   posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia 

oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny. 

4. Oferty rozpatruje komisja konkursowa wyłoniona przez dyrektora Biura. 

5. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, kończy się egzaminem organizowanym przez Biuro co 

najmniej dwa razy w roku. 

6. Egzamin końcowy składa się z części pisemnej i ustnej. 

7. Certyfikat specjalisty terapii uzależnień może otrzymać osoba, która ukończyła studia 

wyższe. 

8. Certyfikat instruktora terapii uzależnień może otrzymać osoba posiadająca wykształcenie 

co najmniej [średnie] < średnie lub średnie branżowe >. 

8a. Osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatów, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 2 i 

ust. 3, są obowiązane, pod rygorem konieczności ponownego odbycia szkolenia, 
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przystąpić do egzaminu w terminie nie dłuższym niż 4 lata od momentu rozpoczęcia 

szkolenia. 

9. Osoby, które ukończyły szkolenie, o którym mowa w ust. 1, i uzyskały certyfikat 

instruktora terapii uzależnień oraz w terminie 3 lat od ukończenia tego szkolenia spełniły 

wymogi, o których mowa w ust. 7, mogą przystąpić do egzaminu w zakresie specjalisty 

terapii uzależnień bez konieczności uczestniczenia w szkoleniu, nie później jednak niż w 

okresie roku po uzyskaniu tytułu magistra. 

10. Koszty szkolenia, o którym mowa w ust. 1, egzaminu oraz wydania certyfikatu ponosi 

uczestnik tego szkolenia. 

11. Biuro prowadzi ewidencję wydawanych certyfikatów. 

12. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb składania 

ofert, kryteria ich oceny oraz terminy postępowania konkursowego, o którym mowa w ust. 

1, uwzględniając konieczność zapewnienia najwyższego poziomu szkolenia. 

13. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wymagania, jakie powinny spełniać podmioty prowadzące szkolenia w dziedzinie 

uzależnień, 

2)   ramowe programy szkoleń w dziedzinie uzależnień, 

3)   tryb i sposób przeprowadzania egzaminu, 

4)   skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin, 

5)   wzory certyfikatów: instruktora terapii uzależnień i specjalisty terapii uzależnień 

- uwzględniając konieczność zapewnienia najwyższego poziomu szkolenia oraz jego rodzaj. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1310)  

Art. 48. 

Służbę w CBA może pełnić osoba: 

1)   posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie; 

2)   korzystająca z pełni praw publicznych; 

3)   wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną; 

4)   która nie była skazana za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe; 



- 88 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

5)   dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach 

o ochronie informacji niejawnych; 

6)   posiadająca co najmniej [średnie wykształcenie] < wykształcenie średnie lub średnie 

branżowe> i wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do 

pełnienia służby; 

7)   która nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała i nie była współpracownikiem 

organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 

r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 740, 904 i 960)  

 

Art. 3. 

Funkcjonariuszem SKW albo SWW może być osoba: 

1)   
(1)

 posiadająca obywatelstwo polskie; 

2)   korzystająca z pełni praw publicznych; 

3)   wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną; 

4)   dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach 

o ochronie informacji niejawnych; 

5)   posiadająca co najmniej [średnie wykształcenie] < wykształcenie średnie lub średnie 

branżowe> i określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do 

pełnienia służby. 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2014 r. poz. 398, z 2015 r. poz. 1893 

oraz z 2016 r. poz. 1228)  

Art. 17. 

1. Dopuszcza się wytwarzanie pasz leczniczych nieprzeznaczonych do obrotu: 

1)   jeżeli są one wytwarzane wyłącznie z produktu pośredniego; 
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2)   w zatwierdzonym w tym celu zakładzie. 

2. Podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie wytwarzania pasz leczniczych 

nieprzeznaczonych do obrotu składa wniosek o zatwierdzenie zakładu do wojewódzkiego 

lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia zakładu. Przepisy art. 10 

ust. 1-3 oraz art. 16 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

3. Procesem produkcji pasz leczniczych nieprzeznaczonych do obrotu może również kierować 

osoba, która: 

1)   posiada co najmniej [średnie] <średnie lub średnie branżowe> wykształcenie rolnicze, 

weterynaryjne lub o kierunku technologia żywności oraz co najmniej 3-letnie 

doświadczenie w zakresie wytwarzania pasz lub 

2)   złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zagadnień dotyczących 

wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego przed komisją powołaną przez 

wojewódzkiego lekarza weterynarii. 

4. Wojewódzki lekarz weterynarii wydaje zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu z 

wynikiem pozytywnym. 

5. Za przeprowadzenie egzaminu pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa i 

jest wpłacana na rachunek wojewódzkiego inspektoratu weterynarii najpóźniej w dniu 

przystąpienia do egzaminu. 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy zakres zagadnień objętych egzaminem, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, 

2)   szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, 

w tym sposób powoływania i skład komisji egzaminacyjnej, 

3)   wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4, 

4)   wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu 

- mając na względzie, aby osoby kierujące procesem produkcji pasz leczniczych 

nieprzeznaczonych do obrotu posiadały odpowiednie kwalifikacje, zapewnienie 

rzetelnego i bezstronnego przeprowadzania egzaminu oraz koszty niezbędne do jego 

przeprowadzenia. 
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USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65, 1228, 1579 i 1760) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa 

żywności i żywienia zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i 

wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd do Spraw 

Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa 

żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 15, t. 6, str. 463), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 178/2002". 

2. Ustawa określa: 

1)   wymagania zdrowotne żywności - w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniach Unii 

Europejskiej; 

2)   wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny: 

a)  żywności - w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych 

(Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

13, t. 34, str. 319), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 852/2004", 

b)  materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - w zakresie 

nieuregulowanym w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do 

kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. 

UE L 338 z 13.11.2004, str. 4), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1935/2004"; 

3)   właściwość organów w zakresie przeprowadzania urzędowych kontroli żywności na 

zasadach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w 

celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami 

dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, 

str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), zwanym dalej 

"rozporządzeniem nr 882/2004"; 

4)   wymagania dotyczące przeprowadzania urzędowych kontroli żywności - w zakresie 

nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 882/2004. 



- 91 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3. 
(2)

 Ustawa reguluje również: 

1)   zasady sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych, 

2)   wymagania w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego 

[- w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach, z wyłączeniem 

szkół dla dorosłych, a także w placówkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 

3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, z późn. zm.), zwanych dalej "jednostkami systemu oświaty".] 

<– w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach, z 

wyłączeniem szkół dla dorosłych, a także w placówkach systemu oświaty, o których 

mowa w art. 2 pkt 3, 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. 

U. poz. …), zwanych dalej „jednostkami systemu oświaty”.> 

 

Art. 43. 

1. Uprawnienia klasyfikatora grzybów może uzyskać osoba, która: 

1)   jest pełnoletnia; 

2)   ukończyła: 

a)  co najmniej [gimnazjum] <gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową> oraz 

b)  kurs specjalistyczny dla kandydatów na klasyfikatorów grzybów; 

3)   zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 

2. Uprawnienia grzyboznawcy może uzyskać osoba, która: 

1)   jest pełnoletnia; 

2)   posiada co najmniej wykształcenie [średnie] < średnie lub średnie branżowe>; 

3)   ukończyła kurs specjalistyczny dla kandydatów na grzyboznawców; 

4)   zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego działającego z upoważnienia Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

3. Organem właściwym w sprawach nadawania uprawnień klasyfikatora grzybów i 

grzyboznawcy, potwierdzonych świadectwami, oraz pozbawiania tych uprawnień jest 

państwowy wojewódzki inspektor sanitarny wskazany w przepisach wydanych na 

podstawie art. 44. 

Art. 52c. 

1. W jednostkach systemu oświaty: 
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1)   sprzedawane mogą być wyłącznie środki spożywcze objęte grupami środków 

spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w tych jednostkach 

określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 1; 

2)   w ramach żywienia zbiorowego dzieciom i młodzieży stosowane mogą być wyłącznie 

środki spożywcze, które spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 6 pkt 2. 

2. W jednostkach systemu oświaty zabrania się reklamy oraz promocji polegającej na 

prowadzeniu działalności zachęcającej do nabywania środków spożywczych innych niż 

objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i 

młodzieży w tych jednostkach określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 

pkt 1 oraz niespełniających wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 6 pkt 2. 

[3. Dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego 

prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub 

osobę fizyczną - także osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego albo 

dyrektor szkoły lub dyrektor placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty może ustalić, w porozumieniu z radą rodziców, 

szczegółową listę produktów dopuszczonych do sprzedaży lub stosowania w ramach 

żywienia zbiorowego w oparciu o przepisy wydane na podstawie ust. 6. 

4. W jednostkach systemu oświaty, w których nie funkcjonuje rada rodziców, listę produktów, 

o której mowa w ust. 3, może ustalić dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy 

wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką 

samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną - także osoba kierująca daną inną formą 

wychowania przedszkolnego albo dyrektor szkoły lub dyrektor placówki, o której mowa w 

art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

5. W przypadku naruszenia przepisów ust. 1-4, dyrektor przedszkola, a w przypadku innej 

formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką 

samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną - także osoba kierująca daną inną formą 

wychowania przedszkolnego, dyrektor szkoły oraz dyrektor placówki, o której mowa w 

art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty są uprawnieni do 

rozwiązania, bez zachowania terminu wypowiedzenia, umowy z podmiotem prowadzącym 

sprzedaż środków spożywczych lub działalność w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i 

młodzieży, bez odszkodowania.] 
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<3. Dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego 

prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub 

osobę fizyczną – także osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego 

albo dyrektor szkoły lub dyrektor jednostki systemu oświaty może ustalić, w 

porozumieniu z radą rodziców, szczegółową listę produktów dopuszczonych do 

sprzedaży lub stosowania w ramach żywienia zbiorowego w oparciu o przepisy 

wydane na podstawie ust. 6. 

4. W jednostkach systemu oświaty, w których nie funkcjonuje rada rodziców, listę 

produktów, o której mowa w ust. 3, może ustalić dyrektor przedszkola, a w 

przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę 

prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – także 

osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego albo dyrektor szkoły 

lub dyrektor jednostki systemu oświaty. 

5. W przypadku naruszenia przepisów ust. 1–4, dyrektor przedszkola, a w przypadku 

innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną 

niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – także osoba 

kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, dyrektor szkoły oraz 

dyrektor jednostki systemu oświaty są uprawnieni do rozwiązania, bez zachowania 

terminu wypowiedzenia, umowy z podmiotem prowadzącym sprzedaż środków 

spożywczych lub działalność w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, bez 

odszkodowania.> 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w 

jednostkach systemu oświaty, 

2)   wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia 

zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty 

- uwzględniając normy żywienia dzieci i młodzieży oraz mając na względzie wartości 

odżywcze i zdrowotne środków spożywczych. 
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USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1868) 

Art. 8. 

[1. Podstawa programowa, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 

i 1010), uwzględnia edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy.] 

<1. Podstawa programowa, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …), 

uwzględnia edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy.> 

2. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem: 

1)   lekarzy systemu, 

2)   pielęgniarek systemu, 

3)   ratowników medycznych 

- którzy otrzymują wynagrodzenie według stawki godzinowej na podstawie umowy 

cywilnoprawnej. 

3. Wysokość stawki godzinowej dla lekarzy systemu, pielęgniarek systemu oraz ratowników 

medycznych, biorących udział w zajęciach edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy ustala dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków finansowych, z tym że 

wysokość tej stawki nie może być niższa niż wysokość stawki godzinowej dla nauczyciela 

posiadającego stopień nauczyciela kontraktowego oraz tytuł zawodowy magistra z 

przygotowaniem pedagogicznym, realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin, określony w art. 42 ust. 3 lp. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) ustalonej na podstawie przepisów, o których 

mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. 

4. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez 

nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, zakres wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy, tryb ich nabywania oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie 

przygotowania do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy, mając na 

celu zapewnienie właściwej ich realizacji. 
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USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w 

nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951, z 2014 r. poz. 1198 oraz z 

2016 r. poz. 1250)  

 

Art. 3. 

1. Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli kredyt preferencyjny został udzielony na podstawie 

umowy zawartej z instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów przez: 

1)   oboje małżonków, 

2)   osobę samotnie wychowującą przynajmniej jedno: 

a)  małoletnie dziecko, 

b)  dziecko, bez względu na jego wiek, na które, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), jest 

pobierany zasiłek pielęgnacyjny, 

[c)  
(1)

 dziecko do ukończenia przez nie 25 . roku życia, uczące się w szkołach oraz kolegiach 

pracowników służb społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), a także w szkołach 

wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach 

duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe 

na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych,] 

<c) dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczące się w szkołach oraz kolegiach 

pracowników służb społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 

r. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …), a także w szkołach wyższych w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1842 i 1933) oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach 

duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki 

wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i 

związków wyznaniowych,> 

3)   osobę niepozostającą w związku małżeńskim, inną niż wskazana w pkt 2 

- zwanych dalej "docelowymi kredytobiorcami". 
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1a. Jeżeli w ocenie instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów docelowy 

kredytobiorca nie posiada zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) 

umowa o kredyt preferencyjny może być zawarta również przez inne osoby niż docelowy 

kredytobiorca. Mogą nimi być zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, 

ojczym, macocha lub teściowie docelowego kredytobiorcy. 

2. Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była 

stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy. 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. 

poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753)  

 

Art. 6. 

 1. Posiadacz Karty Polaka ma prawo do: 

1)   zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.); 

2)   podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak 

obywatele polscy na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.); 

3)   podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, 

a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 

2012 r. poz. 572, z późn. zm.); 

[4)   korzystania z form kształcenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);] 

<4) korzystania z form kształcenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …) oraz ustawie z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943);> 

5)   korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, w zakresie określonym w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
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środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), chyba że umowa 

międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, przewiduje zasady bardziej 

korzystne; 

6)   ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 

pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów 

jednorazowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o 

uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 oraz z 2013 r. poz. 1421 i 1650); 

7)   bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych; 

8)   
(6)

 pomocy konsula, w ramach jego kompetencji i z zastosowaniem i poszanowaniem 

zwyczajów i prawa międzynarodowego, w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa. 

2. Posiadacz Karty Polaka lub osoba, której stwierdzono pochodzenie polskie zgodnie z 

ustawą o repatriacji, korzysta z pierwszeństwa przy ubieganiu się o pomoc finansową 

udzielaną osobom fizycznym ze środków budżetu państwa lub budżetów samorządów 

terytorialnych przeznaczonych na wspieranie Polaków za granicą. 

3. Posiadacz Karty Polaka podejmujący kształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 

zachowuje prawo do ubiegania się o stypendia i inną pomoc przewidzianą dla 

cudzoziemców w odrębnych przepisach. 

4. Przepis ust. 1 pkt 5 nie ma zastosowania do osób uprawnionych do świadczeń opieki 

zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 

2016 r. poz. 169, 195 i 1579)  

Art. 2. 

 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   (uchylony) 

2)   bezskuteczności egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich 

dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących 

zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność 

wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu 

przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: 
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a)  braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu 

wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, 

b)  braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 

alimentacyjnego za granicą; 

3)   dłużniku alimentacyjnym - oznacza to osobę zobowiązaną do alimentów na podstawie 

tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna; 

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

rodzinnych; 

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

świadczeniach rodzinnych; 

5a)  dochodzie członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny 

osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, z zastrzeżeniem 

art. 9 ust. 3-4a; 

6)   
(1)

 instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, 

młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt 

śledczy, zakład karny, a także szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te 

zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie; 

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

a)  wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie 

wypłaty świadczenia w całości lub w części, 

b)  przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę 

pobierającą te świadczenia, 

c)  wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono 

nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania 

uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia, 

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

niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28, zaległe lub bieżące alimenty, do wysokości 

otrzymanych w tym okresie alimentów, 

e)  (uchylona) 

f)  wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał 

tę decyzję; 
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8)   okresie świadczeniowym - oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku 

kalendarzowego; 

9)   organie właściwym dłużnika - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego; 

10)  organie właściwym wierzyciela - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej; 

11)  osobie uprawnionej - oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na 

podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli 

egzekucja okazała się bezskuteczna; 

12)  rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby 

uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby 

uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku 

do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje 

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. 

zm.) albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567 oraz z 2015 r. poz. 1240 i 

1359), a także osobę uprawnioną; do rodziny nie zalicza się: 

a)  dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 

b)  dziecka pozostającego w związku małżeńskim, 

c)  (uchylona) 

d)  rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub 

zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz; 

[13)  
(2)

 szkole - oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną oraz 

szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także 

młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny 

ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodek umożliwiający dzieciom i 

młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z 
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upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;] 

<13) szkole – oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę 

artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także 

młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, 

specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodek 

rewalidacyjno-wychowawczy;> 

14)  
(3)

 szkole wyższej - oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym 

oraz kolegium pracowników służb społecznych; 

15)  (uchylony) 

15a)  zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie 

stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie 

pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o 

dzieło, kontraktu menedżerskiego albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni 

produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także 

prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej; 

16)  znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 

a)  niepełnosprawność w stopniu znacznym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b)  całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c)  
(4)

 stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej 

egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie 

rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach, 

d)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

e)  niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników; 

17)  utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a)  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b)  utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
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c)  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty 

socjalnej, 

e)  wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), 

ea)  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeń,  

f)  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

g)  utratą świadczenia rodzicielskiego, 

h)  utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, 

i)  
(5)

 utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.); 

18)  uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a)  zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b)  uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

e)  rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania 

po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej, 

f)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

g)  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

h)  uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

i)  
(6)

 uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. 


