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  USTAWA 

z dnia 16 lutego 2007 r. 

      

o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów 
i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytal-

ny oraz niektórych innych ustaw1) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, 
rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedeme-
rytalny (Dz. U. Nr 102, poz. 852 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„Ustawa z dnia 20 maja 2005 r. o zapomodze pieniężnej dla niektórych emery-
tów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek 
przedemerytalny w 2007 r.”; 

2) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do zapomogi pieniężnej 
oraz zasady wypłaty i finansowania tej zapomogi.”; 

3) w art. 2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zapomoga pieniężna, zwana dalej „zapomogą”, przysługuje osobom, 
które w marcu danego roku kalendarzowego mają prawo do: 

1) świadczeń, o których mowa w art. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z   Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. 
zm.2)), 

2) świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których 
mowa w art. 18 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawę z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 
593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, 
Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 
2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95. 

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 2007 
r. Nr 35, poz. 219. 
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pieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z 
późn. zm.3)), 

3) świadczenia przedemerytalnego albo zasiłku przedemerytalnego, 
o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świad-
czeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252), 

4) świadczeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6-8 oraz art. 49, 50 
i 52 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu spo-
łecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.4)),  

5) rent, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z 
dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków 
lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okoliczno-
ściach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z późn. zm.5)), 

6) renty socjalnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 
r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.6)), 

7) świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a-c ustawy z dnia 10 
grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodo-
wych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. 
zm.7)), 

8) świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a-c ustawy z dnia 18 
lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Poli-
cji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojsko-
wego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 
Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, 
z późn. zm.8)), 

9) świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 2 i art. 16 ustawy z dnia 
24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach bę-

                                                 
3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej  ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 

668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 
764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273, z 
2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, 
poz. 1110, Nr 150, poz. 1248 i Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 170, poz. 1217 
i Nr 195, poz. 1437. 

4)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 
83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 
i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1366. 

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 83, poz. 760, Nr 96, poz. 874 
i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 
1366. 

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 
1252, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043. 

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 
1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 
708 i 711. 

8)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 
1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085 oraz z 2006 
r. Nr 104, poz. 708 i 711. 
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dących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 
2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.9)), 

10) świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 
29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko-
wych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z późn. 
zm.10)), 

11) świadczenia, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 
kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 
52, poz. 539, z późn. zm.11)), 

 zwanym dalej „osobami uprawnionymi”, jeżeli wysokość tych 
świadczeń nie przekracza, na dzień 31 marca roku, w którym ustala 
się prawo do dodatku, kwoty 1 200,00 zł miesięcznie.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się kwotę świad-
czenia łącznie z dodatkiem pielęgnacyjnym, dodatkiem dla sierot zu-
pełnych oraz innymi dodatkami lub świadczeniami pieniężnymi przy-
sługującymi na podstawie odrębnych przepisów, które są wypłacane 
przez organy emerytalno-rentowe – w wysokości ustalonej przed doko-
naniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszenia na zasadach określonych 
w ustawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 7 i 8, a także zawieszenia 
na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 pkt 2.”, 

c) uchyla się ust. 2; 

d) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku gdy osoba uprawniona pobiera więcej niż jedno świad-
czenie, o którym mowa w ust. 1, przy ustalaniu wysokości świadczeń 
na dzień 31 marca roku, w którym ustala się prawo do dodatku, przyj-
muje się sumę przysługujących świadczeń.”; 

4) w art. 3 wyrazy „jeden dodatek” zastępuje się wyrazami „jedna zapomoga”; 

5) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. 1. Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna 
osoba, przysługuje jedna zapomoga. 

2. W przypadku gdy osobie uprawnionej do renty rodzinnej przysłu-
guje renta socjalna, przy ustalaniu kwoty łącznego świadczenia, 
zgodnie z art. 2 ust. 3, przyjmuje się sumę renty rodzinnej i wy-
płaconej renty socjalnej.”; 

6) uchyla się art. 5 i 6; 

7) art. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

„Art. 7. Zapomoga przysługuje w wysokości: 

                                                 
9)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 

1515, z 2003 r. Nr 72, poz. 658, z 2004 r. Nr 46, poz. 444 i Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 163, 
poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217. 

10)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej  ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 
1515, z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264, Nr 191, poz. 1954, 
Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2779 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65. 

11)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 
r. Nr 91, poz. 873. 
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1) 420,00 zł – jeżeli świadczenie przysługujące osobie upraw-
nionej nie przekracza kwoty 600,00 zł; 

2) 310,00 zł – jeżeli świadczenie przysługujące osobie upraw-
nionej wynosi powyżej 600,00 zł nie więcej jednak niż 
800,00 zł; 

3) 180,00 zł – jeżeli świadczenie przysługujące osobie upraw-
nionej wynosi powyżej 800,00 zł nie więcej jednak niż 1 
000,00 zł; 

4) 140,00 zł – jeżeli świadczenie przysługujące osobie upraw-
nionej wynosi powyżej 1 000,00 zł nie więcej jednak niż 1 
200,00 zł. 

Art. 8. 1. Zapomogę wypłaca się osobie uprawnionej z urzędu, wraz ze 
świadczeniem, o którym mowa w art. 2. 

2. Zapomogę wypłaca się w kwietniowym terminie wypłaty świad-
czeń, o których mowa w art. 2.”; 

8) uchyla się art. 9; 

9) uchyla się art. 11-16; 

10) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Decyzje w sprawie zapomogi wydaje i zapomogę wypłaca organ wypłacają-
cy świadczenie, o którym mowa w art. 2.”; 

11) w art. 18 wyraz „dodatku” zastępuje się wyrazem „zapomogi”; 

12) art. 19 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 19. Zapomoga oraz koszty jej obsługi są finansowane ze środków bu-
dżetu państwa.”; 

13) uchyla się art. 20; 

14) w art. 21 wyraz „dodatku” zastępuje się wyrazem „zapomogi”; 

15) art. 22 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się od-
powiednio przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu-
rach i rentach z   Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem 
art. 136.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.12)) w art. 21 w ust. 1 pkt 59a otrzymuje 
brzmienie: 

                                                 
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 

270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, 
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, 
poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 
1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 
78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, 
poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, 
poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844. Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 
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„59a) zapomoga pieniężna, o której mowa w ustawie z dnia 20 maja 2005 r. o za-
pomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających 
świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. (Dz.U. 
Nr 102, poz. 852 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711).”. 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych  (Dz. U. Nr 71, 
poz. 734, z późn. zm.13)) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyska-
nia oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz 
na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubez-
pieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania 
przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu 
urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakre-
sie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy 
społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z 
pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o 
której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emery-
tów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasi-
łek przedemerytalny w 2007 r .”. 

 

Art. 4. 

W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, 
poz. 593, z późn. zm.14)) w art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się jednorazowego pie-
niężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadcze-
nia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecz-
nie użytecznych oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o 
zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierają-
cych świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.”. 

                                                                                                                                           
1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 
2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 
1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, 
Nr 151, poz. 1596, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 
2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 
757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 
169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484,  Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 
1538 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, 
Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 
1824.  

13)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 
203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 240, poz. 2406 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 447, Nr 84, poz. 587 i Nr 
208, poz. 1535. 

14)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 
2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, 
poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 
1831 i Nr 251, poz. 1844. 
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Art. 5. 

Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dokonania, 
na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, przeniesienia 
między częściami, działami, rozdziałami i paragrafami zawartych w ustawie budże-
towej na rok 2007 planowanych dotacji i wydatków przeznaczonych na finansowanie 
waloryzacji emerytur i rent oraz wypłatę jednorazowego świadczenia zapomogowe-
go, z przeznaczeniem tych środków na wypłatę w 2007 r. zapomóg pieniężnych, o 
których mowa w art. 1 niniejszej ustawy, wraz z kosztami ich obsługi.  

 

Art. 6. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 


