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Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) warunki nabywania i utraty prawa do nauczyciel-
skich Êwiadczeƒ kompensacyjnych zwanych dalej
„Êwiadczeniami”;

2) zasady:

a) ustalania wysokoÊci Êwiadczeƒ,

b) post´powania w sprawach o Êwiadczenia,

c) wyp∏aty Êwiadczeƒ,

d) finansowania Êwiadczeƒ.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) nauczyciel — nauczycieli, wychowawców i innych
pracowników pedagogicznych zatrudnionych w:

a) publicznych i niepublicznych przedszkolach,

b) szko∏ach publicznych i niepublicznych o upraw-
nieniach szkó∏ publicznych,

c) publicznych i niepublicznych placówkach kszta∏-
cenia ustawicznego i placówkach, o których mo-
wa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia
1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z póên. zm.2));

2) organ rentowy — jednostk´ organizacyjnà Zak∏a-
du Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w∏aÊciwà do wyda-
wania decyzji w sprawach Êwiadczeƒ, okreÊlonà
w ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o syste-

mie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74, z póên. zm.3));

3) uprawniony — osob´ majàcà ustalone prawo do
Êwiadczenia.

Art. 3. Prawo do Êwiadczenia na warunkach
i w wysokoÊci okreÊlonych w ustawie przys∏uguje na-
uczycielom zatrudnionym w jednostkach, o których
mowa w art. 2 pkt 1.

Art. 4. 1. Âwiadczenie przys∏uguje nauczycielom,
którzy spe∏nili ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) osiàgn´li wiek, o którym mowa w ust. 3;

2) majà okres sk∏adkowy i niesk∏adkowy w rozumie-
niu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póên.
zm.4)), zwanej dalej „ustawà o emeryturach i ren-
tach z FUS”, wynoszàcy 30 lat, w tym 20 lat wyko-
nywania pracy w jednostkach, o których mowa
w art. 2 pkt 1, w wymiarze co najmniej 1/2 obo-
wiàzkowego wymiaru zaj´ç;

3) rozwiàzali stosunek pracy.

2. Nauczycielom spe∏niajàcym warunki okreÊlone
w ust. 1 pkt 1 i 2 Êwiadczenie przys∏uguje równie˝
w przypadku rozwiàzania stosunku pracy lub wygaÊ-
ni´cia stosunku pracy w okolicznoÊciach okreÊlonych
w art. 20 ust. 1, 5c i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
— Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z póên. zm.5)).
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USTAWA

z dnia 22 maja 2009 r. 

o nauczycielskich Êwiadczeniach kompensacyjnych1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, ustaw´ z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników,
ustaw´ z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych, ustaw´ z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
ustaw´ z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiadczeniach pieni´˝-
nych z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby i ma-
cierzyƒstwa, ustaw´ z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnie-
niu socjalnym, ustaw´ z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie
socjalnej, ustaw´ z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadcze-
niach rodzinnych, ustaw´ z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustaw´
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze Êrodków publicznych oraz ustaw´
z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273,
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235,
poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206
i Nr 56, poz. 458.

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125,
Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176,
poz. 1243, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411, Nr 141,
poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318, Nr 220,
poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507
i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 8,
poz. 38, Nr 14, poz. 75, Nr 18, poz. 97, Nr 22, poz. 120,
Nr 68, poz. 574 i Nr 71, poz. 609.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368
i 1369 i Nr 200, poz. 1445, z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 192,
poz. 1180, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r.
Nr 8, poz. 38, Nr 42, poz. 338 i Nr 69, poz. 596.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56,
poz. 458 i Nr 67, poz. 572. 
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3. Nauczyciel ma prawo do Êwiadczenia, je˝eli
ukoƒczy∏:

1) 55 lat — w latach 2009—2014;

2) 55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku
m´˝czyzn — w latach 2015—2016;

3) 55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku
m´˝czyzn — w latach 2017—2018;

4) 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku
m´˝czyzn — w latach 2019—2020;

5) 55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku
m´˝czyzn — w latach 2021—2022;

6) 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku
m´˝czyzn — w latach 2023—2024;

7) 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku
m´˝czyzn — w latach 2025—2026;

8) 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku
m´˝czyzn — w latach 2027—2028;

9) 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku
m´˝czyzn — w latach 2029—2030;

10) 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku
m´˝czyzn — w latach 2031—2032.

Art. 5. 1. Âwiadczenie stanowi równowartoÊç kwo-
ty b´dàcej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia
emerytury, ustalonej w sposób okreÊlony w art. 25
ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przez Êrednie
dalsze trwanie ˝ycia dla osób w wieku 60 lat, ustalone
wed∏ug obowiàzujàcych w dniu zg∏oszenia wniosku
o przyznanie Êwiadczenia tablic Êredniego trwania ˝y-
cia, o których mowa w art. 26 ustawy o emeryturach
i rentach z FUS. 

2. Je˝eli uprawniony jest cz∏onkiem otwartego
funduszu emerytalnego, przy ustalaniu podstawy ob-
liczenia emerytury, sk∏adki na ubezpieczenie emery-
talne, zewidencjonowane na jego koncie w Zak∏adzie
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, zwanym dalej „Zak∏a-
dem”, zwi´ksza si´ przez pomno˝enie wskaênikiem
korygujàcym 19,52/12,22, stanowiàcym stosunek pe∏-
nej wysokoÊci sk∏adki na ubezpieczenie emerytalne
do wysokoÊci zewidencjonowanej na koncie ubezpie-
czonego w Zak∏adzie.

3. Kwota Êwiadczenia nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ kwo-
ta najni˝szej emerytury, o której mowa w art. 85 usta-
wy o emeryturach i rentach z FUS.

4. Âwiadczenie podlega waloryzacji na zasadach
i w terminach przewidzianych dla waloryzacji Êwiad-
czeƒ w art. 88, art. 89 i art. 93 ustawy o emeryturach
i rentach z FUS.

Art. 6. Âwiadczenia finansowane sà z bud˝etu
paƒstwa.

Art. 7. 1. Prawo do Êwiadczenia powstaje z dniem
spe∏nienia warunków wymaganych do nabycia tego
prawa.

2. W przypadku pobierania zasi∏ku chorobowego
lub Êwiadczenia rehabilitacyjnego prawo do Êwiad-
czenia powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego
zasi∏ku lub Êwiadczenia.

Art. 8. Prawo do Êwiadczenia ustaje z dniem:

1) poprzedzajàcym dzieƒ nabycia prawa do emerytu-
ry, która jest ustalona decyzjà organu rentowego
lub innego organu emerytalno-rentowego, okreÊ-
lonego w odr´bnych przepisach;

2) poprzedzajàcym dzieƒ osiàgni´cia przez upraw-
nionego wieku:

a) 60 lat — w przypadku kobiet,

b) 65 lat — w przypadku m´˝czyzn

— je˝eli uprawniony nie ma prawa do emerytury
ustalonego decyzjà organu rentowego lub innego
organu emerytalno-rentowego, okreÊlonego w od-
r´bnych przepisach;

3) Êmierci uprawnionego.

Art. 9. 1. Prawo do Êwiadczenia ulega zawieszeniu
lub Êwiadczenie to ulega zmniejszeniu na zasadach
okreÊlonych w art. 103 ust. 3 i art. 104—106 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS.

2. Prawo do Êwiadczenia ulega zawieszeniu bez
wzgl´du na wysokoÊç uzyskiwanego przychodu w ra-
zie podj´cia przez uprawnionego pracy w jednost-
kach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. — Karta Nauczyciela.

Art. 10. 1. W razie Êmierci osoby, która zg∏osi∏a
wniosek o Êwiadczenie okreÊlone ustawà, Êwiadcze-
nie nale˝ne jej do dnia Êmierci wyp∏aca si´ ma∏˝onko-
wi, dzieciom, z którymi prowadzi∏a wspólne gospo-
darstwo domowe, a w przypadku ich braku — ma∏-
˝onkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadzi-
∏a wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich
braku — innym cz∏onkom rodziny uprawnionym do
renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawa-
∏a ta osoba.

2. Osoby wymienione w ust. 1 majà prawo do
udzia∏u w dalszym prowadzeniu post´powania
w sprawie Êwiadczenia, nieukoƒczonego wskutek
Êmierci osoby, która o to Êwiadczenie wystàpi∏a.

3. Roszczenie o wyp∏at´ Êwiadczenia, o którym
mowa w ust. 1, wygasa po up∏ywie 12 miesi´cy od
dnia Êmierci osoby, której Êwiadczenie przys∏ugiwa∏o,
chyba ˝e przed up∏ywem tego okresu zostanie zg∏o-
szony wniosek o dalsze prowadzenie post´powania.

Art. 11. Do Êwiadczenia przys∏uguje dodatek piel´-
gnacyjny na zasadach i w wysokoÊci okreÊlonych
w art. 75 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Art. 12. Osobie, która pokry∏a koszty pogrzebu po
Êmierci: 

1) uprawnionego,

2) cz∏onka rodziny uprawnionego

— przys∏uguje zasi∏ek pogrzebowy na zasadach
okreÊlonych w art. 77—81 i art. 99 ustawy o emery-
turach i rentach z FUS.

Art. 13. Dodatek piel´gnacyjny oraz zasi∏ek po-
grzebowy finansowane sà z bud˝etu paƒstwa.
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Art. 14. Post´powanie w sprawie Êwiadczenia
wszczyna si´ na wniosek nauczyciela zg∏oszony bez-
poÊrednio lub za poÊrednictwem p∏atnika sk∏adek
w organie rentowym.

Art. 15. 1. Decyzj´ w sprawie Êwiadczenia wydaje
i Êwiadczenie to wyp∏aca:

1) organ rentowy w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania nauczyciela;

2) organ rentowy w∏aÊciwy ze wzgl´du na ostatnie
miejsce zamieszkania nauczyciela w Rzeczypospo-
litej Polskiej, je˝eli zamieszkuje on poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Od decyzji w sprawie Êwiadczenia przys∏ugu-
je odwo∏anie do sàdu, na zasadach okreÊlonych
w art. 83 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o sys-
temie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, zwanej dalej „ustawà
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych”.

Art. 16. 1. Âwiadczenie wyp∏aca si´ za miesiàc ka-
lendarzowy w terminach i na zasadach przewidzia-
nych dla wyp∏aty emerytur okreÊlonych w art. 129,
art. 130, art. 132—135 i art. 137 ustawy o emeryturach
i rentach z FUS.

2. Kwot´ Êwiadczenia za niepe∏ny miesiàc ustala
si´, dzielàc kwot´ Êwiadczenia przez liczb´ dni kalen-
darzowych w miesiàcu, a otrzymanà kwot´ mno˝y si´
przez liczb´ dni kalendarzowych, za które Êwiadczenie
przys∏uguje. 

3. W razie Êmierci uprawnionego wstrzymanie wy-
p∏aty Êwiadczenia nast´puje od miesiàca przypadajà-
cego po miesiàcu, w którym zmar∏a osoba upraw-
niona.

Art. 17. 1. W razie zbiegu prawa do Êwiadczenia
z prawem do renty, uposa˝enia w stanie spoczynku,
zasi∏ku przedemerytalnego, Êwiadczenia przedemery-
talnego lub innego Êwiadczenia o charakterze emery-
talnym lub rentowym, ustalonym na podstawie od-
r´bnych ustaw, przys∏uguje tylko jedno z tych Êwiad-
czeƒ — wy˝sze lub wybrane przez uprawnionego.

2. W przypadku skorzystania z prawa do Êwiadcze-
nia nie przys∏uguje prawo do rekompensaty, o której
mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emerytu-
rach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656). 

Art. 18. 1. W zakresie post´powania w sprawach
Êwiadczenia stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 114,
art. 116 i art. 117—128 ustawy o emeryturach i rentach
z FUS.

2. W zakresie post´powania w sprawach zwrotu
nienale˝nie pobranego Êwiadczenia, egzekucji i potrà-
ceƒ stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 138—144
ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz przepisy
art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

3. W razie zbiegu prawa do Êwiadczenia z prawa-
mi, o których mowa w art. 17 ust. 1, stosuje si´ odpo-
wiednio art. 98 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Art. 19. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. —
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z póên. zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 53:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla nauczycieli b´dàcych emerytami, renci-
stami lub nauczycielami pobierajàcymi na-
uczycielskie Êwiadczenie kompensacyjne do-
konuje si´ odpisu na zak∏adowy fundusz
Êwiadczeƒ socjalnych w wysokoÊci 5 % po-
bieranych przez nich emerytur, rent oraz na-
uczycielskich Êwiadczeƒ kompensacyjnych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Odpisy, o których mowa w ust. 1 i 2, ∏àcznie
z naliczonymi odpisami podstawowymi na
zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych na
pozosta∏ych pracowników oraz emerytów,
rencistów i nauczycieli pobierajàcych na-
uczycielskie Êwiadczenie kompensacyjne —
by∏ych pracowników, stanowià jeden fun-
dusz w szkole.”,

c) w ust. 3a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku likwidacji szko∏y organ prowa-
dzàcy szko∏´ jest obowiàzany wskazaç innà
szko∏´, w której b´dzie naliczany odpis na zak∏a-
dowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych na ka˝de-
go nauczyciela b´dàcego emerytem lub renci-
stà zlikwidowanej szko∏y oraz nauczyciela po-
bierajàcego nauczycielskie Êwiadczenie kom-
pensacyjne, którego szko∏a by∏a ostatnim miej-
scem pracy.”;

2) w art. 54 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Nauczyciel po przejÊciu na emerytur´, rent´
lub nauczycielskie Êwiadczenie kompensacyj-
ne zachowuje prawo do zajmowania mieszka-
nia. Prawo to s∏u˝y tak˝e ma∏˝onkowi nauczy-
ciela emeryta (rencisty, pobierajàcego nauczy-
cielskie Êwiadczenie kompensacyjne) oraz
dzieciom pozostajàcym na jego utrzymaniu
i prowadzàcym z nim wspólne gospodarstwo
domowe.”;

3) art. 60 otrzymuje brzmienie:

„Art. 60. Uprawnienia okreÊlone w art. 56 i 58 za-
chowujà nauczyciele równie˝ po przej-
Êciu na emerytur´, rent´ lub nauczyciel-
skie Êwiadczenie kompensacyjne.”;

4) w art. 72 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, zacho-
wujà nauczyciele po przejÊciu na emerytur´,
rent´ lub nauczycielskie Êwiadczenie kompen-
sacyjne bez wzgl´du na dat´ przejÊcia na eme-
rytur´, rent´ lub nauczycielskie Êwiadczenie
kompensacyjne.”;

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56,
poz. 458 i Nr 67, poz. 572. 
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5) w art. 87 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Nauczycielowi spe∏niajàcemu warunki upraw-
niajàce do emerytury, renty z tytu∏u niezdolno-
Êci do pracy lub nauczycielskiego Êwiadczenia
kompensacyjnego, którego stosunek pracy
usta∏ w zwiàzku z przejÊciem na emerytur´,
rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy lub na-
uczycielskie Êwiadczenie kompensacyjne, je˝e-
li nie uzyska∏ z tego tytu∏u odprawy przewi-
dzianej w art. 28, przyznaje si´ odpraw´ w wy-
sokoÊci dwumiesi´cznego ostatnio pobierane-
go wynagrodzenia w szkole b´dàcej podsta-
wowym miejscem jego pracy.

2. Nauczycielowi spe∏niajàcemu warunki upraw-
niajàce do emerytury, renty z tytu∏u niezdolno-
Êci do pracy lub nauczycielskiego Êwiadczenia
kompensacyjnego, którego stosunek pracy
usta∏ w zwiàzku z przejÊciem na emerytur´,
rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy lub na-
uczycielskie Êwiadczenie kompensacyjne, któ-
ry przepracowa∏ w szkole co najmniej 20 lat,
przyznaje si´ odpraw´ w wysokoÊci trzymie-
si´cznego wynagrodzenia ostatnio pobierane-
go w szkole b´dàcej podstawowym miejscem
jego pracy.”;

6) w art. 91b w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przedszkolach, o których mowa w art. 1 ust. 2
pkt 2 lit. b, w wymiarze co najmniej 1/2 obo-
wiàzkowego wymiaru zaj´ç, w tym do nauczy-
ciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora,
majà zastosowanie przepisy art. 6, art. 9—9i,
art. 22 ust. 3 i 4, art. 26, art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3,
art. 51, art. 70a ust. 3, 4 i 6, art. 75—85
i art. 88.”.

Art. 20. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U. z 2008 r.
Nr 50, poz. 291, z póên. zm.7)) w art. 6 pkt 10c otrzymu-
je brzmienie:

„10c) ustalonym prawie do emerytury lub renty —
rozumie si´ ustalone prawo do emerytury lub
renty z ubezpieczenia albo ustalone prawo do
emerytury lub renty na podstawie przepisów
emerytalnych lub innych przepisów o zaopa-
trzeniu emerytalnym, albo ustalone prawo do
emerytury pomostowej na podstawie przepi-
sów o emeryturach pomostowych lub do na-
uczycielskich Êwiadczeƒ kompensacyjnych na
podstawie przepisów o nauczycielskich Êwiad-
czeniach kompensacyjnych, a tak˝e ustalone
prawo do zasi∏ku przedemerytalnego lub
Êwiadczenia przedemerytalnego, przyznanego
na podstawie przepisów o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy, oraz Êwiadcze-
nia o charakterze rentowym z instytucji zagra-
nicznej;”.

Art. 21. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.8)) w art. 34:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organy rentowe sà obowiàzane jako p∏atnicy
pobieraç zaliczki miesi´czne od wyp∏acanych
bezpoÊrednio przez te organy emerytur i rent,
Êwiadczeƒ przedemerytalnych i zasi∏ków
przedemerytalnych, nauczycielskich Êwiad-
czeƒ kompensacyjnych, zasi∏ków pieni´˝nych
z ubezpieczenia spo∏ecznego, rent struktural-
nych oraz rent socjalnych.”;

2) w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„Organy rentowe sà obowiàzane, w terminie do
koƒca lutego, po up∏ywie roku podatkowego, spo-
rzàdziç i przekazaç roczne obliczenie podatku, we-
d∏ug ustalonego wzoru, podatnikom uzyskujàcym
dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent
socjalnych, Êwiadczeƒ przedemerytalnych, zasi∏-
ków przedemerytalnych i nauczycielskich Êwiad-
czeƒ kompensacyjnych oraz urz´dowi skarbowe-
mu, którym kieruje naczelnik urz´du skarbowego
w∏aÊciwy wed∏ug miejsca zamieszkania podatni-
ka, a w przypadku podatnika, o którym mowa
w art. 3 ust. 2a, urz´dowi skarbowemu, którym
kieruje naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy
w sprawach opodatkowania osób zagranicznych;
obowiàzek ten nie dotyczy podatników:”;

———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70,
poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228,
poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 69,
poz. 595 i Nr 79, poz. 667. 

———————
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone 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. 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 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, 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, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115,
poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191,
poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549,
z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894,
Nr 209, poz. 1316, Nr 220, poz. 1431 i 1432, Nr 223,
poz. 1459 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11,
Nr 6, poz. 33, Nr 19, poz. 100, Nr 69, poz. 587, Nr 79,
poz. 666 i Nr 91, poz. 741.
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3) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Je˝eli podatnik dokona∏ zwrotu nienale˝nie
pobranych emerytur i rent lub zasi∏ków
z ubezpieczenia spo∏ecznego, rent struktural-
nych, rent socjalnych, Êwiadczeƒ przedemery-
talnych, zasi∏ków przedemerytalnych, nauczy-
cielskich Êwiadczeƒ kompensacyjnych, otrzy-
manych bezpoÊrednio z tego organu, a obo-
wiàzek poboru zaliczek przez ten organ trwa 
— organ rentowy odejmuje od dochodu kwo-
ty zwrotów dokonanych w roku podatkowym
przy ustalaniu wysokoÊci zaliczek oraz w rocz-
nym obliczeniu dochodu, zamieszczajàc na
tym rozliczeniu odpowiednie informacje.”; 

4) ust. 10b otrzymuje brzmienie:

„10b. W przypadku przyznania podatnikowi prawa
do emerytury, renty z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej,
zasi∏ków z ubezpieczenia spo∏ecznego lub
renty rodzinnej, za okres, za który podatnik
pobiera∏ zasi∏ek, dodatek szkoleniowy, sty-
pendium albo inne Êwiadczenie pieni´˝ne
z tytu∏u pozostawania bez pracy, nauczyciel-
skie Êwiadczenie kompensacyjne, zasi∏ek
przedemerytalny lub Êwiadczenie przed-
emerytalne, pobrane z tego tytu∏u kwoty
w wysokoÊci uwzgl´dniajàcej zaliczk´ na
podatek i sk∏adk´ na ubezpieczenie zdro-
wotne — organ rentowy odejmuje od przy-
znanego Êwiadczenia przy ustalaniu wyso-
koÊci zaliczek oraz w rocznym obliczeniu po-
datku, zamieszczajàc na tym rozliczeniu od-
powiednie informacje.”.

Art. 22. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póên. zm.9))
art. 66 otrzymuje brzmienie:

„Art. 66. Renta rodzinna przys∏uguje tak˝e uprawnio-
nym cz∏onkom rodziny osoby, która w chwi-
li Êmierci pobiera∏a zasi∏ek przedemerytalny,
Êwiadczenie przedemerytalne lub nauczy-
cielskie Êwiadczenie kompensacyjne. W ta-
kim przypadku przyjmuje si´, ̋ e osoba zmar-
∏a spe∏nia∏a warunki do uzyskania renty z ty-
tu∏u ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy.”.

Art. 23. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r.
o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecz-
nego w razie choroby i macierzyƒstwa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 267, z póên. zm.10)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 13 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) jest uprawniona do zasi∏ku dla bezrobotnych,
zasi∏ku przedemerytalnego, Êwiadczenia przed-
emerytalnego lub nauczycielskiego Êwiadcze-
nia kompensacyjnego;”;

2) w art. 18 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Âwiadczenie rehabilitacyjne nie przys∏uguje
osobie uprawnionej do emerytury lub renty
z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, zasi∏ku dla bez-
robotnych, zasi∏ku przedemerytalnego, Êwiad-
czenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
Êwiadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu
dla poratowania zdrowia, udzielonego na pod-
stawie odr´bnych przepisów.”;

3) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. Zasi∏ek wyrównawczy nie przys∏uguje
ubezpieczonemu b´dàcemu pracowni-
kiem, uprawnionemu do emerytury, ren-
ty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy lub na-
uczycielskiego Êwiadczenia kompensa-
cyjnego.”.

Art. 24. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o za-
trudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z póên.
zm.11)) w art. 1 w ust. 3 w pkt 7 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje pkt 8 w brzmieniu:

„8) nauczycielskiego Êwiadczenia kompensacyjne-
go.”.

Art. 25. W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o ren-
cie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z póên. zm.12))
w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Renta socjalna nie przys∏uguje osobie uprawnio-
nej do emerytury, uposa˝enia w stanie spoczyn-
ku, renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, renty in-
walidzkiej lub pobierajàcej Êwiadczenie o charak-
terze rentowym z instytucji zagranicznych, renty
strukturalnej, a tak˝e osobie uprawnionej do za-
si∏ku przedemerytalnego, Êwiadczenia przed-
emerytalnego lub nauczycielskiego Êwiadczenia
kompensacyjnego.”.

Art. 26. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992, z póên. zm.13)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany: 

———————
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone 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,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368
i 1369 i Nr 200, poz. 1445, z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 192,
poz. 1180, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1656 oraz
z 2009 r. Nr 8, poz. 38, Nr 42, poz. 338 i Nr 69, poz. 596.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.
Nr 47, poz. 318 i Nr 115, poz. 792, z 2008 r. Nr 93, poz. 582,
Nr 119, poz. 771, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654
oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

———————
11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001, z 2005 r.
Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 94,
poz. 651, z 2007 r. Nr 115, poz. 793 oraz z 2009 r. Nr 6,
poz. 33 i Nr 91, poz. 742.

12) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r.
Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r.
Nr 120, poz. 818 i Nr 176, poz. 1241 oraz z 2008 r. Nr 70,
poz. 416.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r.
Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192,
poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237,
poz. 1654.
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1) w art. 3:

a) w pkt 23 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) utratà zasi∏ku przedemerytalnego lub Êwiad-
czenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
Êwiadczenia kompensacyjnego, a tak˝e eme-
rytury lub renty, renty rodzinnej lub renty so-
cjalnej, z wyjàtkiem rent przyznanych rolni-
kom w zwiàzku z przekazaniem lub dzier˝awà
gospodarstwa rolnego,”,

b) w pkt 24 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) uzyskaniem zasi∏ku przedemerytalnego lub
Êwiadczenia przedemerytalnego, nauczy-
cielskiego Êwiadczenia kompensacyjnego,
a tak˝e emerytury lub renty, renty rodzinnej
lub renty socjalnej, z wyjàtkiem rent przy-
znanych rolnikom w zwiàzku z przekazaniem
lub dzier˝awà gospodarstwa rolnego,”;

2) w art. 5 po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a—8c w brzmie-
niu:

„8a. Ustalajàc dochód rodziny uzyskany z gospo-
darstwa rolnego, do powierzchni gospodar-
stwa stanowiàcego podstaw´ wymiaru po-
datku rolnego wlicza si´ obszary rolne odda-
ne w dzier˝aw´ z wyjàtkiem:

1) oddanej w dzier˝aw´, na podstawie umowy
dzier˝awy zawartej stosownie do przepisów
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników, cz´-
Êci lub ca∏oÊci znajdujàcego si´ w posiada-
niu rodziny gospodarstwa rolnego;

2) gospodarstwa rolnego wniesionego do
u˝ytkowania przez rolniczà spó∏dzielni´
produkcyjnà;

3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzier-
˝aw´ w zwiàzku z pobieraniem renty okreÊ-
lonej w przepisach o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich ze Êrodków pochodzà-
cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fun-
duszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz
w przepisach o wspieraniu rozwoju obsza-
rów wiejskich z udzia∏em Êrodków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich.

8b. Ustalajàc dochód rodziny uzyskany przez
dzier˝awc´ gospodarstwa rolnego oddanego
w dzier˝aw´ na zasadach, o których mowa
w ust. 8a, dochód uzyskany z gospodarstwa
rolnego pomniejsza si´ o zap∏acony czynsz
z tytu∏u dzier˝awy.

8c. Ustalajàc dochód rodziny uzyskany z wydzier-
˝awionego od Agencji NieruchomoÊci Rol-
nych gospodarstwa rolnego, dochód uzyska-
ny z gospodarstwa rolnego pomniejsza si´
o zap∏acony czynsz z tytu∏u dzier˝awy.”;

3) w art. 17 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) osoba sprawujàca opiek´ ma ustalone prawo
do emerytury, renty, renty socjalnej, zasi∏ku
sta∏ego, nauczycielskiego Êwiadczenia kom-
pensacyjnego, zasi∏ku przedemerytalnego lub
Êwiadczenia przedemerytalnego;”.

Art. 27. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póên. zm.14)) w art. 2
w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) nie naby∏a prawa do emerytury lub renty z tytu-
∏u niezdolnoÊci do pracy, renty szkoleniowej,
renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokoÊci
przekraczajàcej po∏ow´ minimalnego wynagro-
dzenia za prac´ albo po ustaniu zatrudnienia, in-
nej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadze-
nia pozarolniczej dzia∏alnoÊci, nie pobiera na-
uczycielskiego Êwiadczenia kompensacyjnego,
zasi∏ku przedemerytalnego, Êwiadczenia przed-
emerytalnego, Êwiadczenia rehabilitacyjnego,
zasi∏ku chorobowego, zasi∏ku macierzyƒskiego
lub zasi∏ku w wysokoÊci zasi∏ku macierzyƒskie-
go,”.

Art. 28. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027, z póên. zm.15)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 66 w ust. 1 w pkt 36 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje pkt 37 w brzmieniu:

„37) osoby pobierajàce nauczycielskie Êwiadcze-
nia kompensacyjne.”;

2) w art. 73 w pkt 18 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje pkt 19 w brzmieniu:

„19) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 37,
obejmuje okres od dnia przyznania prawa
do nauczycielskiego Êwiadczenia kompensa-
cyjnego do dnia utraty prawa do jego pobie-
rania.”;

3) w art. 75 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Osoby pobierajàce nauczycielskie Êwiadcze-
nia kompensacyjne zg∏asza do ubezpieczenia
zdrowotnego jednostka organizacyjna Zak∏a-
du Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych okreÊlona
w przepisach o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych do 15 dnia miesiàca nast´pujàcego
po miesiàcu, w którym powsta∏ obowiàzek
ubezpieczenia lub zaistnia∏y zmiany dotyczà-
ce tego obowiàzku.”;

4) w art. 81 w ust. 8 po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a
w brzmieniu:

„6a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 37,
jest kwota nauczycielskiego Êwiadczenia kom-
pensacyjnego;”;

———————
14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134,
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595
i Nr 91, poz. 742.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225,
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120,
Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299 i Nr 92, poz. 753.
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5) w art. 85 po ust. 10 dodaje si´ ust. 10a w brzmieniu:

„10a. Za osob´ pobierajàcà nauczycielskie Êwiad-
czenie kompensacyjne sk∏adk´ jako p∏atnik
oblicza, pobiera z kwoty nauczycielskiego
Êwiadczenia kompensacyjnego i odprowa-
dza jednostka organizacyjna Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych okreÊlona w przepi-
sach o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.”;

6) w art. 87 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„W przypadku rozliczania sk∏adek na ubezpiecze-
nie zdrowotne od emerytur, rent, nauczycielskich
Êwiadczeƒ kompensacyjnych, zasi∏ków przedeme-
rytalnych i Êwiadczeƒ przedemerytalnych oraz
Êwiadczeƒ pieni´˝nych dla cywilnych niewido-
mych ofiar dzia∏aƒ wojennych jednostka organi-
zacyjna Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych okreÊ-
lona w przepisach o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych:”;

7) w art. 94 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Od nienale˝nie pobranej emerytury, renty, za-
si∏ku przedemerytalnego, Êwiadczenia przed-
emerytalnego, nauczycielskiego Êwiadczenia
kompensacyjnego albo Êwiadczenia pieni´˝ne-
go dla cywilnych ofiar wojny sk∏adka na ubez-
pieczenie zdrowotne nie podlega zwrotowi.”.

Art. 29. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r. o po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.
z 2009 r. Nr 1, poz. 7 i Nr 6, poz. 33) w art. 2: 

1) w pkt 17 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) utratà zasi∏ku przedemerytalnego lub Êwiad-
czenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
Êwiadczenia kompensacyjnego, a tak˝e eme-
rytury lub renty, renty rodzinnej lub renty so-
cjalnej, z wyjàtkiem renty przyznanej rolnikowi
w zwiàzku z przekazaniem lub dzier˝awà 
gospodarstwa rolnego,”;

2) w pkt 18 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) uzyskaniem zasi∏ku przedemerytalnego lub
Êwiadczenia przedemerytalnego, nauczyciel-
skiego Êwiadczenia kompensacyjnego, a tak˝e
emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty
socjalnej, z wyjàtkiem renty przyznanej rolni-
kowi w zwiàzku z przekazaniem lub dzier˝awà
gospodarstwa rolnego,”.

Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu og∏oszenia,
z wyjàtkiem art. 26 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.
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