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Poz. 1790 i 1791

1790
USTAWA
z dnia 14 grudnia 2001 r.
zmieniajàca ustaw´ o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych,
ustawy o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich.

Art. 1. W ustawie z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa
oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich (Dz. U.
Nr 129, poz. 1438) w art. 8 w ust. 5 w pkt 3 w lit. c) wyrazy „art. 40b” zast´puje si´ wyrazami „art. 40f”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1791
USTAWA
z dnia 17 grudnia 2001 r.
o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych i ustawy o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa.

Art. 1. W ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu
alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i
z 1999 r. Nr 90, poz. 1000) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 4:
a) w ust. 2 po wyrazach „z zastrze˝eniem ust. 6” dodaje si´ wyrazy „i 7”,
b) po ust. 6 dodaje si´ ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. W okresie od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia
31 maja 2003 r. Êwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys∏ugujà, je˝eli przeci´tny
miesi´czny dochód na osob´ w rodzinie
uprawnionego, uzyskany w roku 2001, nie
przekracza 612 z∏.

8. Dochód, o którym mowa w ust. 7, oznacza
dochód w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 60,
poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 104,
poz. 1104 oraz z 2001 r. Nr 122, poz. 1349
i Nr 128, poz. 1405) pomniejszony o obcià˝enie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, sk∏adk´ z tytu∏u ubezpieczeƒ: emerytalnego, rentowych i chorobowego, okreÊlonych w przepisach o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych, oraz o kwot´ alimentów,
Êwiadczonych przez osoby w rodzinie na
rzecz innych osób, podzielony przez liczb´
osób w rodzinie.”;
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2) w art. 4a:
a) w ust. 2:
— w pkt 1 wyraz „oÊwiadczenia” zast´puje si´
wyrazem „zaÊwiadczenia”,
— w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) oÊwiadczenia o liczbie osób w rodzinie.”,
b) w ust. 3 wyrazy „wzór oÊwiadczenia o dochodach rodziny” zast´puje si´ wyrazami „wzór
oÊwiadczenia o liczbie osób w rodzinie”.

Poz. 1791

3) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zasi∏ek rodzinny przys∏uguje, z zastrze˝eniem
ust. 2, w wysokoÊci:
1) 41,20 z∏otych miesi´cznie na ma∏˝onka oraz
na pierwsze i drugie dziecko,
2) 51,00 z∏otych miesi´cznie na trzecie dziecko,
3) 63,70 z∏otych na ka˝de kolejne dziecko.”;
4) w art. 14:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zasi∏ek piel´gnacyjny przys∏uguje:

Art. 2. W ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 oraz z 2001 r.
Nr 122, poz. 1349 i Nr 128, poz. 1405) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2:
a) w ust. 1 po wyrazach „ust. 4” dodaje si´ wyrazy
„oraz ust. 8—10”,
b) po ust. 7 dodaje si´ ust. 8—11 w brzmieniu:
„8. W okresie od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia
31 maja 2003 r. zasi∏ek rodzinny przys∏uguje,
je˝eli przeci´tny miesi´czny dochód na osob´ w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku 2001, nie przekracza 548 z∏.
9. W przypadku osób samotnie wychowujàcych dzieci oraz osób wychowujàcych dzieci
uprawnione do zasi∏ku piel´gnacyjnego,
w okresie od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia
31 maja 2003 r., zasi∏ek rodzinny przys∏uguje, je˝eli przeci´tny miesi´czny dochód na
osob´ w rodzinie uprawnionego, uzyskany
w roku 2001, nie przekracza 612 z∏.
10. Na u˝ytek ustawy przyjmuje si´, ˝e miesi´czny dochód z 2 ha przeliczeniowych za rok
2001 jest równy 548 z∏.
11. Dochód, o którym mowa w ust. 8 i 9, oznacza
dochód okreÊlony w art. 3 pomniejszony
o obcià˝enie podatkiem dochodowym od
osób fizycznych, sk∏adk´ z tytu∏u ubezpieczeƒ: emerytalnego, rentowych i chorobowego, okreÊlonych w przepisach o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych, oraz o kwot´ alimentów, Êwiadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób, podzielony przez
liczb´ osób w rodzinie.”;
2) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zasi∏ek rodzinny przys∏uguje na osob´ wymienionà w art. 4 ust. 3 bez wzgl´du na wiek,
gdy jest ona niepe∏nosprawna w stopniu
znacznym, jak równie˝ w przypadku gdy jest
niepe∏nosprawna w stopniu umiarkowanym, je˝eli niepe∏nosprawnoÊç powsta∏a
w wieku uprawniajàcym do zasi∏ku rodzinnego na dziecko.”;

1) dziecku w wieku do lat 16 w przypadku
uznania dziecka za niepe∏nosprawne,
2) osobie w wieku powy˝ej lat 16, je˝eli jest
niepe∏nosprawna w stopniu znacznym,
jak równie˝ w przypadku gdy jest niepe∏nosprawna w stopniu umiarkowanym, je˝eli niepe∏nosprawnoÊç powsta∏a w wieku
uprawniajàcym do zasi∏ku rodzinnego na
dziecko,
3) osobie, która ukoƒczy∏a 75 lat ˝ycia.”,
b) skreÊla si´ ust. 4 i 5;
5) w art. 14a po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zasi∏ek piel´gnacyjny nie przys∏uguje osobie
przebywajàcej w zak∏adzie karnym lub poprawczym.”;
6) w art. 15b:
a) w ust. 1 po wyrazach „w art. 2 ust. 1” dodaje si´
wyrazy „ , z zastrze˝eniem ust. 4”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. W okresie od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia
31 maja 2003 r. zasi∏ek wychowawczy przys∏uguje, je˝eli przeci´tny miesi´czny dochód
na osob´ w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku 2001, nie przekracza 548 z∏.
5. Dochód, o którym mowa w ust. 4, oznacza
dochód okreÊlony w art. 3 pomniejszony
o obcià˝enie podatkiem dochodowym od
osób fizycznych, sk∏adk´ z tytu∏u ubezpieczeƒ: emerytalnego, rentowych i chorobowego, okreÊlonych w przepisach o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych, oraz o kwot´ alimentów, Êwiadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób, podzielony przez
liczb´ osób w rodzinie.”;
7) w art. 15c ust. 1—2a otrzymujà brzmienie:
„1. Zasi∏ek wychowawczy przys∏uguje w wysokoÊci 308,80 z∏ miesi´cznie.
2. Osobie uprawnionej, samotnie wychowujàcej
dziecko, zasi∏ek wychowawczy przys∏uguje
w kwocie 491,00 z∏ miesi´cznie.
2a. Osobie wychowujàcej trzecie i ka˝de nast´pne
dziecko zasi∏ek wychowawczy przys∏uguje
w kwocie 491,00 z∏ miesi´cznie.”;
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8) w art. 17:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uprawnienia do zasi∏ku rodzinnego i wychowawczego ustala si´ na podstawie:
1) zaÊwiadczenia w∏aÊciwego urz´du skarbowego o dochodach uzyskanych w ostatnim roku podatkowym, podlegajàcych
opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych na zasadach ogólnych:
a) osoby ubiegajàcej si´ o zasi∏ek,
b) cz∏onków rodziny osoby wymienionej
w lit. a),
2) innych zaÊwiadczeƒ i dowodów niezb´dnych do ustalenia prawa do zasi∏ku.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Je˝eli osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà opodatkowanà na zasadach okreÊlonych w przepisach o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne, dochody z tej
dzia∏alnoÊci przyjmuje si´ w kwocie zadeklarowanej podstawy wymiaru sk∏adek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe obowiàzujàcej na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych. Dochody te
nie wymagajà potwierdzenia zaÊwiadczeniem, o którym mowa w ust. 1.”,
c) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „ , wzory oÊwiadczeƒ
o dochodach rodziny, wzory innych oÊwiadczeƒ”;
9) art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. Uprawnienie do zasi∏ku piel´gnacyjnego
ustala si´ na podstawie jednego z nast´pujàcych dokumentów:
1) orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci wydanego przez zespó∏ orzekajàcy o stopniu niepe∏nosprawnoÊci,
2) dokumentu stwierdzajàcego wiek — dla
osób, o których mowa w art. 14 ust. 3
pkt 3.”;
10) w art. 19 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) niepe∏nosprawnoÊci w stopniu umiarkowanym
— nale˝y przez to rozumieç równie˝ ca∏kowità
niezdolnoÊç do pracy orzeczonà na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.”;
11) w art. 24a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W razie powzi´cia wàtpliwoÊci przez organ
uprawniony do wydania decyzji mo˝e on wezwaç osob´, której przyznano zasi∏ek, do z∏o˝enia dodatkowych wyjaÊnieƒ lub udokumentowania dochodów.”

Poz. 1791

Art. 3. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego
w razie choroby i macierzyƒstwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636
i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 53, poz. 633 oraz z 2001 r.
Nr 99, poz. 1075) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 skreÊla si´ pkt 4;
2) w art. 11:
a) w ust. 1 wyrazy „ust. 2” zast´puje si´ wyrazami
„ ust. 1a i 2”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Miesi´czny zasi∏ek chorobowy, z zastrze˝eniem ust. 2, za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru zasi∏ku.”;
3) skreÊla si´ rozdzia∏ 5;
4) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zasi∏ek macierzyƒski przys∏uguje równie˝ w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia
chorobowego, je˝eli ubezpieczenie to usta∏o
w okresie cià˝y:
1) wskutek og∏oszenia upad∏oÊci lub likwidacji
pracodawcy,
2) z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sàdu.”;
5) w art. 64 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„P∏atnicy sk∏adek, o których mowa w art. 61 ust. 1
pkt 1, wyp∏acajà zasi∏ki w terminach przyj´tych dla
wyp∏aty wynagrodzeƒ lub dochodów, a Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych bie˝àco po stwierdzeniu uprawnieƒ.”;
6) w art. 67 skreÊla si´ ust. 2.
Art. 4. Osobom uprawnionym do zasi∏ku piel´gnacyjnego przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
zasi∏ek ten przys∏uguje na zasadach dotychczasowych
do czasu utraty wa˝noÊci dokumentu, na podstawie
którego zasi∏ek piel´gnacyjny by∏ przyznany i wyp∏acany.
Art. 5. Zasi∏ki chorobowe i opiekuƒcze, do których
prawo powsta∏o przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, wyp∏aca si´ w wysokoÊci, na zasadach i w trybie okreÊlonych w przepisach dotychczasowych za ca∏y okres nieprzerwanej niezdolnoÊci do pracy.
Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r., z wyjàtkiem art. 3 pkt 1 i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem 15 stycznia 2002 r., oraz art. 3 pkt 5 i 6, które wchodzà w ˝ycie z dniem 31 stycznia 2002 r.
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