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2255
USTAWA
z dnia 28 listopada 2003 r.
o Êwiadczeniach rodzinnych
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa okreÊla warunki nabywania prawa do Êwiadczeƒ rodzinnych oraz zasady ustalania,
przyznawania i wyp∏acania tych Êwiadczeƒ.

2. Âwiadczenia rodzinne przys∏ugujà:
1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom posiadajàcym obywatelstwo paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
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3) cudzoziemcom przebywajàcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajàcym status uchodêcy lub zezwolenie na osiedlenie si´ w Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli zamieszkujà ∏àcznie z cz∏onkami
rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

— emerytury i renty otrzymywane przez osoby,
które utraci∏y wzrok w wyniku dzia∏aƒ wojennych w latach 1939—1945 lub eksplozji pozosta∏ych po tej wojnie niewypa∏ów i niewybuchów,
— renty inwalidzkie z tytu∏u inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez
ofiary wojny oraz cz∏onków ich rodzin, renty
wypadkowe osób, których inwalidztwo powsta∏o w zwiàzku z przymusowym pobytem
na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach
1939—1945, otrzymywane z zagranicy,

Art. 2. Âwiadczeniami rodzinnymi sà:
1) zasi∏ek rodzinny oraz dodatki do zasi∏ku rodzinnego;
2) Êwiadczenia opiekuƒcze: zasi∏ek piel´gnacyjny
i Êwiadczenie piel´gnacyjne.
Art. 3. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

— zasi∏ki chorobowe okreÊlone w przepisach
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników oraz
w przepisach o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych,

1) dochodzie — oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów Êwiadczonych na rzecz innych osób:
a) przychody podlegajàce opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, nale˝ny podatek dochodowy od osób fizycznych,
zap∏acone sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne
niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu
oraz zap∏acone sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne,

— Êrodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rzàdów paƒstw obcych, organizacji mi´dzynarodowych lub mi´dzynarodowych
instytucji finansowych, pochodzàce ze Êrodków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi paƒstwami, organizacjami lub
instytucjami przez Rad´ Ministrów, w∏aÊciwego ministra lub agencje rzàdowe, w tym równie˝ w przypadkach, gdy przekazanie tych
Êrodków jest dokonywane za poÊrednictwem
podmiotu upowa˝nionego do rozdzielania
Êrodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na
rzecz podmiotów, którym s∏u˝yç ma ta pomoc,

b) deklarowany w oÊwiadczeniu dochód z dzia∏alnoÊci podlegajàcej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o nale˝ny zrycza∏towany podatek dochodowy i zap∏acone sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne
i zdrowotne,

— nale˝noÊci ze stosunku pracy lub z tytu∏u stypendium osób fizycznych majàcych miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przebywajàcych czasowo za granicà
— w wysokoÊci odpowiadajàcej równowartoÊci diet z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza
granicami kraju ustalonych dla pracowników
zatrudnionych w paƒstwowych lub samorzàdowych jednostkach sfery bud˝etowej na
podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z póên. zm.1)),

c) inne dochody niepodlegajàce opodatkowaniu
na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
— renty okreÊlone w przepisach o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin,
— renty wyp∏acone osobom represjonowanym
i cz∏onkom ich rodzin, przyznane na zasadach
okreÊlonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin,
— Êwiadczenia pieni´˝ne oraz rycza∏t energetyczny okreÊlone w przepisach o Êwiadczeniu
pieni´˝nym i uprawnieniach przys∏ugujàcych
˝o∏nierzom zast´pczej s∏u˝by wojskowej
przymusowo zatrudnianym w kopalniach
w´gla, kamienio∏omach, zak∏adach rud uranu i batalionach budowlanych,
— dodatek kombatancki, rycza∏t energetyczny
i dodatek kompensacyjny okreÊlone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego,
— Êwiadczenie pieni´˝ne okreÊlone w przepisach o Êwiadczeniu pieni´˝nym przys∏ugujàcym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy
przez III Rzesz´ Niemieckà lub Zwiàzek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
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— nale˝noÊci pieni´˝ne wyp∏acone policjantom, ˝o∏nierzom, celnikom i pracownikom
jednostek wojskowych i jednostek policyjnych u˝ytych poza granicami paƒstwa w celu udzia∏u w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia si∏ paƒstwa albo paƒstw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobie˝enia
aktom terroryzmu lub ich skutkom, a tak˝e
nale˝noÊci pieni´˝ne wyp∏acone ˝o∏nierzom,
policjantom, celnikom i pracownikom pe∏nià———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081.
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cym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji mi´dzynarodowych i si∏
wielonarodowych,
— nale˝noÊci pieni´˝ne ze stosunku s∏u˝bowego otrzymywane w czasie s∏u˝by kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Stra˝y Granicznej i Biura Ochrony Rzàdu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyska∏y dochód,
— wynagrodzenia cz∏onków rolniczych spó∏dzielni produkcyjnych z tytu∏u u˝ytkowania
przez spó∏dzielni´ wniesionych wk∏adów
gruntowych,
— alimenty na rzecz dzieci,
— stypendia okreÊlone w przepisach o systemie oÊwiaty, o szkolnictwie wy˝szym oraz
w przepisach o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
— kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujàce czynnoÊci zwiàzane z pe∏nieniem obowiàzków spo∏ecznych
i obywatelskich,
— nale˝noÊci pieni´˝ne otrzymywane z tytu∏u
wynajmu pokoi goÊcinnych w budynkach
mieszkalnych po∏o˝onych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywajàcym na wypoczynku oraz uzyskane
z tytu∏u wy˝ywienia tych osób,
— dodatki za tajne nauczanie okreÊlone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112,
Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213,
poz. 2081),
— dochody uzyskane z dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia
na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
okreÊlonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
— ekwiwalenty pieni´˝ne za deputaty w´glowe
okreÊlone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”,
— ekwiwalenty z tytu∏u prawa do bezp∏atnego
w´gla okreÊlone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa w´gla kamiennego w latach
2003—2006,
— Êwiadczenia okreÊlone w przepisach o wykonywaniu mandatu pos∏a i senatora,
— dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego;
2) dochodzie rodziny — oznacza to przeci´tny miesi´czny dochód cz∏onków rodziny uzyskany w roku
kalendarzowym poprzedzajàcym okres zasi∏kowy;
3) dochodzie osoby uczàcej si´ lub pe∏noletniej osoby niepe∏nosprawnej — oznacza to jej przeci´tny
miesi´czny dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzajàcym okres zasi∏kowy;
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4) dziecku — oznacza to dziecko w∏asne, ma∏˝onka,
przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego
toczy si´ post´powanie o przysposobienie, lub
dziecko znajdujàce si´ pod opiekà prawnà;
5) emeryturach i rentach — oznacza to emerytury
i renty inwalidzkie oraz renty z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy, w tym renty szkoleniowe okreÊlone
w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników, o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych
oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego, a tak˝e
uposa˝enia w stanie spoczynku okreÊlone w przepisach prawa o ustroju sàdów powszechnych,
przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sàdzie Najwy˝szym, a tak˝e renty szkoleniowe i renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy okreÊlone w przepisach o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz
renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy okreÊlone
w przepisach o zaopatrzeniu z tytu∏u wypadków
lub chorób zawodowych powsta∏ych w szczególnych okolicznoÊciach;
6) gospodarstwie rolnym — oznacza to gospodarstwo
rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
7) instytucji zapewniajàcej ca∏odobowe utrzymanie —
oznacza to dom pomocy spo∏ecznej, placówk´
opiekuƒczo-wychowawczà, schronisko dla nieletnich, zak∏ad poprawczy, areszt Êledczy, zak∏ad karny, zak∏ad opiekuƒczo-leczniczy, zak∏ad piel´gnacyjno-opiekuƒczy, a tak˝e szko∏´ wojskowà lub innà
szko∏´ zapewniajàcà nieodp∏atnie pe∏ne utrzymanie, w tym wy˝ywienie, zakwaterowanie i umundurowanie;
8) koszyku ˝ywnoÊciowym — oznacza to asortyment
artyku∏ów spo˝ywczych, okreÊlony wartoÊciowo
i iloÊciowo w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin, których spo˝ycie jest niezb´dne
do prawid∏owego rozwoju dziecka w okreÊlonym
wieku;
9) niepe∏nosprawnym dziecku — oznacza to dziecko
w wieku do ukoƒczenia 16 roku ˝ycia legitymujàce
si´ orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci okreÊlonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych;
10) okresie zasi∏kowym — oznacza to okres od dnia
1 wrzeÊnia do dnia 31 sierpnia nast´pnego roku
kalendarzowego, na jaki ustala si´ prawo do
Êwiadczeƒ rodzinnych;
11) organie w∏aÊciwym — oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby ubiegajàcej si´
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o Êwiadczenie rodzinne lub otrzymujàcej Êwiadczenie rodzinne;
12) osobach pozostajàcych na utrzymaniu — oznacza
to cz∏onków rodziny utrzymujàcych si´ z po∏àczonych dochodów tych osób;
13) osobie uczàcej si´ — oznacza to osob´ pe∏noletnià
uczàcà si´, niepozostajàcà na utrzymaniu rodziców w zwiàzku z ich Êmiercià lub z zasàdzeniem
od rodziców na jej rzecz alimentów;
14) opiekunie faktycznym dziecka — oznacza to osob´
faktycznie opiekujàcà si´ dzieckiem, je˝eli wystàpi∏a z wnioskiem do sàdu rodzinnego o przysposobienie dziecka;
15) pe∏noletniej osobie niepe∏nosprawnej — oznacza to
osob´ pe∏noletnià, legitymujàcà si´ orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci, a tak˝e osob´, która ukoƒczy∏a 75 lat;
16) rodzinie — oznacza to odpowiednio nast´pujàcych
cz∏onków rodziny: ma∏˝onków, rodziców, opiekuna
prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka
oraz pozostajàce na utrzymaniu dzieci w wieku do
ukoƒczenia 25 roku ˝ycia;
17) samotnym wychowywaniu dziecka — oznacza to
wychowywanie dziecka przez pann´, kawalera,
osob´ pozostajàcà w separacji, orzeczonej prawomocnym wyrokiem sàdu, osob´ rozwiedzionà,
wdow´ lub wdowca, je˝eli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matkà dziecka;
18) szkole — oznacza to szko∏´ podstawowà, gimnazjum, szko∏´ ponadpodstawowà i ponadgimnazjalnà, a tak˝e specjalny oÊrodek szkolno-wychowawczy, specjalny oÊrodek wychowawczy dla dzieci
i m∏odzie˝y wymagajàcych stosowania specjalnej
organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz
oÊrodek umo˝liwiajàcy dzieciom i m∏odzie˝y upoÊledzonym umys∏owo w stopniu g∏´bokim realizacj´ obowiàzku szkolnego i obowiàzku nauki;
19) szkole wy˝szej — oznacza to szko∏´ wy˝szà w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy˝szym, przepisów o wy˝szych szko∏ach zawodowych oraz o wy˝szym szkolnictwie wojskowym;
20) umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci —
oznacza to:
a) niepe∏nosprawnoÊç w umiarkowanym stopniu
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych,
b) ca∏kowità niezdolnoÊç do pracy orzeczonà na
podstawie przepisów o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
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b) ca∏kowità niezdolnoÊç do pracy i samodzielnej
egzystencji orzeczonà na podstawie przepisów
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
c) sta∏à albo d∏ugotrwa∏à niezdolnoÊç do pracy
w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczonà na podstawie przepisów
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników w celu
uzyskania Êwiadczeƒ okreÊlonych w tych przepisach,
d) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy
inwalidów;
22) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej — oznacza to zatrudnienie lub innà prac´ zarobkowà w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu.
Rozdzia∏ 2
Zasi∏ek rodzinny i dodatki do zasi∏ku rodzinnego
Art. 4. 1. Zasi∏ek rodzinny ma na celu cz´Êciowe
pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
2. Prawo do zasi∏ku rodzinnego i dodatków do tego zasi∏ku przys∏uguje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi
prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
3) osobie uczàcej si´.
Art. 5. 1. Zasi∏ek rodzinny przys∏uguje osobom,
o których mowa w art. 4 ust. 2, je˝eli dochód rodziny
w przeliczeniu na osob´ albo dochód osoby uczàcej
si´ nie przekracza kwoty 504,00 z∏.
2. W przypadku gdy cz∏onkiem rodziny jest dziecko
legitymujàce si´ orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci lub
orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci, zasi∏ek rodzinny przys∏uguje,
je˝eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob´ albo dochód osoby uczàcej si´ nie przekracza kwoty 583,00 z∏.
3. W przypadku gdy dochód rodziny lub dochód
osoby uczàcej si´ przekracza kwoty, o których mowa
w ust. 1 lub 2, o kwot´ ni˝szà lub równà kwocie odpowiadajàcej najni˝szemu zasi∏kowi rodzinnemu przys∏ugujàcemu w okresie, na który jest ustalany, zasi∏ek
rodzinny przys∏uguje, je˝eli przys∏ugiwa∏ w poprzednim okresie zasi∏kowym. W przypadku przekroczenia
dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasi∏ek rodzinny nie przys∏uguje.

21) znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci — oznacza to:

4. W przypadku utraty dochodu prawo do zasi∏ku
rodzinnego ustala si´ na wniosek osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2, na podstawie dochodu rodziny lub
dochodu osoby uczàcej si´ pomniejszonego o utracony dochód.

a) niepe∏nosprawnoÊç w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych,

5. W przypadku gdy cz∏onek rodziny przebywa
w instytucji zapewniajàcej ca∏odobowe utrzymanie
i ponosi op∏at´ za ten pobyt, od dochodu rodziny odejmuje si´ kwot´ ponoszonej op∏aty.

c) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy
inwalidów;
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6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, ustalajàc
dochód rodziny w przeliczeniu na osob´, uwzgl´dnia
si´ osob´ przebywajàcà w instytucji zapewniajàcej ca∏odobowe utrzymanie.
7. W przypadku gdy cz∏onek rodziny przebywa
w instytucji zapewniajàcej ca∏odobowe utrzymanie
i nie ponosi op∏aty za pobyt, ustalajàc dochód rodziny
w przeliczeniu na osob´, nie uwzgl´dnia si´ osoby
przebywajàcej w instytucji zapewniajàcej ca∏odobowe
utrzymanie.
8. W przypadku gdy rodzina lub osoba uczàca si´
utrzymuje si´ z gospodarstwa rolnego, przyjmuje si´,
˝e miesi´czny dochód z 1 hektara przeliczeniowego
odpowiada 50 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
9. W przypadku gdy rodzina lub osoba uczàca si´
utrzymuje si´ z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje
pozarolnicze dochody, dochody te sumuje si´.
10. W przypadku osób rozliczajàcych si´ z podatku
na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiàganych przez osoby fizyczne (Dz. U.
Nr 144, poz. 930, z póên. zm.2)) dochód deklarowany
w oÊwiadczeniu, o którym mowa w art. 23 ust. 4 pkt 3
lit. a, nie mo˝e byç ni˝szy od kwoty odpowiadajàcej
szeÊciokrotnoÊci sumy nale˝nego zrycza∏towanego
podatku dochodowego i sk∏adki na ubezpieczenie
zdrowotne.
Art. 6. 1. Zasi∏ek rodzinny przys∏uguje osobom,
o których mowa w art. 4 ust. 2, do ukoƒczenia przez
dziecko:
1) 18 roku ˝ycia lub
2) nauki w szkole, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do ukoƒczenia
21 roku ˝ycia, albo
3) 24 roku ˝ycia, je˝eli kontynuuje nauk´ w szkole lub
szkole wy˝szej i legitymuje si´ orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci.
2. WysokoÊç zasi∏ku rodzinnego wynosi miesi´cznie:
1) 44,00 z∏ na dziecko w wieku do ukoƒczenia 5 roku
˝ycia;
2) 56,00 z∏ na dziecko w wieku powy˝ej 5 roku ˝ycia
do ukoƒczenia 18 roku ˝ycia;
3) 65,00 z∏ na dziecko w wieku powy˝ej 18 roku ˝ycia
do ukoƒczenia 24 roku ˝ycia.
Art. 7. Zasi∏ek rodzinny nie przys∏uguje, je˝eli
dziecko:
———————
2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r.
Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169,
poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679 oraz
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135,
poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958.
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1) przebywa w instytucji zapewniajàcej ca∏odobowe
utrzymanie lub w rodzinie zast´pczej;
2) pozostaje w zwiàzku ma∏˝eƒskim.
Art. 8. Do zasi∏ku rodzinnego przys∏ugujà dodatki
z tytu∏u:
1) urodzenia dziecka;
2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
3) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa
do zasi∏ku dla bezrobotnych na skutek up∏ywu
ustawowego okresu jego pobierania;
4) samotnego wychowywania dziecka;
5) kszta∏cenia i rehabilitacji dziecka niepe∏nosprawnego;
6) rozpocz´cia roku szkolnego;
7) podj´cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Art. 9. 1. Dodatek z tytu∏u urodzenia dziecka przys∏uguje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu
dziecka.
2. Dodatek przys∏uguje opiekunowi faktycznemu
dziecka w wieku do ukoƒczenia przez dziecko pierwszego roku ˝ycia, je˝eli nie zosta∏ przyznany rodzicom
lub opiekunowi prawnemu dziecka.
3. Dodatek przys∏uguje jednorazowo, w wysokoÊci
500,00 z∏.
4. W przypadku wystàpienia o przysposobienie
wi´cej ni˝ jednego dziecka lub urodzenia wi´cej ni˝
jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek
przys∏uguje na ka˝de dziecko.
5. W przypadku zbiegu prawa do dodatku z prawem do Êwiadczenia z tytu∏u urodzenia dziecka finansowanego z bud˝etu paƒstwa przys∏uguje jedno
Êwiadczenie wybrane przez osob´, o której mowa
w ust. 1 lub 2.
Art. 10. 1. Dodatek z tytu∏u opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przys∏uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu
dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, je˝eli
dziecko pozostaje pod jego faktycznà opiekà, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres:
1) 24 miesi´cy kalendarzowych;
2) 36 miesi´cy kalendarzowych, je˝eli sprawuje opiek´ nad wi´cej ni˝ jednym dzieckiem urodzonym
podczas jednego porodu;
3) 72 miesi´cy kalendarzowych, je˝eli sprawuje opiek´ nad dzieckiem legitymujàcym si´ orzeczeniem
o niepe∏nosprawnoÊci albo o znacznym stopniu
niepe∏nosprawnoÊci.
2. Dodatek przys∏uguje w wysokoÊci 400,00 z∏ miesi´cznie.
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3. Dodatek przys∏ugujàcy za niepe∏ne miesiàce kalendarzowe wyp∏aca si´ w wysokoÊci 1/30 dodatku
miesi´cznego za ka˝dy dzieƒ. Kwot´ dodatku przys∏ugujàcà za niepe∏ny miesiàc zaokràgla si´ do 10 groszy
w gór´.

1) nie naby∏a prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych;

4. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przys∏uguje jeden dodatek.

3) nie zrezygnowa∏a z pracy lub utrata zatrudnienia
nie nastàpi∏a z przyczyn le˝àcych po stronie tej
osoby.

5. Dodatek nie przys∏uguje osobie, o której mowa
w ust. 1, je˝eli:
1) ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury
lub renty;
2) bezpoÊrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu
wychowawczego pozostawa∏a w zatrudnieniu
przez okres krótszy ni˝ 6 miesi´cy;
3) podj´∏a lub kontynuuje zatrudnienie lub innà prac´ zarobkowà w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

2) wystàpi∏a z wnioskiem o przywrócenie prawa do
dodatku nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od dnia
ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

6. Dodatek nie przys∏uguje osobie, je˝eli:
1) wniosek o przyznanie dodatku z∏o˝y∏a po up∏ywie
30 dni od dnia ustania prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych;
2) nie jest zarejestrowana w powiatowym urz´dzie
pracy jako poszukujàca pracy;
3) ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury
lub renty albo Êwiadczenia piel´gnacyjnego, o którym mowa w art. 17.

4) dziecko przebywa w placówce zapewniajàcej ca∏odobowà opiek´ przez co najmniej 5 dni w tygodniu
albo w ˝∏obku, przedszkolu lub innej instytucji zapewniajàcej dziennà opiek´ lub w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki
nad dzieckiem;

Art. 12. 1. Dodatek z tytu∏u samotnego wychowywania dziecka przys∏uguje matce lub ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu
dziecka.

5) w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasi∏ku macierzyƒskiego.

3. Dodatek przys∏uguje w wysokoÊci 170,00 z∏ na
dziecko.

6. Obywatelom paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do
okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa
do dodatku zalicza si´ okres zatrudnienia na terytorium paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. W przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymujàcego si´ orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci lub znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci dodatek przys∏uguje w wysokoÊci 250,00 z∏ na dziecko,
nie wi´cej jednak ni˝ 750,00 z∏ miesi´cznie dla rodziny.

Art. 11. 1. Dodatek z tytu∏u samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych na skutek up∏ywu ustawowego okresu jego pobierania przys∏uguje przez okres 3 lat, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do ukoƒczenia przez dziecko 7 roku ˝ycia, matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka, je˝eli dziecko pozostaje pod jego faktycznà opiekà.
2. Dodatek przys∏uguje w wysokoÊci 400,00 z∏ miesi´cznie.
3. Dodatek przys∏ugujàcy za niepe∏ne miesiàce kalendarzowe wyp∏aca si´ w wysokoÊci 1/30 dodatku
miesi´cznego za ka˝dy dzieƒ. Kwot´ dodatku przys∏ugujàcà za niepe∏ny miesiàc zaokràgla si´ do 10 groszy
w gór´.
4. W przypadku podj´cia zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej prawo do wyp∏aty dodatku ulega zawieszeniu od dnia podj´cia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
5. Przywrócenie prawa do wyp∏aty dodatku mo˝e
nastàpiç w razie utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o których mowa w ust. 4, je˝eli osoba ubiegajàca si´ o dodatek:

2. Dodatek przys∏uguje równie˝ osobie uczàcej si´.

5. Dodatek przys∏ugujàcy za niepe∏ne miesiàce kalendarzowe wyp∏aca si´ w wysokoÊci 1/30 dodatku
miesi´cznego za ka˝dy dzieƒ. Nale˝nà kwot´ dodatku
zaokràgla si´ do 10 groszy w gór´.
6. W przypadku zbiegu prawa do dodatku, o którym mowa w ust. 1, z prawem do dodatku, o którym
mowa w art. 11, przys∏uguje prawo do jednego dodatku wybranego przez osob´, o której mowa w ust. 1
lub 2.
7. Dodatek nie przys∏uguje, je˝eli dziecko lub osoba uczàca si´ ma ustalone prawo do renty socjalnej
lub renty.
Art. 13. 1. Dodatek z tytu∏u kszta∏cenia i rehabilitacji dziecka przys∏uguje matce lub ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu
dziecka, a tak˝e osobie uczàcej si´ na pokrycie zwi´kszonych wydatków zwiàzanych z rehabilitacjà lub
kszta∏ceniem dziecka w wieku:
1) do ukoƒczenia 16 roku ˝ycia, je˝eli legitymuje si´
orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci;
2) powy˝ej 16 roku ˝ycia do ukoƒczenia 24 roku ˝ycia,
je˝eli legitymuje si´ orzeczeniem o umiarkowanym
albo o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci.
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2. Dodatek przys∏uguje miesi´cznie w wysokoÊci:
1) 50,00 z∏ na dziecko w wieku do ukoƒczenia 5 roku
˝ycia;
2) 70,00 z∏ na dziecko w wieku powy˝ej 5 roku ˝ycia
do ukoƒczenia 24 roku ˝ycia.
Art. 14. 1. Dodatek z tytu∏u rozpocz´cia roku szkolnego przys∏uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka,
a tak˝e osobie uczàcej si´ na cz´Êciowe pokrycie wydatków zwiàzanych z rozpocz´ciem w szkole nowego
roku szkolnego.
2. Dodatek wyp∏aca si´ jeden raz w roku, we wrzeÊniu, w wysokoÊci 90,00 z∏ na dziecko.
Art. 15. 1. Dodatek z tytu∏u podj´cia przez dziecko
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przys∏uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka
albo opiekunowi prawnemu dziecka, a tak˝e osobie
uczàcej si´ na cz´Êciowe pokrycie wydatków zwiàzanych z zamieszkaniem w miejscowoÊci, w której znajduje si´ siedziba szko∏y.
2. Dodatek przys∏uguje przez 10 miesi´cy w roku
w okresie pobierania nauki, od wrzeÊnia do czerwca
nast´pnego roku kalendarzowego.
3. WysokoÊç dodatku wynosi 80,00 z∏ miesi´cznie
na dziecko.
Rozdzia∏ 3

Poz. 2255

6. Zasi∏ek piel´gnacyjny nie przys∏uguje osobie
uprawnionej do dodatku piel´gnacyjnego.
Art. 17. 1. Âwiadczenie piel´gnacyjne z tytu∏u rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w zwiàzku z koniecznoÊcià opieki nad dzieckiem przys∏uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu
dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, je˝eli nie
podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem
legitymujàcym si´ orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci
albo o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci.
2. Âwiadczenie piel´gnacyjne przys∏uguje, je˝eli
dochód rodziny w przeliczeniu na osob´ nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2. Przepisy
art. 5 ust. 3—10 stosuje si´ odpowiednio.
3. Âwiadczenie piel´gnacyjne przys∏uguje w wysokoÊci 420,00 z∏ miesi´cznie.
4. Âwiadczenie piel´gnacyjne przys∏ugujàce za
niepe∏ne miesiàce kalendarzowe wyp∏aca si´ w wysokoÊci 1/30 Êwiadczenia piel´gnacyjnego za ka˝dy
dzieƒ. Nale˝nà kwot´ Êwiadczenia zaokràgla si´
do 10 groszy w gór´.
5. Âwiadczenie piel´gnacyjne nie przys∏uguje, je˝eli:
1) osoba sprawujàca opiek´ ma ustalone prawo do
zasi∏ku przedemerytalnego lub Êwiadczenia przedemerytalnego;

Âwiadczenia opiekuƒcze

2) osoba sprawujàca opiek´ ma ustalone prawo do
renty socjalnej, emerytury lub renty;

Art. 16. 1. Zasi∏ek piel´gnacyjny przyznaje si´ w celu cz´Êciowego pokrycia wydatków wynikajàcych z koniecznoÊci zapewnienia osobie niepe∏nosprawnej
opieki i pomocy innej osoby w zwiàzku z niezdolnoÊcià
do samodzielnej egzystencji.

3) dziecko wymagajàce opieki przebywa, w zwiàzku
z koniecznoÊcià kszta∏cenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniajàcej ca∏odobowà
opiek´ przez co najmniej 5 dni w tygodniu;

2. Zasi∏ek piel´gnacyjny przys∏uguje:

4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wczeÊniejszej emerytury na to dziecko.

1) niepe∏nosprawnemu dziecku;
2) osobie niepe∏nosprawnej w wieku powy˝ej 16 roku ˝ycia, je˝eli legitymuje si´ orzeczeniem o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci;
3) osobie, która ukoƒczy∏a 75 lat.
3. Zasi∏ek piel´gnacyjny przys∏uguje tak˝e osobie
niepe∏nosprawnej w wieku powy˝ej 16 roku ˝ycia legitymujàcej si´ orzeczeniem o umiarkowanym stopniu
niepe∏nosprawnoÊci, je˝eli niepe∏nosprawnoÊç powsta∏a w wieku do ukoƒczenia 21 roku ˝ycia.
4. Zasi∏ek piel´gnacyjny przys∏uguje w wysokoÊci
142,00 z∏ miesi´cznie.
5. Zasi∏ek piel´gnacyjny nie przys∏uguje osobie
przebywajàcej w instytucji zapewniajàcej ca∏odobowe
utrzymanie albo w rodzinie zast´pczej, chyba ˝e przebywa poza instytucjà zapewniajàcà ca∏odobowe utrzymanie powy˝ej 14 dni w miesiàcu.

Rozdzia∏ 4
Zasady weryfikacji Êwiadczeƒ rodzinnych
Art. 18. 1. Kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2,
oraz wysokoÊci Êwiadczeƒ rodzinnych podlegajà weryfikacji co 3 lata, z uwzgl´dnieniem wyników badaƒ
progu wsparcia dochodowego rodzin. Dat´ pierwszej
weryfikacji ustala si´ na dzieƒ 1 wrzeÊnia 2006 r.
2. Próg wsparcia dochodowego rodzin bada
i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin, w tym
grupy wydatków i ich zakres, êród∏a danych, okres,
z jakiego przyjmuje si´ wysokoÊç cen towarów i us∏ug,
uwzgl´dniajàc poziom wydatków gospodarstw domowych z II kwintyla rozk∏adu dochodów.
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Art. 19. 1. W roku, w którym przeprowadza si´ weryfikacj´, o której mowa w art. 18 ust. 1, Rada Ministrów, do dnia 15 maja, przedstawia Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych:

Art. 21. 1. Samorzàd województwa realizuje zadania w zakresie Êwiadczeƒ rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rzàdowej. Do zadaƒ tych
nale˝y:

1) propozycje wysokoÊci kwot, o których mowa
w art. 5 ust. 1 i 2;

3) wyniki badaƒ progu wsparcia dochodowego rodzin;

1) pe∏nienie funkcji instytucji w∏aÊciwej w zwiàzku
z udzia∏em Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia spo∏ecznego w przypadku przemieszczania si´ osób w granicach Unii
Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

4) informacj´ o realizacji Êwiadczeƒ rodzinnych za
okres od poprzedniej weryfikacji, w tym liczb´
osób otrzymujàcych Êwiadczenia rodzinne oraz
wydatki na ten cel w poszczególnych latach;

2) wydawanie decyzji w sprawach Êwiadczeƒ rodzinnych realizowanych w zwiàzku z koordynacjà systemów zabezpieczenia spo∏ecznego.

2) propozycje wysokoÊci Êwiadczeƒ rodzinnych;

5) informacj´ o sytuacji dochodowej rodzin posiadajàcych dzieci na utrzymaniu.
2. Trójstronna Komisja do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych, po otrzymaniu propozycji i informacji
Rady Ministrów, uzgadnia wysokoÊç kwot, o których
mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz wysokoÊç Êwiadczeƒ rodzinnych, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku
kalendarzowego.
3. WysokoÊç zasi∏ku rodzinnego od dnia 1 wrzeÊnia
2009 r. nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 40 % wartoÊci koszyka
˝ywnoÊciowego dla danej grupy wieku ustalonej w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin.
4. W przypadku gdy Trójstronna Komisja do Spraw
Spo∏eczno-Gospodarczych nie uzgodni w terminie,
o którym mowa w ust. 2, wysokoÊci kwot, o których
mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz wysokoÊci Êwiadczeƒ rodzinnych, Rada Ministrów ustala kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz wysokoÊç Êwiadczeƒ rodzinnych, w drodze rozporzàdzenia, w terminie do dnia
15 lipca danego roku, na poziomie nie ni˝szym ni˝ wynika to z propozycji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
5. WysokoÊç kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2,
oraz wysokoÊç Êwiadczeƒ rodzinnych og∏asza si´
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 lipca roku, w którym przeprowadza si´ weryfikacj´.
Rozdzia∏ 5
Podmioty realizujàce zadania
w zakresie Êwiadczeƒ rodzinnych
Art. 20. 1. Organ w∏aÊciwy realizuje zadania w zakresie Êwiadczeƒ rodzinnych jako zadanie zlecone
z zakresu administracji rzàdowej.
2. Post´powanie w sprawie Êwiadczeƒ rodzinnych
prowadzi organ w∏aÊciwy.
3. Organ w∏aÊciwy mo˝e upowa˝niç, w formie pisemnej, zast´pc´ lub pracownika urz´du do prowadzenia post´powania w sprawach, o których mowa
w ust. 2, a tak˝e do wydawania w tych sprawach decyzji.

2. Marsza∏ek województwa mo˝e, w formie pisemnej, upowa˝niç dyrektora, jego zast´pc´ lub innego
pracownika regionalnego oÊrodka polityki spo∏ecznej
albo innego pracownika urz´du marsza∏kowskiego do
za∏atwiania w jego imieniu spraw dotyczàcych realizacji Êwiadczeƒ rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia spo∏ecznego i wydawania w tych
sprawach decyzji.
3. Âwiadczenia rodzinne przyznane decyzjà wydanà przez marsza∏ka województwa wyp∏aca organ w∏aÊciwy.
Art. 22. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego jest w∏adzà w∏aÊciwà oraz instytucjà
∏àcznikowà w zakresie Êwiadczeƒ rodzinnych w zwiàzku z udzia∏em Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji
systemów zabezpieczenia spo∏ecznego.
Rozdzia∏ 6
Post´powanie w sprawach przyznawania
i wyp∏acania Êwiadczeƒ rodzinnych
Art. 23. 1. Ustalenie prawa do Êwiadczeƒ rodzinnych oraz ich wyp∏ata nast´pujà odpowiednio na
wniosek ma∏˝onków, jednego z ma∏˝onków, rodziców,
jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka,
opiekuna prawnego dziecka, osoby uczàcej si´, pe∏noletniej osoby niepe∏nosprawnej lub innej osoby upowa˝nionej do reprezentowania dziecka lub pe∏noletniej osoby niepe∏nosprawnej.
2. Wniosek sk∏ada si´ w urz´dzie gminy lub miasta
w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby, o której mowa w ust. 1.
3. Wniosek powinien zawieraç dane dotyczàce:
1) osoby wyst´pujàcej o przyznanie Êwiadczeƒ rodzinnych, w tym: imi´, nazwisko, dat´ urodzenia,
numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich — seri´ i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie potrzeby nazw´ organu rentowego wyp∏acajàcego emerytur´ lub rent´, numer emerytury lub
renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego;
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2) dzieci pozostajàcych na utrzymaniu osoby, o której
mowa w ust. 1, w tym: imi´, nazwisko, numer
PESEL, dat´ urodzenia, stan cywilny.
4. Do wniosku nale˝y do∏àczyç odpowiednio:
1) zaÊwiadczenia o dochodzie podlegajàcym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych ka˝dego cz∏onka rodziny, wydane przez w∏aÊciwy urzàd skarbowy, zawierajàce informacje o:
a) wysokoÊci dochodu,
b) wysokoÊci sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
odliczonych od dochodu,
c) wysokoÊci sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne
odliczonych od podatku,
d) wysokoÊci nale˝nego podatku;
2) zaÊwiadczenia lub oÊwiadczenia dokumentujàce
wysokoÊç innych dochodów;
3) oÊwiadczenie o deklarowanych dochodach osiàganych przez osoby podlegajàce przepisom o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne, zawierajàce w szczególnoÊci informacje o:
a) wysokoÊci dochodu,
b) wysokoÊci nale˝nych sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne,
c) wysokoÊci nale˝nych sk∏adek na ubezpieczenie
zdrowotne,
d) wysokoÊci i formie op∏acanego podatku dochodowego,
e) wysokoÊci dochodu po odliczeniu nale˝nych
sk∏adek i podatku;
4) inne zaÊwiadczenia lub oÊwiadczenia oraz dowody
niezb´dne do ustalenia prawa do Êwiadczeƒ rodzinnych, w tym:
a) dokument stwierdzajàcy wiek dziecka,
b) orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci lub o stopniu
niepe∏nosprawnoÊci,
c) prawomocny wyrok sàdu rodzinnego stwierdzajàcy przysposobienie lub zaÊwiadczenie sàdu rodzinnego lub oÊrodka adopcyjno-opiekuƒczego o prowadzonym post´powaniu sàdowym
w sprawie o przysposobienie dziecka,
d) prawomocny wyrok sàdu rodzinnego orzekajàcy rozwód lub separacj´,
e) orzeczenie sàdu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
f) zaÊwiadczenie o ucz´szczaniu dziecka do szko∏y
lub szko∏y wy˝szej,
g) zaÊwiadczenie z urz´du pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dla
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osoby ubiegajàcej si´ o dodatek, o którym mowa w art. 11,

h) zaÊwiadczenie pracodawcy o terminie urlopu
wychowawczego i okresie, na jaki zosta∏ udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób i tryb post´powania w sprawach o przyznanie
Êwiadczeƒ rodzinnych, wstrzymywania lub zawieszenia wyp∏aty tych Êwiadczeƒ, a tak˝e sposób ustalania
dochodu uprawniajàcego do Êwiadczeƒ rodzinnych
i wzory:
1) wniosków o ustalenie prawa do Êwiadczeƒ rodzinnych,
2) zaÊwiadczenia z urz´du skarbowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
3) oÊwiadczeƒ o dochodach rodziny, w tym oÊwiadczeƒ osób rozliczajàcych si´ na podstawie przepisów o zrycza∏towanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne, oraz innych oÊwiadczeƒ i dowodów niezb´dnych do ustalenia prawa do Êwiadczeƒ rodzinnych,
kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia stosownej
dokumentacji niezb´dnej do sprawnej realizacji
Êwiadczeƒ rodzinnych.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
i tryb homologacji systemów informatycznych stosowanych w urz´dach administracji publicznej realizujàcych zadania w zakresie Êwiadczeƒ rodzinnych, w celu zapewnienia jednolitoÊci stosowania prawa oraz
spójnoÊci monitorowania Êwiadczeƒ w zakresie obj´tym ustawà.
Art. 24. 1. Prawo do Êwiadczeƒ rodzinnych ustala
si´ na okres zasi∏kowy, z wyjàtkiem Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 9 i 14—16.
2. Prawo do Êwiadczeƒ rodzinnych ustala si´, poczàwszy od miesiàca, w którym wp∏ynà∏ wniosek
z prawid∏owo wype∏nionymi dokumentami, do koƒca
okresu zasi∏kowego.
3. W przypadku ustalania prawa do Êwiadczeƒ rodzinnych uzale˝nionych od niepe∏nosprawnoÊci osoby prawo do Êwiadczeƒ rodzinnych ustala si´ na okres
zasi∏kowy, chyba ˝e orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci
lub orzeczenie o stopniu niepe∏nosprawnoÊci zosta∏o
wydane na czas okreÊlony. W tym przypadku prawo
do Êwiadczeƒ rodzinnych ustala si´ do ostatniego
dnia miesiàca, w którym up∏ywa termin wa˝noÊci
orzeczenia.
4. W przypadku ustalania prawa do zasi∏ku piel´gnacyjnego prawo ustala si´ na czas nieokreÊlony,
chyba ˝e orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci lub orzeczenie o stopniu niepe∏nosprawnoÊci zosta∏o wydane
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na czas okreÊlony. W tym przypadku prawo do zasi∏ku piel´gnacyjnego ustala si´ do ostatniego dnia
miesiàca, w którym up∏ywa termin wa˝noÊci orzeczenia.
Art. 25. 1. W przypadku wystàpienia zmian w liczbie cz∏onków rodziny lub innych zmian majàcych
wp∏yw na prawo do Êwiadczeƒ rodzinnych osoba,
o której mowa w art. 23 ust. 1, jest obowiàzana do niezw∏ocznego powiadomienia o tym organu wyp∏acajàcego Êwiadczenia rodzinne.
2. W przypadku gdy w okresie zasi∏kowym dziecko
osiàgn´∏o wiek powodujàcy przejÊcie do nast´pnej
grupy wiekowej, zasi∏ek rodzinny wyp∏aca si´ w wysokoÊci odpowiadajàcej nowej grupie wiekowej dziecka,
od miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym nastàpi∏a ta zmiana.
3. Osoby otrzymujàce Êwiadczenia rodzinne, instytucje publiczne i organizacje pozarzàdowe sà
obowiàzane do udzielania, na ˝àdanie organu w∏aÊciwego, wyjaÊnieƒ oraz informacji co do okolicznoÊci majàcych wp∏yw na prawo do Êwiadczeƒ rodzinnych.
Art. 26. 1. Âwiadczenia rodzinne wyp∏aca si´ najpóêniej do 15 dnia danego miesiàca.
2. W przypadku z∏o˝enia wniosku w sprawie ustalenia prawa do Êwiadczeƒ rodzinnych po 5 dniu miesiàca Êwiadczenia rodzinne za dany miesiàc wyp∏aca
si´ najpóêniej do 15 dnia miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, w którym z∏o˝ono wniosek.
3. Dodatek, o którym mowa w art. 9, wyp∏aca si´
do ukoƒczenia przez dziecko pierwszego roku ˝ycia.
Art. 27. 1. W przypadku zbiegu prawa rodziców,
opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka do Êwiadczeƒ rodzinnych Êwiadczenia te
wyp∏aca si´ temu z rodziców, opiekunów faktycznych
dziecka lub opiekunów prawnych dziecka, który pierwszy z∏o˝y∏ wniosek.
2. Je˝eli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, Êwiadczenia rodzinne wyp∏aca si´ temu z rodziców, pod którego opiekà dziecko si´ znajduje.
3. W przypadku zbiegu prawa do zasi∏ku rodzinnego z prawem do walutowego dodatku rodzinnego
przys∏ugujàcego pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urz´dów konsularnych przys∏uguje
prawo do jednego wybranego Êwiadczenia.
Art. 28. 1. Wstrzymuje si´ wyp∏at´ Êwiadczeƒ rodzinnych, je˝eli osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1,
odmówi∏a udzielenia lub nie udzieli∏a, w wyznaczonym terminie, wyjaÊnieƒ co do okolicznoÊci majàcych
wp∏yw na prawo do Êwiadczeƒ rodzinnych.
2. W przypadku udzielenia wyjaÊnieƒ, o których
mowa w ust. 1, wyp∏aca si´ Êwiadczenia rodzinne od
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miesiàca, w którym wp∏yn´∏y wyjaÊnienia, do koƒca
okresu zasi∏kowego. Je˝eli wznowienie wyp∏aty wstrzymanych Êwiadczeƒ rodzinnych nie nastàpi do koƒca
okresu zasi∏kowego, prawo do Êwiadczeƒ rodzinnych
wygasa.
Art. 29. 1. Podmiot realizujàcy zadania w zakresie
Êwiadczeƒ rodzinnych mo˝e gromadziç i przetwarzaç,
w zakresie okreÊlonym w ustawie, dane osobowe osoby, o której mowa w art. 23 ust. 1, oraz cz∏onków jej rodziny.
2. Pracodawcy, w∏aÊciwe jednostki organizacyjne
podleg∏e Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych, Szefowi
Agencji Wywiadu, Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Ministrowi SprawiedliwoÊci, podmioty wyp∏acajàce uposa˝enie osobom w stanie
spoczynku lub uposa˝enie rodzinne, jednostki, które
zawar∏y umow´ agencyjnà lub umow´ zlecenia albo
umow´ o Êwiadczenie us∏ug, rolnicze spó∏dzielnie
produkcyjne, w∏aÊciwe organy finansowe, organy
emerytalne lub rentowe, Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, zwany dalej „Zak∏adem”, Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Spo∏ecznego oraz urz´dy administracji rzàdowej i samorzàdowej sà obowiàzani wydawaç zaÊwiadczenia niezb´dne do ustalenia prawa do
Êwiadczeƒ rodzinnych. Wydawanie zaÊwiadczeƒ jest
wolne od op∏at.
Art. 30. 1. Osoba, która pobra∏a nienale˝nie Êwiadczenia rodzinne, jest obowiàzana do ich zwrotu.
2. Za nienale˝nie pobrane Êwiadczenia rodzinne
uwa˝a si´:
1) Êwiadczenia rodzinne wyp∏acone mimo zaistnienia okolicznoÊci powodujàcych ustanie lub zawieszenie prawa do Êwiadczeƒ rodzinnych albo
wstrzymanie wyp∏aty Êwiadczeƒ rodzinnych w ca∏oÊci lub w cz´Êci, je˝eli osoba pobierajàca te
Êwiadczenia by∏a pouczona o braku prawa do ich
pobierania;
2) Êwiadczenia rodzinne przyznane lub wyp∏acone na
podstawie fa∏szywych zeznaƒ lub dokumentów albo w innych przypadkach Êwiadomego wprowadzenia w b∏àd przez osob´ pobierajàcà te Êwiadczenia.
3. Nale˝noÊci z tytu∏u nienale˝nie pobranych
Êwiadczeƒ rodzinnych ulegajà przedawnieniu z up∏ywem 3 lat, liczàc od dnia uprawomocnienia si´ decyzji
ustalajàcej te nale˝noÊci.
4. Bieg przedawnienia przerywa: odroczenie terminu p∏atnoÊci nale˝noÊci, roz∏o˝enie sp∏aty nale˝noÊci
na raty i ka˝da inna czynnoÊç zmierzajàca do Êciàgni´cia nale˝noÊci, je˝eli o czynnoÊci tej d∏u˝nik zosta∏ zawiadomiony.
5. Nie wydaje si´ decyzji o zwrocie nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ rodzinnych, je˝eli od terminu ich
pobrania up∏yn´∏o wi´cej ni˝ 10 lat.
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Rozdzia∏ 8

6. Kwoty nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ rodzinnych ustalone prawomocnà decyzjà podlegajà potràceniu z wyp∏acanych Êwiadczeƒ rodzinnych.
7. Nienale˝nie pobrane Êwiadczenia rodzinne podlegajà egzekucji w trybie przepisów o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji.
8. Kwoty Êwiadczeƒ rodzinnych, o których mowa
w ust. 2, podlegajà zwrotowi ∏àcznie z ustawowymi
odsetkami.
9. Organ w∏aÊciwy, który wyda∏ decyzj´ w sprawie
nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ rodzinnych, mo˝e
umorzyç kwot´ nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ rodzinnych w ca∏oÊci lub w cz´Êci, odroczyç termin p∏atnoÊci albo roz∏o˝yç na raty, je˝eli zachodzà szczególnie uzasadnione okolicznoÊci dotyczàce sytuacji rodziny.
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Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 34. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 476:
a) w § 2 uchyla si´ pkt 3,
b) w § 5 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) Êwiadczenia w sprawach nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,”;
2) w art. 4778 w § 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Art. 31. Je˝eli odmowa przyznania Êwiadczeƒ rodzinnych lub ustalenie ich wysokoÊci by∏y nast´pstwem b∏´du podmiotu realizujàcego zadania w zakresie Êwiadczeƒ rodzinnych, wyp∏ata Êwiadczeƒ rodzinnych mo˝e nastàpiç za 3 lata wstecz, liczàc od dnia zawiadomienia o pope∏nieniu b∏´du lub dnia wydania
decyzji prostujàcej b∏àd z urz´du.
Art. 32. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên.
zm. 3)).

„1) o zasi∏ek chorobowy, wyrównawczy, opiekuƒczy, macierzyƒski, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasi∏ku rodzinnego,”,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) o ustalenie niepe∏nosprawnoÊci lub stopnia
niepe∏nosprawnoÊci,”;
3) w art. 833 § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Nie podlegajà egzekucji Êwiadczenia alimentacyjne, Êwiadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, piel´gnacyjne, porodowe i dla sierot
zupe∏nych.”.

Rozdzia∏ 7
Finansowanie Êwiadczeƒ rodzinnych
Art. 33. 1. Do finansowania Êwiadczeƒ rodzinnych
majà zastosowanie przepisy o finansach publicznych.
2. Âwiadczenia rodzinne, sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo∏ecznego oraz sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne sà finansowane w formie dotacji celowej z bud˝etu paƒstwa.
3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) tryb przekazywania Êrodków finansowych na wyp∏aty Êwiadczeƒ rodzinnych podmiotom, o których
mowa w art. 48 i 49, uwzgl´dniajàcy etapy realizacji Êwiadczeƒ rodzinnych przez w∏aÊciwe organy
i podmioty;
2) sposób sporzàdzania sprawozdaƒ rzeczowo-finansowych o zadaniach zrealizowanych ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
terminy i sposoby ich przedstawiania oraz wzory
tych sprawozdaƒ.
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660.

Art. 35. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
———————
4)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r.
Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73,
poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54,
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037,
Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126,
poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271,
Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 41,
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109,
poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139,
poz. 1323 i Nr 199, poz. 1939.
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z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z póên. zm.5)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 8 w § 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) kwoty otrzymane z tytu∏u zasi∏ku sta∏ego wyrównawczego, pomocy pieni´˝nej dla rodzin
zast´pczych oraz pomocy dla uczàcych si´ i studiujàcych wychowanków placówek opiekuƒczo-wychowawczych i rodzin zast´pczych,”;
2) w art. 10 § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Nie podlegajà egzekucji Êwiadczenia alimentacyjne, Êwiadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, piel´gnacyjne, porodowe i dla sierot
zupe∏nych.”.
Art. 36. W ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200,
z póên. zm.6)) w art. 4 wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w ust. 4a wyrazy „31 grudnia 2003 r.” zast´puje si´
wyrazami „30 kwietnia 2004 r.”;
2) w ust. 5a wyrazy „31 grudnia 2003 r.” zast´puje si´
wyrazami „30 kwietnia 2004 r.”;
3) w ust. 7 wyrazy „31 grudnia 2003 r.” zast´puje si´
wyrazami „30 kwietnia 2004 r.”;
4) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:
„7a. W przypadku osób ubiegajàcych si´ o Êwiadczenia z funduszu alimentacyjnego za okres
po 31 grudnia 2003 r. Êwiadczenia z funduszu
alimentacyjnego przys∏ugujà, je˝eli przeci´tny miesi´czny dochód na osob´ w rodzinie
uprawnionego uzyskany w 2002 r. nie przekracza 612 z∏.”.
Art. 37. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414,
z póên. zm.7)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 4a otrzymuje brzmienie:
———————
5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216,
poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268,
Nr 137, poz.1302, Nr 193, poz. 1884 i Nr 217, poz. 2124.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 90, poz. 1000, z 2001 r.
Nr 154, poz. 1791, z 2002 r. Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r.
Nr 83, poz. 759.
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117,
poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20,
poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72,
poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111,
poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792 oraz
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz. 1143,
Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1304
i Nr 203, poz. 1966.

Poz. 2255

„Art. 4a. Przy ustalaniu prawa do zasi∏ku sta∏ego
wyrównawczego w sk∏adzie rodziny nie
uwzgl´dnia si´ dzieci wychowywanych
w ramach rodziny zast´pczej, a do dochodu rodziny nie wlicza si´ ich dochodów i pomocy pieni´˝nej, o której mowa w art. 33g ust. 1—3, chyba ˝e zasi∏ek
ma byç przyznany ze wzgl´du na te
dzieci.”;
2) w art. 11 pkt 1—2a otrzymujà brzmienie:
„1) przyznawanie i wyp∏acanie zasi∏ku sta∏ego wyrównawczego,
2) przyznawanie i wyp∏acanie zasi∏ków okresowych, specjalnych okresowych i macierzyƒskich okresowych,
2a) op∏acanie sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne
za osoby, o których mowa w art. 31b ust. 2
i 3,”;
3) w art. 27:
a) uchyla si´ ust. 1—3a i 5,
b) w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wysokoÊç zasi∏ku sta∏ego wyrównawczego
nie mo˝e byç wy˝sza od kwoty 418 z∏ i ni˝sza od kwoty 19 z∏ miesi´cznie.”;
4) uchyla si´ art. 30;
5) w art. 31:
a) uchyla si´ ust. 4a—4g i 9,
b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Macierzyƒski zasi∏ek okresowy przys∏uguje
osobom, o których mowa w ust. 6, je˝eli
dochód na osob´ w rodzinie nie przekracza
dochodu na osob´ w rodzinie okreÊlonego
w art. 4 ust. 1.”;
6) w art. 31b:
a) uchyla si´ ust. 1,
b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Za osob´ nieotrzymujàcà Êwiadczenia piel´gnacyjnego zdolnà do pracy, lecz niepozostajàcà w zatrudnieniu ze wzgl´du na koniecznoÊç sprawowania opieki nad dzieckiem wymagajàcym sta∏ej piel´gnacji, polegajàcej na bezpoÊredniej, osobistej piel´gnacji i systematycznym wspó∏dzia∏aniu
w post´powaniu leczniczym, rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym, je˝eli dochód rodziny przekracza pó∏torakrotny dochód okreÊlony zgodnie z art. 4, a dziecko ma orzeczonà niepe∏nosprawnoÊç wraz ze wskazaniami, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123,
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poz. 776, z póên. zm.8)), oÊrodek pomocy
spo∏ecznej op∏aca sk∏adk´ na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe, od kwoty Êwiadczenia piel´gnacyjnego przys∏ugujàcego na
podstawie przepisów o Êwiadczeniach rodzinnych, chyba ˝e osoba ta podlega obowiàzkowo ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowemu z innych tytu∏ów lub otrzymuje
emerytur´ albo rent´, z zastrze˝eniem ust. 8.
3. Za osob´, która zrezygnuje z zatrudnienia
w zwiàzku z koniecznoÊcià sprawowania
bezpoÊredniej, osobistej opieki nad ci´˝ko
chorym cz∏onkiem rodziny lub wspólnie
niezamieszkujàcymi matkà, ojcem lub rodzeƒstwem, oÊrodek pomocy spo∏ecznej
op∏aca sk∏adk´ na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, od kwoty Êwiadczenia piel´gnacyjnego przys∏ugujàcego na podstawie
przepisów o Êwiadczeniach rodzinnych, je˝eli dochód w rodzinie osoby opiekujàcej
si´ nie przekracza pó∏torakrotnego dochodu okreÊlonego zgodnie z art. 4 i osoba
opiekujàca si´ nie podlega obowiàzkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z innych tytu∏ów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to równie˝ osób,
które w zwiàzku z koniecznoÊcià sprawowania opieki pozostajà na urlopie bezp∏atnym.”,
c) w ust. 6:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) osoby, o których mowa w ust. 2, przez
okres niezb´dny do uzyskania 20-letniego w przypadku kobiet i 25-letniego
w przypadku m´˝czyzn okresu ubezpieczenia (sk∏adkowego i niesk∏adkowego),
jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez 20 lat,”,
— uchyla si´ pkt 2,

7) w art. 35a w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wysokoÊç macierzyƒskiego zasi∏ku okresowego,”;
8) w art. 37 uchyla si´ ust. 5.
Art. 38. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7,
poz. 25, z póên. zm.9)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 9 uchyla si´ pkt 3;
2) art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. Z tytu∏u urodzenia dziecka, a tak˝e z tytu∏u przyj´cia dziecka w wieku do jednego
roku na wychowanie, je˝eli w tym czasie
zosta∏ z∏o˝ony wniosek o przysposobienie, ubezpieczonemu przys∏uguje zasi∏ek
macierzyƒski w wysokoÊci trzyipó∏krotnej
emerytury podstawowej. Je˝eli ubezpieczeniu podlegajà oboje rodzice, zasi∏ek
ten przys∏uguje im ∏àcznie.”.
Art. 39. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.10)) w art. 21 w ust. 1 pkt 8
otrzymuje brzmienie:
„8) Êwiadczenia rodzinne wyp∏acone na podstawie
przepisów o Êwiadczeniach rodzinnych, dodatki
rodzinne i piel´gnacyjne oraz zasi∏ki porodowe
wyp∏acone na podstawie odr´bnych przepisów,”.
Art. 40. 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, z póên. zm.11)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
9)

d) uchyla si´ ust. 7,
e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Nie op∏aca si´ sk∏adki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe za osob´, o której mowa w ust. 2 i 3, je˝eli w dniu z∏o˝enia wniosku o op∏acanie sk∏adki osoba ta ma wi´cej
ni˝ 50 lat i nie ma okresu ubezpieczenia
(sk∏adkowego i niesk∏adkowego) wynoszàcego co najmniej 10 lat, oraz za osob´, która legitymuje si´ tym okresem w wymiarze
20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku m´˝czyzn.”;

10)

———————
8)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106,
poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001,
Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48,
poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459,
Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444
i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387,
Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r.
Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844 i Nr 223, poz. 2217.

Poz. 2255

11)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.
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
oraz 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
i Nr 223, poz. 2217.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. 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, z 2001 r. Nr 122, poz. 1349,
Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1791, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 759,
Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268 i Nr 202, poz. 1956.
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1) w art. 2:
a) w ust. 2a wyrazy „31 grudnia 2003 r.” zast´puje
si´ wyrazami „30 kwietnia 2004 r.”,
b) w ust. 8 wyrazy „31 grudnia 2003 r.” zast´puje
si´ wyrazami „30 kwietnia 2004 r.”,

Art. 41. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U.
z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z póên. zm.12)) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 2:
a) lit. j otrzymuje brzmienie:

c) po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a w brzmieniu:

„j) nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy spo∏ecznej, zasi∏ku sta∏ego wyrównawczego,”,

„8a. W przypadku osób ubiegajàcych si´ o zasi∏ek rodzinny za okres po 31 grudnia 2003 r.
zasi∏ek rodzinny przys∏uguje, je˝eli przeci´tny miesi´czny dochód na osob´ w rodzinie uprawnionego uzyskany w 2002 r.
nie przekracza 548 z∏.”,

b) po lit. j dodaje si´ lit. k w brzmieniu:
„k) nie pobiera, na podstawie przepisów
o Êwiadczeniach rodzinnych, Êwiadczenia
piel´gnacyjnego lub dodatku do zasi∏ku rodzinnego z tytu∏u samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych na skutek up∏ywu ustawowego
okresu jego pobierania;”;

d) w ust. 9 wyrazy „31 grudnia 2003 r.” zast´puje
si´ wyrazami „30 kwietnia 2004 r.”,
e) po ust. 9 dodaje si´ ust. 9a w brzmieniu:
„9a. W przypadku osób samotnie wychowujàcych dzieci oraz osób wychowujàcych dzieci uprawnione do zasi∏ku piel´gnacyjnego,
ubiegajàcych si´ o zasi∏ek rodzinny za
okres po 31 grudnia 2003 r., zasi∏ek rodzinny przys∏uguje, je˝eli przeci´tny miesi´czny dochód na osob´ w rodzinie uprawnionego uzyskany w 2002 r. nie przekracza
612 z∏.”,
f) w ust. 10 po wyrazach „2001” dodaje si´ wyrazy „i 2002”,

2) w art. 16 w ust. 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) pobiera dodatek do zasi∏ku rodzinnego z tytu∏u
samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych na skutek up∏ywu ustawowego okresu jego pobierania przys∏ugujàcy na podstawie przepisów o Êwiadczeniach rodzinnych.”;
3) w art. 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do okresu uprawniajàcego do zasi∏ku, od którego zale˝y wysokoÊç i okres pobierania zasi∏ku,
zalicza si´ równie˝ okresy pobierania, na podstawie przepisów o pomocy spo∏ecznej, gwarantowanego zasi∏ku okresowego oraz okresy
pobierania, na podstawie przepisów o Êwiadczeniach rodzinnych, dodatku do zasi∏ku rodzinnego z tytu∏u samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych na
skutek up∏ywu ustawowego okresu jego pobierania, okresy zatrudnienia na podstawie umowy o prac´ w celu przygotowania zawodowego
m∏odocianych pracowników, okres zatrudnienia
za granicà osoby, która przesiedli∏a si´ do kraju
na warunkach repatriacji w rozumieniu przepisów o obywatelstwie polskim, oraz okresy urlopu bezp∏atnego, udzielonego na podstawie
przepisów w sprawie bezp∏atnych urlopów dla
matek pracujàcych opiekujàcych si´ ma∏ymi
dzieçmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezp∏atnych, a tak˝e okresy niewykonywania pracy przed dniem 8 czerwca 1968 r. stanowiàce przerw´ w zatrudnieniu spowodowanà
opiekà nad dzieckiem:

g) w ust. 11 wyrazy „ust. 8 i 9” zast´puje si´ wyrazami „ust. 8, 8a, 9 i 9a”;
2) w art. 3 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku ustalania prawa do zasi∏ku rodzinnego na podstawie dochodu uzyskanego
w roku kalendarzowym 2001 albo 2002 do dochodu tego wlicza si´ otrzymywanà rent´ socjalnà przyznanà na podstawie przepisów
o pomocy spo∏ecznej.”;
3) w art. 13 w ust. 8a po wyrazach „W 2003 r.” dodaje si´ wyrazy „i 2004 r.”;
4) w art. 15a w ust. 4 wyrazy „31 grudnia 2003 r.” zast´puje si´ wyrazami „30 kwietnia 2004 r.”;
5) w art. 15b:
a) w ust. 1 po wyrazach „ust. 4” dodaje si´ wyrazy „i 4a”,
b) w ust. 4 wyrazy „31 grudnia 2003 r.” zast´puje
si´ wyrazami „30 kwietnia 2004 r.”,
c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W przypadku osób ubiegajàcych si´ o zasi∏ek wychowawczy za okres po 31 grudnia
2003 r. zasi∏ek wychowawczy przys∏uguje,
je˝eli przeci´tny miesi´czny dochód na
osob´ w rodzinie uprawnionego uzyskany
w 2002 r. nie przekracza 548 z∏.”,
d) w ust. 5 po wyrazach „ust. 4” dodaje si´ wyrazy „i 4a”.

Poz. 2255

1) w wieku do 4 lat — w granicach do 3 lat na
ka˝de dziecko oraz ∏àcznie z okresami, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 — bez
wzgl´du na liczb´ dzieci — do 6 lat,
———————
12)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122,
poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137,
poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203,
poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037 i Nr 223, poz. 2217.
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2) na które, ze wzgl´du na jego stan fizyczny,
psychiczny lub psychofizyczny, przys∏uguje
zasi∏ek piel´gnacyjny — dodatkowo do 3 lat
na ka˝de dziecko.”;

1) w § 3 w pkt 8 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:
„9) wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast
w zakresie prowadzonych post´powaƒ o przyznanie Êwiadczeƒ rodzinnych.”;

4) w art. 53 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) inne ni˝ wymienione w pkt 1 i 2 osoby podlegajàce ubezpieczeniu spo∏ecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyjàtkiem osób duchownych, osób pobierajàcych, na podstawie
przepisów o Êwiadczeniach rodzinnych, Êwiadczenie piel´gnacyjne lub dodatek do zasi∏ku
rodzinnego z tytu∏u samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych na skutek up∏ywu ustawowego okresu jego pobierania i osób podlegajàcych ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników, a tak˝e ˝o∏nierzy niezawodowych w s∏u˝bie czynnej,
osób odbywajàcych zast´pcze formy s∏u˝by
wojskowej, osób przebywajàcych na urlopach
wychowawczych oraz pobierajàcych zasi∏ek
macierzyƒski.”.
Art. 42. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên. zm.13))
art. 209 otrzymuje brzmienie:
„Art. 209. § 1. Kto uporczywie uchyla si´ od wykonania cià˝àcego na nim z mocy
ustawy lub orzeczenia sàdowego
obowiàzku opieki przez nie∏o˝enie
na utrzymanie osoby najbli˝szej lub
innej osoby i przez to nara˝a jà na
niemo˝noÊç zaspokojenia podstawowych potrzeb ˝yciowych,

2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników mogà
byç udost´pniane:
1) Zak∏adowi Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego,
2) komornikom sàdowym w zwiàzku z toczàcym si´ post´powaniem egzekucyjnym,
3) wójtom, burmistrzom lub prezydentom
miast w zakresie prowadzonych post´powaƒ o przyznanie Êwiadczeƒ rodzinnych.”.
Art. 44. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887, z póên. zm.15)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 4 w pkt 2:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) pracodawca — w stosunku do pracowników oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostajàca z innà osobà fizycznà w stosunku prawnym uzasadniajàcym
obj´cie tej osoby ubezpieczeniami spo∏ecznymi, w tym z tytu∏u przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasi∏ku macierzyƒskiego, z wy∏àczeniem osób,
którym zasi∏ek macierzyƒski wyp∏aca Zak∏ad,”,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.
§ 2. Âciganie nast´puje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy
spo∏ecznej lub organu udzielajàcego odpowiedniego Êwiadczenia rodzinnego.
§ 3. Je˝eli pokrzywdzonemu przyznano
odpowiednie Êwiadczenie rodzinne,
Êciganie odbywa si´ z urz´du.”.
Art. 43. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póên.
zm.14)) w art. 299 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
13)

14)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 oraz
z 2003 r. Nr 111, poz. 1061 i Nr 121, poz. 1142, Nr 179,
poz. 1750 i Nr 199, poz. 1935.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 137, poz. 1302 i Nr 170, poz. 1660.
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b) lit. k otrzymuje brzmienie:
„k) oÊrodek pomocy spo∏ecznej — w stosunku
do osób nieotrzymujàcych Êwiadczenia piel´gnacyjnego rezygnujàcych z zatrudnienia
w zwiàzku z koniecznoÊcià sprawowania
bezpoÊredniej, osobistej opieki nad dzieckiem wymagajàcym sta∏ej piel´gnacji lub
nad ci´˝ko chorym cz∏onkiem rodziny oraz
wspólnie niezamieszkujàcymi matkà, ojcem
lub rodzeƒstwem,”,
———————
15)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041,
Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748,
Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194,
Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155,
poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200,
poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498,
Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450,
Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864,
Nr 210, poz. 2037 i Nr 223, poz. 2217.
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c) lit. m otrzymuje brzmienie:
„m) Zak∏ad — w stosunku do osób podlegajàcych ubezpieczeniom spo∏ecznym z tytu∏u
pobierania zasi∏ku macierzyƒskiego albo
zasi∏ku w wysokoÊci zasi∏ku macierzyƒskiego, je˝eli zasi∏ki te wyp∏aca Zak∏ad,”,
d) po lit. u dodaje si´ lit. w w brzmieniu:
„w) wójt, burmistrz lub prezydent miasta —
w stosunku do osób otrzymujàcych Êwiadczenie piel´gnacyjne, na podstawie przepisów o Êwiadczeniach rodzinnych,”;
2) w art. 6:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu osób nieotrzymujàcych Êwiadczenia piel´gnacyjnego rezygnujàcych z zatrudnienia w zwiàzku z koniecznoÊcià sprawowania bezpoÊredniej, osobistej
opieki nad dzieckiem wymagajàcym sta∏ej
piel´gnacji lub ci´˝ko chorym cz∏onkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkujàcymi
matkà, ojcem lub rodzeƒstwem, za które
sk∏adki op∏aca oÊrodek pomocy spo∏ecznej,
regulujà przepisy o pomocy spo∏ecznej.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Za osob´ pobierajàcà Êwiadczenie piel´gnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent
miasta op∏aca sk∏adk´ na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadajàcej wysokoÊci Êwiadczenia piel´gnacyjnego przys∏ugujàcego na podstawie
przepisów o Êwiadczeniach rodzinnych
przez okres niezb´dny do uzyskania okresu
ubezpieczenia (sk∏adkowego i niesk∏adkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobiet´ i 25-letniego przez m´˝czyzn´, jednak
nie d∏u˝ej ni˝ przez 20 lat.
2b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie
op∏aca sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osob´ pobierajàcà Êwiadczenie piel´gnacyjne, je˝eli w terminie
przyznania Êwiadczenia piel´gnacyjnego
mia∏a ukoƒczone 50 lat lub wi´cej i okres
ubezpieczenia (sk∏adkowy i niesk∏adkowy)
krótszy ni˝ 10 lat.”;
3) w art. 16:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób nieotrzymujàcych Êwiadczenia
piel´gnacyjnego rezygnujàcych z zatrudnienia w zwiàzku z koniecznoÊcià sprawowania
bezpoÊredniej, osobistej opieki nad dzieckiem wymagajàcym sta∏ej opieki i piel´gnacji lub ci´˝ko chorym cz∏onkiem rodziny oraz
wspólnie niezamieszkujàcymi matkà, ojcem
lub rodzeƒstwem finansujà w ca∏oÊci oÊrodki pomocy spo∏ecznej.”,
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b) po ust. 6a dodaje si´ ust. 6b w brzmieniu:
„6b. Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierajàcych Êwiadczenie piel´gnacyjne finansuje w ca∏oÊci wójt, burmistrz lub prezydent miasta.”;
4) w art. 18 ust. 5 i 5a otrzymujà brzmienie:
„5. Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób nieotrzymujàcych Êwiadczenia piel´gnacyjnego, o których mowa w przepisach o pomocy spo∏ecznej, rezygnujàcych z zatrudnienia w zwiàzku
z koniecznoÊcià sprawowania bezpoÊredniej,
osobistej opieki nad dzieckiem wymagajàcym sta∏ej opieki i piel´gnacji lub ci´˝ko chorym cz∏onkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkujàcymi matkà, ojcem lub rodzeƒstwem, oraz osób pobierajàcych Êwiadczenie piel´gnacyjne na podstawie przepisów
o Êwiadczeniach rodzinnych stanowi kwota
Êwiadczenia piel´gnacyjnego przys∏ugujàcego na podstawie przepisów o Êwiadczeniach
rodzinnych, z zastrze˝eniem ust. 9.
5a. Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe osób przebywajàcych
na urlopie wychowawczym stanowi kwota
Êwiadczenia piel´gnacyjnego przys∏ugujàcego na podstawie przepisów o Êwiadczeniach
rodzinnych, z zastrze˝eniem ust. 9.”;
5) w art. 36 ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Osoba przebywajàca na urlopie wychowawczym lub pobierajàca zasi∏ek macierzyƒski albo zasi∏ek w wysokoÊci zasi∏ku macierzyƒskiego jest obowiàzana poinformowaç p∏atnika sk∏adek o ustaleniu prawa do emerytury
i renty albo o podleganiu ubezpieczeniom
spo∏ecznym z innego tytu∏u ni˝ przebywanie
na urlopie wychowawczym.”;
6) w art. 50 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udost´pnia si´ bezp∏atnie sàdom,
prokuratorom, organom kontroli skarbowej,
organom podatkowym, oÊrodkom pomocy
spo∏ecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ
i Funduszy Emerytalnych, a tak˝e w zakresie
niezb´dnym do realizacji Êwiadczeƒ rodzinnych wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi
miasta.”;
7) w art. 76:
a) w ust. 1 w pkt 6 uchyla si´ lit. a,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nale˝noÊci z tytu∏u poniesionych kosztów,
o których mowa w ust. 1 pkt 6, podlegajà refundacji z bud˝etu paƒstwa w cz´Êci proporcjonalnej do liczby Êwiadczeƒ finansowanych z tych êróde∏.”
Art. 45. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
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nych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z póên. zm.16)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 87 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zasady, o której mowa w ust. 3, nie stosuje si´,
je˝eli zmniejszenie podstawy wymiaru sk∏adek
poni˝ej najni˝szego wynagrodzenia nastàpi∏o
na skutek pobierania wynagrodzenia za czas
niezdolnoÊci do pracy wyp∏aconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zasi∏ków
i Êwiadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego lub z ubezpieczenia wypadkowego. Zasady tej nie stosuje si´ równie˝, je˝eli podstawa wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi∏a kwot´ zasi∏ku sta∏ego z pomocy spo∏ecznej lub Êwiadczenia piel´gnacyjnego okreÊlonego w przepisach o Êwiadczeniach rodzinnych oraz do: pracowników, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 paêdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac´ (Dz. U. Nr 200,
poz. 1697), ˝o∏nierzy niezawodowych w s∏u˝bie
czynnej, ubezpieczonych odbywajàcych zast´pcze formy s∏u˝by wojskowej, a tak˝e pozostajàcych w s∏u˝bie kandydackiej funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Graniczej, Biura Ochrony
Rzàdu i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.”;
2) w art. 139 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) kwoty nienale˝nie pobranych zasi∏ków rodzinnych lub piel´gnacyjnych oraz Êwiadczeƒ rodzinnych w razie braku mo˝liwoÊci potràcenia
z wyp∏acanych zasi∏ków rodzinnych, piel´gnacyjnych oraz Êwiadczeƒ rodzinnych, wraz z odsetkami za zw∏ok´ w ich sp∏acie,”;
3) w art. 141 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kwoty wolne od potràceƒ i egzekucji ustala si´
dla emerytur i rent wraz ze wszystkimi wzrostami, zwi´kszeniami, dodatkami oraz innymi
Êwiadczeniami wyp∏acanymi wraz z emeryturà
lub rentà na podstawie odr´bnych przepisów,
z wy∏àczeniem Êwiadczeƒ rodzinnych oraz dodatku dla sierot zupe∏nych i dodatku piel´gnacyjnego.”.
Art. 46. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z póên. zm.17)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
16)

17)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801
i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9,
poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84,
poz. 948, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85,
poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154,
poz. 1792, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673,
Nr 200, poz. 1679, Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074
oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 135, poz. 1268, Nr 166,
poz. 1609, Nr 203, poz. 1966 i Nr 210, poz. 2037.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166,
poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210,
poz. 2037 i Nr 223, poz. 2217.
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1) w art. 9:
a) w ust. 1:
— pkt 25 otrzymuje brzmienie:
„25) osoby pobierajàce zasi∏ek sta∏y wyrównawczy z pomocy spo∏ecznej niepodlegajàce
obowiàzkowi
ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytu∏u;”,
— po pkt 25 dodaje si´ pkt 25a w brzmieniu:
„25a) osoby pobierajàce Êwiadczenie piel´gnacyjne lub dodatek do zasi∏ku rodzinnego z tytu∏u samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych na skutek up∏ywu ustawowego okresu jego pobierania przyznane na podstawie przepisów
o Êwiadczeniach rodzinnych, niepodlegajàce obowiàzkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytu∏u;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Status cz∏onka rodziny osoby ubezpieczonej
zwalnia z obowiàzku ubezpieczenia zdrowotnego osoby, o których mowa w ust. 1
pkt 16—19, 23—25a, 26a i 29.”;
2) w art. 11 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) osob´, o której mowa w art. 7 ust. 1, stanowi
kwota odpowiadajàca wysokoÊci Êwiadczenia
piel´gnacyjnego przys∏ugujàcego na podstawie przepisów o Êwiadczeniach rodzinnych;”;
3) w art. 16 po pkt 9 dodaje si´ pkt 9a w brzmieniu:
„9a) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 25a,
obejmuje okres od dnia przyznania Êwiadczenia piel´gnacyjnego lub dodatku do zasi∏ku
rodzinnego z tytu∏u samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych na skutek up∏ywu ustawowego
okresu jego pobierania do dnia utraty prawa
do ich pobierania;”;
4) w art. 17:
a) po ust. 11 dodaje si´ ust. 11a w brzmieniu:
„11a. Osoby, o których mowa w art. 9 ust. 1
pkt 25a, zg∏asza do ubezpieczenia zdrowotnego wójt, burmistrz lub prezydent
miasta.”,
b) ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Osoby, o których mowa w art. 9 ust. 1
pkt 28, zg∏asza do ubezpieczenia zdrowotnego w imiennym raporcie miesi´cznym
kierowanym do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych pracodawca albo rolnicza spó∏dzielnia produkcyjna.”,
c) uchyla si´ ust. 15;
5) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Podstawà wymiaru sk∏adki dla rolnika, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 30, oraz dla domowników, o których mowa w art. 9 ust. 1
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pkt 1 lit. b i pkt 30, jest kwota odpowiadajàca
wysokoÊci Êwiadczenia piel´gnacyjnego przys∏ugujàcego na podstawie przepisów o Êwiadczeniach rodzinnych.”;
6) w art. 23:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Podstaw´ wymiaru sk∏adek osób, o których
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3, stanowi kwota
odpowiadajàca wysokoÊci Êwiadczenia piel´gnacyjnego przys∏ugujàcego na podstawie
przepisów o Êwiadczeniach rodzinnych.”,
b) w ust. 9:
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1
pkt 16—19, jest kwota odpowiadajàca
wysokoÊci Êwiadczenia piel´gnacyjnego
przys∏ugujàcego na podstawie przepisów
o Êwiadczeniach rodzinnych;”,
— pkt 5—7 otrzymujà brzmienie:
„5) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1
pkt 23, jest kwota odpowiadajàca wysokoÊci pobieranego zasi∏ku dla bezrobotnych lub stypendium, a w przypadku niepobierania przez bezrobotnego zasi∏ku
lub stypendium — kwota odpowiadajàca
40 % wysokoÊci Êwiadczenia piel´gnacyjnego przys∏ugujàcego na podstawie
przepisów o Êwiadczeniach rodzinnych;
6) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1
pkt 24, jest kwota odpowiadajàca wysokoÊci zasi∏ku przedemerytalnego lub Êwiadczenia przedemerytalnego, a w przypadku
niepobierania zasi∏ku przedemerytalnego
lub Êwiadczenia przedemerytalnego —
kwota odpowiadajàca 40 % wysokoÊci
Êwiadczenia piel´gnacyjnego przys∏ugujàcego na podstawie przepisów o Êwiadczeniach rodzinnych;
7) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1
pkt 25, jest kwota odpowiadajàca wysokoÊci renty socjalnej lub zasi∏ku sta∏ego
wyrównawczego z pomocy spo∏ecznej;”,
— po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu:
„7a) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1
pkt 25a, jest kwota odpowiadajàca wysokoÊci Êwiadczenia piel´gnacyjnego
przys∏ugujàcego na podstawie przepisów o Êwiadczeniach rodzinnych;”;
— pkt 8—10 otrzymujà brzmienie:
„8) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1
pkt 26, 26a i 27, jest kwota odpowiadajàca wysokoÊci Êwiadczenia piel´gnacyjnego przys∏ugujàcego na podstawie przepisów o Êwiadczeniach rodzinnych;
9) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1
pkt 28, jest kwota odpowiadajàca wysokoÊci Êwiadczenia piel´gnacyjnego przys∏ugujàcego na podstawie przepisów
o Êwiadczeniach rodzinnych;
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10) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1
pkt 29, jest kwota odpowiadajàca kwocie
faktycznie otrzymanych alimentów, nie
wy˝sza jednak od wysokoÊci Êwiadczenia
piel´gnacyjnego przys∏ugujàcego na
podstawie przepisów o Êwiadczeniach rodzinnych;”,

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Podstawà wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 20, z wy∏àczeniem osób duchownych b´dàcych podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych lub zrycza∏towanego podatku od
przychodów osób duchownych, jest kwota
odpowiadajàca wysokoÊci Êwiadczenia
piel´gnacyjnego przys∏ugujàcego na podstawie przepisów o Êwiadczeniach rodzinnych.”;
7) w art. 27 ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Za osob´ korzystajàcà z urlopu wychowawczego sk∏adk´ na ubezpieczenie zdrowotne
oblicza pracodawca albo rolnicza spó∏dzielnia
produkcyjna.”;
8) w art. 28 w ust. 1 po pkt 8 dodaje si´ pkt 8a
w brzmieniu:
„8a) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 25a,
op∏aca wójt, burmistrz lub prezydent miasta;”.
Rozdzia∏ 9
Przepisy przejÊciowe i dostosowujàce
Art. 47. 1. W okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia
31 sierpnia 2005 r. wysokoÊç miesi´cznego zasi∏ku rodzinnego wynosi:
1) 43,00 z∏ na pierwsze i drugie dziecko;
2) 53,00 z∏ na trzecie dziecko;
3) 66,00 z∏ na czwarte i kolejne dziecko.
2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, prawo do
Êwiadczeƒ rodzinnych ustala si´ na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzin´ w roku kalendarzowym
2002.
Art. 48. 1. Do dnia przekazania organowi w∏aÊciwemu realizacji zadaƒ w zakresie Êwiadczeƒ rodzinnych wniosek o ustalenie prawa do Êwiadczeƒ rodzinnych oraz ich wyp∏at´ sk∏ada si´ odpowiednio do podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i art. 49 ust. 1
pkt 2.
2. W okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r. Êwiadczenia rodzinne przyznajà i wyp∏acajà:
1) zasi∏ek rodzinny, o którym mowa w art. 6, oraz dodatki do zasi∏ku rodzinnego, o których mowa
w art. 9—15, a tak˝e zasi∏ek piel´gnacyjny i Êwiadczenie piel´gnacyjne — organ w∏aÊciwy:
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a) osobom bezrobotnym oraz osobom pobierajàcym zasi∏ek przedemerytalny lub Êwiadczenie
przedemerytalne,
b) osobom, którym do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy zasi∏ki rodzinne i piel´gnacyjne przyznawa∏y
i wyp∏aca∏y oÊrodki pomocy spo∏ecznej,
c) osobom ubiegajàcym si´ o dodatki, o których
mowa w art. 10—12, lub o Êwiadczenie piel´gnacyjne, o którym mowa w art. 17,
d) osobom zatrudnionym lub wykonujàcym prac´
na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniajàcego w dniu
31 marca 2004 r. nie wi´cej ni˝ 4 pracowników,
e) osobom, którym sà wyp∏acane za okres po ustaniu zatrudnienia zasi∏ki z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa,
f) pos∏om i senatorom,
g) osobom, którym po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy ustalone zosta∏o prawo do emerytury, renty,
renty rodzinnej, renty socjalnej lub uposa˝enia
rodzinnego;
2) zasi∏ek rodzinny, o którym mowa w art. 6, oraz dodatki, o których mowa w art. 9 i 13—15, a tak˝e zasi∏ki piel´gnacyjne:
a) pracodawcy zatrudniajàcy w dniu 31 marca
2004 r. co najmniej 5 pracowników — swoim
pracownikom w czasie trwania ich zatrudnienia
oraz osobom wykonujàcym prac´ na podstawie
umowy zlecenia lub umowy agencyjnej,
b) w∏aÊciwe jednostki organizacyjne podleg∏e Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych, Szefowi Agencji
Wywiadu, Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Ministrowi SprawiedliwoÊci —
˝o∏nierzom lub funkcjonariuszom tych s∏u˝b,
c) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego — osobom podlegajàcym ubezpieczeniu
spo∏ecznemu rolników,
d) Zak∏ad:
— osobom ubezpieczonym innym ni˝ wymienione w lit. a—c prowadzàcym pozarolniczà
dzia∏alnoÊç i osobom z nimi wspó∏pracujàcym oraz duchownym,
— osobom, którym wyp∏aca∏ emerytur´, rent´,
rent´ socjalnà albo rent´ rodzinnà, do dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy,
e) rolnicze spó∏dzielnie produkcyjne — cz∏onkom,
je˝eli sà obowiàzane do wyp∏aty Êwiadczeƒ rodzinnych pracownikom,
f) jednostki, które zawar∏y umow´ agencyjnà lub
umow´ zlecenia, je˝eli sà obowiàzane do wyp∏aty Êwiadczeƒ rodzinnych pracownikom,
g) w∏aÊciwe organy emerytalne lub rentowe osobom, którym wyp∏aca∏y emerytury, renty, renty
rodzinne lub uposa˝enia rodzinne, do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
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3. Podmioty realizujàce zadania z zakresu Êwiadczeƒ rodzinnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 2
lit. b—d oraz g, Êwiadczenia rodzinne przyznajà w drodze decyzji administracyjnej.
4. Do dnia przekazania organowi w∏aÊciwemu realizacji zadaƒ z zakresu Êwiadczeƒ rodzinnych podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i art. 49 ust. 1
pkt 2, wyp∏acajà Êwiadczenia rodzinne w dotychczasowych terminach wyp∏aty zasi∏ków rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych.
5. Do dnia przekazania organowi w∏aÊciwemu realizacji zadaƒ z zakresu Êwiadczeƒ rodzinnych zadania
te sà finansowane z bud˝etu paƒstwa.
Art. 49. 1. W okresie od dnia 1 wrzeÊnia 2005 r. do
dnia 31 sierpnia 2006 r. Êwiadczenia rodzinne przyznajà i wyp∏acajà:
1) zasi∏ek rodzinny, o którym mowa w art. 6, oraz dodatki, o których mowa w art. 9—15, a tak˝e zasi∏ki
piel´gnacyjne i Êwiadczenie piel´gnacyjne — organ w∏aÊciwy;
2) zasi∏ek rodzinny, o którym mowa w art. 6, oraz dodatki, o których mowa w art. 9 i 13—15, a tak˝e zasi∏ki piel´gnacyjne, pracodawcy zatrudniajàcy
w dniu 31 lipca 2005 r. co najmniej 20 pracowników
— swoim pracownikom w czasie trwania ich zatrudnienia oraz osobom wykonujàcym prac´ na
podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.
2. Przepis art. 48 ust. 5 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 50. 1. W przypadku zmiany podmiotu realizujàcego Êwiadczenia rodzinne obowiàzek poinformowania o tym fakcie osoby otrzymujàcej Êwiadczenie
spoczywa na podmiocie dotychczas je realizujàcym.
Obowiàzek ten dotyczy równie˝ podmiotów realizujàcych zasi∏ki rodzinne, piel´gnacyjne lub wychowawcze do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
2. W przypadku gdy zmiana podmiotu realizujàcego Êwiadczenia rodzinne nast´puje wskutek zmiany
w sytuacji osoby otrzymujàcej Êwiadczenie rodzinne,
w szczególnoÊci gdy wià˝e si´ ze zmianà miejsca zatrudnienia lub przejÊciem na emerytur´, rent´, uposa˝enie rodzinne lub rent´ rodzinnà, realizacj´ Êwiadczeƒ rodzinnych przejmuje organ w∏aÊciwy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, podmiot
realizujàcy Êwiadczenia rodzinne jest obowiàzany do niezw∏ocznego przekazania organowi w∏aÊciwemu posiadanej dokumentacji dotyczàcej osoby otrzymujàcej Êwiadczenia rodzinne. Podmiot realizujàcy Êwiadczenia rodzinne pozostawia w swoich aktach poÊwiadczone przez siebie za zgodnoÊç z orygina∏em kopie dokumentów.
4. Osobie niewymienionej w art. 48 i 49 uprawnionej do Êwiadczeƒ rodzinnych Êwiadczenie przyznaje
organ w∏aÊciwy.
Art. 51. Upowa˝nia si´ ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych do dokonania, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, przeniesienia mi´dzy cz´Êciami, dzia∏ami, rozdzia∏ami i paragrafami zawartych w ustawie
bud˝etowej na rok 2004 planowanych wydatków przeznaczonych na finansowanie:
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1) zasi∏ków rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych przys∏ugujàcych na podstawie przepisów o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych;
2) Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego przys∏ugujàcych na podstawie przepisów o funduszu alimentacyjnym;
3) zasi∏ków sta∏ych, gwarantowanych zasi∏ków okresowych, jednorazowych zasi∏ków macierzyƒskich
przys∏ugujàcych na podstawie przepisów o pomocy spo∏ecznej;
4) sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
oraz na ubezpieczenie zdrowotne.
Art. 52. Do dnia przekazania organowi w∏aÊciwemu realizacji zadaƒ w zakresie Êwiadczeƒ rodzinnych
kwoty Êwiadczeƒ rodzinnych wyp∏aconych przez pracodawców, a tak˝e przez jednostki, które zawar∏y umow´ agencyjnà lub umow´ zlecenia, zalicza si´ na poczet nale˝nych sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne,
z wyjàtkiem Êwiadczeƒ, których wyp∏ata zosta∏a uznana, w drodze decyzji, za bezpodstawnà.
Art. 53. 1. Osoba, której Êwiadczenia rodzinne wyp∏aca pracodawca, rolnicza spó∏dzielnia produkcyjna
lub jednostka, która zawar∏a umow´ agencyjnà lub
umow´ zlecenia, mo˝e wystàpiç z wnioskiem do Zak∏adu o ustalenie prawa do tych Êwiadczeƒ i o wydanie decyzji.
2. Z wnioskiem o ustalenie prawa do Êwiadczeƒ
rodzinnych i o wydanie decyzji mo˝e wystàpiç do Zak∏adu tak˝e pracodawca, rolnicza spó∏dzielnia produkcyjna lub kierownik jednostki, o której mowa w ust. 1.
Art. 54. 1. Do dnia przekazania organowi w∏aÊciwemu realizacji zadaƒ w zakresie Êwiadczeƒ rodzinnych Zak∏ad kontroluje pracodawców, rolnicze spó∏dzielnie produkcyjne oraz jednostki, które zawar∏y
umow´ agencyjnà lub umow´ zlecenia, w zakresie
prawid∏owoÊci prowadzonego post´powania w sprawie przyznawania i wyp∏acania Êwiadczeƒ rodzinnych.
2. Do dnia przekazania organowi w∏aÊciwemu realizacji zadaƒ w zakresie Êwiadczeƒ rodzinnych pracodawcy, rolnicze spó∏dzielnie produkcyjne lub jednostki, które zawar∏y umow´ agencyjnà lub umow´ zlecenia, wyp∏acajàcy Êwiadczenia rodzinne sà obowiàzani
do:
1) prowadzenia dokumentacji
Êwiadczeƒ rodzinnych;

dotyczàcej

wyp∏at

2) wyst´powania do oddzia∏u Zak∏adu o ustalenie
uprawnieƒ w przypadkach wàtpliwych;
3) okazywania lub przedstawiania do wglàdu wszystkich dokumentów dotyczàcych wyp∏aty Êwiadczeƒ
rodzinnych — organom kontrolnym Zak∏adu oraz
innym organom uprawnionym do kontroli oraz
udzielania w tych sprawach niezb´dnych wyjaÊnieƒ i informacji;
4) podejmowania lub wstrzymywania wyp∏aty na polecenie Zak∏adu.
3. Organ w∏aÊciwy, Zak∏ad, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego oraz organy emerytalne lub ren-
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towe realizujàce Êwiadczenia rodzinne sà obowiàzane
do prowadzenia dokumentacji post´powania w sprawie
przyznawania i wyp∏acania Êwiadczeƒ rodzinnych.
Art. 55. 1. Do dnia przekazania organowi w∏aÊciwemu zadaƒ w zakresie realizacji Êwiadczeƒ rodzinnych kontrola prawid∏owoÊci przyznawania i wyp∏acania Êwiadczeƒ rodzinnych nale˝y do organu uprawnionego do wydania decyzji.
2. W razie powzi´cia wàtpliwoÊci organ uprawniony do wydania decyzji mo˝e wezwaç osob´, której
przyznano Êwiadczenia rodzinne, do z∏o˝enia dodatkowych wyjaÊnieƒ i udokumentowania dochodów.
3. Organ, który wyda∏ decyzj´ w sprawie nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ rodzinnych, mo˝e umorzyç
kwoty nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, odroczyç ich termin p∏atnoÊci albo roz∏o˝yç
je na raty, je˝eli zachodzà szczególnie uzasadnione
okolicznoÊci.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb przekazywania przez Zak∏ad, Kas´ Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego, inne organy emerytalne lub rentowe
oraz inne podmioty wydajàce decyzje w sprawie
Êwiadczeƒ rodzinnych dokumentacji dotyczàcej nienale˝nie pobranych zasi∏ków rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych oraz Êwiadczeƒ rodzinnych.
Przepisy rozporzàdzenia powinny zapewniç sprawne
i p∏ynne wprowadzenie w ˝ycie nowego systemu
Êwiadczeƒ rodzinnych.
Art. 56. 1. Do dnia przekazania organowi w∏aÊciwemu zadaƒ w zakresie realizacji Êwiadczeƒ rodzinnych od decyzji oddzia∏u Zak∏adu, Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego oraz innego w∏aÊciwego organu emerytalnego lub rentowego przys∏uguje odwo∏anie w terminie i na zasadach przewidzianych
dla Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego, okreÊlonych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
post´powania cywilnego.
2. Do dnia przekazania organowi w∏aÊciwemu zadaƒ w zakresie realizacji Êwiadczeƒ rodzinnych odwo∏anie od decyzji jednostek organizacyjnych podleg∏ych
Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Ministrowi SprawiedliwoÊci nast´puje w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania
administracyjnego.
Art. 57. Osoba uprawniona do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy do zasi∏ku piel´gnacyjnego zachowuje do niego prawo, je˝eli niepe∏nosprawnoÊç w stopniu umiarkowanym powsta∏a w wieku uprawniajàcym t´ osob´
do zasi∏ku rodzinnego przys∏ugujàcego na dziecko.
Art. 58. 1. Osoba otrzymujàca zasi∏ek sta∏y na podstawie przepisów o pomocy spo∏ecznej do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy w zwiàzku z piel´gnacjà dziecka
legitymujàcego si´ orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci lub stopniu niepe∏nosprawnoÊci ∏àcznie ze wskazaniami, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nospraw-
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nych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póên. zm.18)), nabywa
prawo do Êwiadczenia piel´gnacyjnego, o którym mowa w art. 17, do dnia 31 sierpnia 2005 r., je˝eli spe∏nia
warunki okreÊlone w dotychczasowych przepisach.
2. Osoba opiekujàca si´ dzieckiem, o której mowa
w ust. 1, je˝eli przed dniem 1 wrzeÊnia 2005 r. ukoƒczy∏a 50 lat, nabywa prawo do Êwiadczenia piel´gnacyjnego, o którym mowa w art. 17, je˝eli spe∏nia warunki okreÊlone w dotychczasowych przepisach.
3. Osoba zdolna do pracy, lecz niepozostajàca
w zatrudnieniu ze wzgl´du na koniecznoÊç sprawowania opieki nad dzieckiem wymagajàcym sta∏ej piel´gnacji, posiadajàcym orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci wraz ze wskazaniami, o których mowa w art. 6b
ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych, za które oÊrodek pomocy
spo∏ecznej op∏aca∏ sk∏adk´ na ubezpieczenia spo∏eczne przed dniem 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do
emerytury bez wzgl´du na wiek, je˝eli w dniu 1 stycznia 1999 r. ukoƒczy∏a co najmniej 45 lat i ma okres
ubezpieczenia (sk∏adkowy i niesk∏adkowy) wynoszàcy
co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku m´˝czyzn. WysokoÊç emerytury dla tej osoby
ustala si´ wed∏ug zasad przewidzianych w przepisach
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, dla osób ubezpieczonych urodzonych przed
dniem 1 stycznia 1949 r.
Art. 59. 1. Osoba samotnie wychowujàca dziecko
oraz osoba wychowujàca troje lub wi´cej dzieci otrzymujàca do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy podwy˝szony
zasi∏ek wychowawczy nabywa prawo do dodatku,
o którym mowa w art. 10, na dziecko, na które korzysta∏a z urlopu wychowawczego do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, w wysokoÊci 505,80 z∏, je˝eli spe∏nia warunki okreÊlone w dotychczasowych przepisach.
2. Osoba otrzymujàca do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy zasi∏ek wychowawczy, je˝eli pozostawa∏a
w zatrudnieniu bezpoÊrednio przed uzyskaniem prawa
do urlopu wychowawczego przez okres krótszy ni˝
6 miesi´cy, nabywa prawo do dodatku, o którym mowa w art. 10, je˝eli spe∏nia warunki okreÊlone w dotychczasowych przepisach.
3. Do okresów, o których mowa w art. 10 ust. 1,
wlicza si´ okresy, za które zosta∏y wyp∏acone zasi∏ki
wychowawcze z tytu∏u wychowywania tego samego
dziecka, do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 60. 1. Osoba otrzymujàca Êwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, która ukoƒczy∏a 50 lat do dnia
———————
18)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628,
Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019
i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90,
poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r.
Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39,
poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129,
poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169,
poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074
oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844 i Nr 223,
poz. 2217.
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wejÊcia w ˝ycie ustawy, nabywa na swój wniosek prawo do dodatku, o którym mowa w art. 12, do czasu
uzyskania prawa do emerytury lub renty albo prawa
do zasi∏ku sta∏ego wyrównawczego okreÊlonego
w przepisach o pomocy spo∏ecznej, je˝eli dochód rodziny nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5
ust. 1, i egzekucja ustalonych wyrokiem sàdu rodzinnego alimentów jest bezskuteczna.
2. Osoba pozostajàca w zwiàzku ma∏˝eƒskim otrzymujàca na dzieci do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy Êwiadczenie z funduszu alimentacyjnego nabywa prawo do
dodatku, o którym mowa w art. 12, przez okres jednego
roku, je˝eli spe∏nia warunki okreÊlone w ustawie.
Art. 61. W przypadku ustalania prawa do Êwiadczeƒ rodzinnych na podstawie dochodu rodziny uzyskanego w roku kalendarzowym 2002 do dochodu rodziny wlicza si´ otrzymywanà rent´ socjalnà, przyznanà na podstawie przepisów o pomocy spo∏ecznej.
Art. 62. 1. Do czasu przej´cia przez organ w∏aÊciwy zadaƒ w zakresie realizacji Êwiadczeƒ rodzinnych
post´powanie w sprawie nienale˝nie pobranych zasi∏ków rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych zakoƒczone prawomocnà decyzjà lub b´dàce
w toku prowadzi organ, który wyda∏ t´ decyzj´ lub
wszczà∏ post´powanie w sprawie nienale˝nie pobranych zasi∏ków rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych, na podstawie dotychczasowych przepisów.
2. Do czasu przej´cia przez organ w∏aÊciwy zadaƒ
w zakresie realizacji Êwiadczeƒ rodzinnych kwoty nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ rodzinnych ustalone
prawomocnà decyzjà sà potràcane:
1) ze Êwiadczeƒ rodzinnych;
2) z emerytury, renty, uposa˝enia rodzinnego lub renty rodzinnej, je˝eli prawo do Êwiadczeƒ rodzinnych nie istnieje, pod warunkiem ˝e Êwiadczenia
rodzinne by∏y wyp∏acane ∏àcznie z emeryturà, rentà, uposa˝eniem rodzinnym lub rentà rodzinnà;
3) w trybie post´powania egzekucyjnego w administracji.
3. Organ w∏aÊciwy w przej´tych sprawach dotyczàcych nienale˝nie pobranych zasi∏ków rodzinnych,
piel´gnacyjnych i wychowawczych, a tak˝e w sprawach Êwiadczeƒ rodzinnych ustalonych prawomocnà
decyzjà lub b´dàcych w toku staje si´ stronà w zakresie post´powaƒ egzekucyjnych i przed sàdem, a tak˝e przejmuje zabezpieczenia wszelkich wierzytelnoÊci.
Art. 63. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy fundusz
alimentacyjny, zwany dalej „funduszem”, przechodzi
w stan likwidacji.
2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy aktywa i pasywa funduszu stajà si´ aktywami i pasywami Skarbu
Paƒstwa.
3. Likwidatorem funduszu jest Prezes Zak∏adu
w zakresie spraw o Êwiadczenia z funduszu, do któ-
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rych prawo powsta∏o przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy.
4. Likwidator mo˝e upowa˝niç innych pracowników Zak∏adu do wykonywania okreÊlonych czynnoÊci
zwiàzanych z likwidacjà funduszu.
Art. 64. 1. Niezw∏ocznie po rozpocz´ciu likwidacji
likwidator powinien powiadomiç bank obs∏ugujàcy
fundusz o rozpocz´ciu likwidacji funduszu.
2. Likwidator prowadzi bie˝àce sprawy, Êciàga wierzytelnoÊci i wykonuje zobowiàzania likwidowanego
funduszu oraz reprezentuje w tych sprawach Skarb
Paƒstwa.
3. Likwidacj´ funduszu likwidator prowadzi na
podstawie planu finansowego likwidacji, obejmujàcego êród∏a przychodów i przewidywanych wydatków
w okresie likwidacji, w tym zaspokojenia zobowiàzaƒ
funduszu, w ramach Êrodków istniejàcych po rozpocz´ciu likwidacji.
4. Plan likwidacji funduszu, o którym mowa
w ust. 3, likwidator przedstawia do zaopiniowania ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych.
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tor mo˝e umorzyç, roz∏o˝yç na raty lub odroczyç termin p∏atnoÊci nale˝noÊci likwidowanego funduszu
z tytu∏u wyp∏aconych lub bezpodstawnie pobranych
Êwiadczeƒ z funduszu.
2. Likwidator, za zgodà ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych, mo˝e umorzyç nale˝noÊci likwidowanego funduszu z tytu∏u wyp∏aconych
lub bezpodstawnie pobranych Êwiadczeƒ z funduszu.
Art. 69. 1. Ârodki pozosta∏e po zlikwidowanym funduszu podlegajà przekazaniu na dochody bud˝etu
paƒstwa.
2. Po zakoƒczeniu likwidacji likwidator sporzàdza
sprawozdanie koƒcowe z zakoƒczenia likwidacji, podlegajàce zatwierdzeniu przez ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych.
Art. 70. Post´powania karne o przest´pstwa okreÊlone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego wszcz´te z urz´du przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy toczà si´ dalej w tym samym trybie.
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5. Likwidator sporzàdza sprawozdania bud˝etowe,
do sporzàdzania których przed dniem likwidacji funduszu by∏ zobowiàzany Prezes Zak∏adu.
Art. 65. Sprawy o Êwiadczenia z funduszu, do których prawo powsta∏o do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy,
podlegajà rozpatrzeniu na zasadach i w trybie okreÊlonych w dotychczasowych przepisach.

Przepisy uchylajàce i przepisy o wejÊciu w ˝ycie
Art. 71. Tracà moc:
1) ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z póên.
zm.19));

Art. 66. 1. Osoba, która bezpodstawnie pobra∏a
Êwiadczenia z funduszu, jest obowiàzana do ich zwrotu.

2) ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych (Dz. U.
z 1998 r. Nr 102, poz. 651, z póên. zm.20)).

2. Sprawy o bezpodstawnie pobrane Êwiadczenia
z funduszu alimentacyjnego podlegajà rozpatrzeniu
i dochodzeniu na zasadach i w trybie okreÊlonych
w dotychczasowych przepisach.

Art. 72. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r., z wyjàtkiem:

3. Egzekucj´ z tytu∏u bezpodstawnie pobranych
Êwiadczeƒ z funduszu prowadzi si´ w dalszym ciàgu,
a˝ do ich zaspokojenia. Organ egzekucyjny przekazuje
likwidatorowi kwoty Êciàgni´te od osoby, która bezpodstawnie pobra∏a Êwiadczenia z funduszu. Wniosek
o umorzenie lub zawieszenie egzekucji wymaga zgody
likwidatora.
Art. 67. Egzekucj´ nale˝noÊci z tytu∏u wyp∏aconych
Êwiadczeƒ z funduszu prowadzi si´ w dalszym ciàgu,
a˝ do ich zaspokojenia. Organ egzekucyjny przekazuje
likwidatorowi kwoty Êciàgni´te od osoby zobowiàzanej do alimentacji, pozosta∏e po zaspokojeniu bie˝àcych alimentów. Wniosek o umorzenie lub zawieszenie egzekucji wymaga zgody likwidatora.
Art. 68. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zwiàzanych z sytuacjà zdrowotnà lub rodzinnà
osoby, przeciwko której jest prowadzona egzekucja
alimentów, lub osoby zobowiàzanej do zwrotu bezpodstawnie pobranych Êwiadczeƒ z funduszu, likwida-

1) art. 36 i 40, które wchodzà w ˝ycie z dniem 31 grudnia 2003 r.;
2) art. 6 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
———————
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20)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 90, poz. 1000, z 2001 r.
Nr 154, poz. 1791, z 2002 r. Nr 241, poz. 2074 oraz
z 2003 r. Nr 83, poz. 759 i Nr 228, poz. 2255.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. 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, z 2001 r. Nr 122, poz. 1349,
Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1791, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 759,
Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 202, poz. 1956
i Nr 228, poz. 2255.

