
759
U S TAWA

z dnia 9 kwietnia 2003 r.

o zmianie ustawy o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy 
o funduszu alimentacyjnym

Art. 1. W ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏-
kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668

i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104, z 2001 r. Nr 122,
poz. 1349, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1791 oraz

z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 181, poz. 1515) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 2: 

a) w ust. 2 w zdaniu pierwszym kropk´ zast´puje
si´ przecinkiem i dodaje wyrazy „z zastrze˝e-
niem ust. 2a.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu: 

,,2a. Okres zasi∏kowy trwajàcy od dnia 1 czerwca
2002 r. do dnia 31 maja 2003 r. przed∏u˝a si´
do dnia 31 grudnia 2003 r.”,

c) w ust. 8 i 9 wyrazy „31 maja 2003 r.” zast´puje
si´ wyrazami „31 grudnia 2003 r.”;

2) w art. 13: 

a) w ust. 3 wyrazy „ust. 4—8” zast´puje si´ wyra-
zami „ust. 4—8a”,

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

„8a. W 2003 r. kwoty zasi∏ków, o których mowa
w ust. 1, nie podlegajà waloryzacji.”; 

3) w art. 15a: 

a) w ust. 3 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 4.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Okres, na który ustala si´ prawo do zasi∏ku
wychowawczego, przypadajàcy od dnia
1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r.
przed∏u˝a si´ do dnia 31 grudnia 2003 r.”;

4) w art. 15b w ust. 4 wyrazy „31 maja 2003 r.” zast´-
puje si´ wyrazami „31 grudnia 2003 r.”;

5) w art. 15c w ust. 4 wyrazy „art. 13 ust. 3—8” zast´-
puje si´ wyrazami „art. 13 ust. 3— 8a”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu
alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 90, poz. 1000, z 2001 r. Nr 154, poz. 1791
oraz z 2002 r. Nr 241, poz. 2074) w art. 4 wprowadza si´
nast´pujàce zmiany: 

1) w ust. 4 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje
wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 4a.”,

2) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Górna granica Êwiadczeƒ wyp∏acanych z fun-
duszu alimentacyjnego, ustalona na okres od
dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r.,
obowiàzuje do dnia 31 grudnia 2003 r.”,

3) w ust. 5 po wyrazach „z zastrze˝eniem” dodaje si´
wyrazy „ust. 5a i”, 

4) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Okres, na który przyznaje si´ Êwiadczenia
z funduszu alimentacyjnego, przypadajàcy od
dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r.
przed∏u˝a si´ do dnia 31 grudnia 2003 r.”,

5) w ust. 7 wyrazy „31 maja 2003 r.” zast´puje si´ wy-
razami „31 grudnia 2003 r.”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 15 maja
2003 r. 
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