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Art. 1. 1. W zwiàzku z przypadajàcà w roku 2011
czterechsetnà rocznicà utworzenia przez króla Polski
Zygmunta III Waz´ Uniwersytetu w Poznaniu ustana-
wia si´ program wieloletni „Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu 2004—2011”, zwany dalej
„Programem”.

2. Ustala si´ okres realizacji Programu na lata
2004—2011.

Art. 2. Nadzór nad realizacjà Programu sprawuje
minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego.

Art. 3. 1. ¸àczne nak∏ady bud˝etu paƒstwa na dofi-
nansowanie Programu w ca∏ym okresie jego realizacji

nie mogà przekroczyç kwoty 311 726 tys. z∏, przy war-
toÊci kosztorysowej zadaƒ inwestycyjnych obj´tych
Programem wynoszàcej 415 726 tys. z∏ w cenach roku
2004.

2. Ârodki finansowe z bud˝etu paƒstwa, o których
mowa w ust. 1, uwzgl´dnia si´ ka˝dego roku w usta-
wie bud˝etowej.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 22 lipca 2004 r.

o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004—2011”

1963

USTAWA

z dnia 30 lipca 2004 r.

o zmianie ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych

Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255
oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593 i Nr 99,
poz. 1001) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) rodzinie — oznacza to odpowiednio nast´pu-
jàcych cz∏onków rodziny: ma∏˝onków, rodzi-
ców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna
faktycznego dziecka oraz pozostajàce na
utrzymaniu dzieci w wieku do ukoƒczenia
25. roku ˝ycia, a tak˝e dziecko, które ukoƒ-
czy∏o 25. rok ˝ycia legitymujàce si´ orzecze-
niem o znacznym stopniu niepe∏nosprawno-
Êci, je˝eli w zwiàzku z tà niepe∏nosprawnoÊcià
rodzinie przys∏uguje Êwiadczenie piel´gna-
cyjne;”;

2) w art. 6: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zasi∏ek rodzinny przys∏uguje osobom, o któ-
rych mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2, do ukoƒ-
czenia 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 w szkole wy˝szej i legitymu-
je si´ orzeczeniem o umiarkowanym al-
bo znacznym stopniu niepe∏nosprawno-
Êci.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zasi∏ek rodzinny przys∏uguje osobie uczà-
cej si´ w szkole lub w szkole wy˝szej, jed-
nak nie d∏u˝ej ni˝ do ukoƒczenia 24. roku
˝ycia.”;

3) w art. 12 uchyla si´ ust. 7;

4) w art. 15 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) na cz´Êciowe pokrycie wydatków zwiàzanych
z zamieszkiwaniem w miejscowoÊci, w której
znajduje si´ siedziba szko∏y ponadpodstawo-
wej lub ponadgimnazjalnej, a tak˝e gimna-
zjum w przypadku dziecka lub osoby uczàcej
si´, legitymujàcej si´ orzeczeniem o niepe∏no-
sprawnoÊci lub o stopniu niepe∏nosprawnoÊci
– w wysokoÊci 80 z∏ miesi´cznie na dziecko al-
bo”;
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie sprawozdaƒ dotyczàcych wykorzystania pomocy publicznej oraz kategorii podmiotów, 
które sà zobowiàzane do okreÊlania zasad rachunkowoÊci w odniesieniu do dzia∏alnoÊci wspieranej 

ze Êrodków publicznych

Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych

pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarzàdza
si´, co nast´puje:

5) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zasi∏ek piel´gnacyjny nie przys∏uguje osobie
przebywajàcej w instytucji zapewniajàcej ca∏o-
dobowe utrzymanie, je˝eli pobyt osoby
i udzielane przez t´ instytucj´ Êwiadczenia cz´-
Êciowo lub w ca∏oÊci finansowane sà z bud˝e-
tu paƒstwa albo z Narodowego Funduszu
Zdrowia.”;

6) w art. 23:

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

„4a. W przypadku gdy w stosunku do osoby
ubiegajàcej si´ o Êwiadczenia rodzinne
wystàpià wàtpliwoÊci dotyczàce okolicz-
noÊci, o których mowa w art. 3 pkt 17, or-
gan w∏aÊciwy mo˝e przeprowadziç wy-
wiad.

4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kie-
rownik oÊrodka pomocy spo∏ecznej udo-
st´pnia organowi w∏aÊciwemu aktualny
rodzinny wywiad Êrodowiskowy, o którym
mowa w przepisach o pomocy spo∏ecznej,
osoby ubiegajàcej si´ o Êwiadczenia ro-
dzinne.”,

b) w ust. 5 po pkt 3 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) wywiadu, o którym mowa w ust. 4a,”; 

7) po art. 70 dodaje si´ art. 70a w brzmieniu:

„Art. 70a. 1. Osobie otrzymujàcej dodatek, o któ-
rym mowa w art. 12, która do dnia
30 kwietnia 2004 r. pobiera∏a Êwiad-
czenia z funduszu alimentacyjnego,
ustala si´ w okresie od dnia 1 maja
2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. pra-
wo do tego dodatku w wysokoÊci
70 % przys∏ugujàcego w kwietniu
2004 r. Êwiadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego. Dodatek nie mo˝e byç
ni˝szy ni˝ 170 z∏ na dziecko albo 250 z∏
na dziecko, o którym mowa w art. 12
ust. 4.

2. Osoba, która do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy otrzymywa∏a Êwiadczenie
z funduszu alimentacyjnego i po dniu
1 maja 2004 r. nie otrzymywa∏a do-
datku z tytu∏u samotnego wychowy-
wania dziecka, nabywa w okresie od
dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grud-
nia 2004 r., na wniosek, prawo do do-
datku do zasi∏ku rodzinnego z tytu∏u
samotnego wychowywania dziecka
w wysokoÊci 70 % Êwiadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego przys∏ugujà-
cego w kwietniu 2004 r., je˝eli dochód
rodziny w przeliczeniu na osob´ nie
przekracza kwoty 612 z∏ i rodzina
spe∏nia pozosta∏e warunki okreÊlone
w ustawie.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2,
nie mo˝e byç wy˝szy ni˝ 300 z∏ na
dziecko.

4. Osobie, o której mowa w ust. 1, wy-
sokoÊç dodatku do zasi∏ku rodzinne-
go z tytu∏u samotnego wychowywa-
nia dziecka ustala si´ z uwzgl´dnie-
niem wyp∏aconych po dniu 1 maja
2004 r. dodatków, o których mowa
w art. 12. WysokoÊç dodatku ustala
si´ z urz´du, po do∏àczeniu zaÊwiad-
czenia o wysokoÊci przys∏ugujàcego
w kwietniu 2004 r. Êwiadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego.

5. Zmiana decyzji w sprawie wysokoÊci
dodatku z tytu∏u samotnego wycho-
wywania dziecka w przypadku osób,
o których mowa w ust. 1, nie wyma-
ga zgody strony.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia
miesiàca nast´pujàcego po dniu og∏oszenia.
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