
Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 dodaje si´ pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) zapomoga wyp∏acana przez gminy, na podsta-
wie art. 22a;

4) jednorazowa zapomoga z tytu∏u urodzenia si´
dziecka.”;

2) w art. 9 uchyla si´ ust. 5;

3) dodaje si´ rozdzia∏ 2a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 2a

Jednorazowa zapomoga z tytu∏u urodzenia si´
dziecka

Art. 15b. 1. Z tytu∏u urodzenia si´ ˝ywego dziecka
przyznaje si´ jednorazowà zapomog´
w wysokoÊci 1 000 z∏ na jedno dziecko.

2. Zapomoga, o której mowa w ust. 1,
przys∏uguje ojcu lub matce albo opie-
kunowi prawnemu niezale˝nie od ich
dochodów.

3. Wniosek o wyp∏at´ zapomogi sk∏ada
si´ w terminie 3 miesi´cy od dnia na-

rodzin. Wniosek z∏o˝ony po terminie
w∏aÊciwy organ pozostawia bez rozpo-
znania.

Art. 15c. Do Êwiadczenia rodzinnego okreÊlonego
w niniejszym rozdziale nie stosuje si´
przepisów art. 23 ust. 3—5.”;

4) dodaje si´ art. 22a w brzmieniu:

„Art. 22a. 1. Rada gminy w drodze uchwa∏y mo˝e
przyznaç zamieszka∏ym na terenie jej
dzia∏ania osobom jednorazowà zapo-
mog´ z tytu∏u urodzenia ich dziecka.

2. Do zapomogi, o której mowa w ust. 1,
nie stosuje si´ przepisów rozdzia-
∏ów 4, 6 i 7. 

3. Szczegó∏owe zasady udzielania zapo-
mogi okreÊla uchwa∏a rady gminy.

4. W zwiàzku z urodzeniem si´ jednego
dziecka mo˝e byç przyznana tylko
jedna zapomoga.

5. Wyp∏aty zapomóg finansowane sà ze
Êrodków w∏asnych gminy.”;

5) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prawo do Êwiadczeƒ rodzinnych ustala si´ na
okres zasi∏kowy, z wyjàtkiem Êwiadczeƒ, o któ-
rych mowa w art. 9, 14—16 i 15b.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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USTAWA

z dnia 29 grudnia 2005 r.

o zmianie ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych

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

z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001
i Nr 192, poz. 1963 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86,
poz. 732, Nr 94, poz. 788, Nr 95, poz. 806, Nr 143,
poz. 1199, Nr 164, poz. 1366, Nr 233, poz. 1994 i Nr 267,
poz. 2260.


