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Bogdan BORUSEWICZ

MARSZAŁEK SENATU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt

przekazać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2005 r. ustawę

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek



USTAWA

z dnia 16 grudnia 2005 r.

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Art. 1.

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z
późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli
zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 1
roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują
świadczenia rodzinne.”;

2) w art. 3:

a) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

„17a) osobie samotnie wychowującej dziecko – oznacza to pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno
dziecko z jego rodzicem;”,

b) w pkt 23:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości
zasiłku dla bezrobotnych,”,

– lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a
także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem
rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą
gospodarstwa rolnego,”,

– w lit. f przecinek zastępuje się kropką i uchyla lit. g,

c) w pkt 24:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości
zasiłku dla bezrobotnych,”,

– lit. d otrzymuje brzmienie:

                                                
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, i Nr 192,

poz. 1963 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199 i Nr 233, poz.
1994.
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„d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem
rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą
gospodarstwa rolnego,”,

– w lit. f przecinek zastępuje się kropką i uchyla lit. g;

3) w art. 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego,
przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w
wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984
r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.2)).”;

4) w art. 7 w pkt 5 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. d w brzmieniu:

„d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów
utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia
alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.”;

5) w art. 8 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) samotnego wychowywania dziecka;”;

6) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000,00 zł.”;

7) po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu:

 „Art. 11a. 1.Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie
wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka
albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone
świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka,
ponieważ:

1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany.

2. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby
uczącej się nie żyją. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Dodatek przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie
więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci.

4. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku
zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na
wszystkie dzieci.

5. W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50% kwot, o których
mowa w art. 5 ust. 1 i 2, kwotę dodatku zwiększa się o 50,00 zł na dziecko,
nie więcej jednak niż o 100,00 zł na wszystkie dzieci.

                                                
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr

91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875,
z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,
Nr 164, poz. 1365., Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484.
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6. W przypadku wyboru dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i
utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego
okresu jego pobierania, dodatek, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje na
żadne dziecko w rodzinie.

7. Przepis ust. 5 obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2006 r.”;

8) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby
ubiegającej się o świadczenia rodzinne może, w formie pisemnej, upoważnić
dyrektora, jego zastępcę lub innego pracownika regionalnego ośrodka polityki
społecznej albo innego pracownika urzędu marszałkowskiego do załatwiania w
jego imieniu spraw dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych w ramach
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i wydawania w tych sprawach
decyzji.”;

9) w art. 24:

a) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności, jeżeli osoba niepełnosprawna uzyska ponownie orzeczenie
o niepełnosprawności lub odpowiednim stopniu niepełnosprawności stanowiące
kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych
uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego
orzeczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym osoba złożyła
wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego.”,

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

„3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, osoba do wniosku o świadczenie
rodzinne uzależnione od niepełnosprawności dołącza zaświadczenie właściwej
instytucji potwierdzające złożenie wniosku o ponowne ustalenie
niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.”;

10) w art. 69 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Środki uzyskiwane w wyniku likwidacji Funduszu są przekazywane na dochody
budżetu państwa po zakończeniu każdego roku budżetowego do dnia 31 marca.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2 lit. a
oraz pkt 5-7, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek JUREK
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u
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