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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 14 września 2012 r. 

 

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
 

(druk nr 187) 

 
USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (Dz. U. z 2006 

r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) 

Art. 9. 
1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi 

prawnemu dziecka. 
2. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez 

dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi 
prawnemu dziecka. 

[3. Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1.000,00 zł.] 
<3. Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1200,00 zł.> 
4. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia 

więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde 
dziecko. 

5. (uchylony). 
6. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką 

medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. 
7. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub 

zaświadczeniem wystawionym przez położną. 
8. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej, o 
której mowa w ust. 6, oraz wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 7, uwzględniając 
odpowiednio rodzaje świadczeń zdrowotnych udzielanych kobiecie w okresie ciąży przez 
lekarza i położną oraz zakres danych niezbędnych do zapewnienia należytego 
udokumentowania pozostawania jej pod opieką medyczną w okresie od 10 tygodnia ciąży 
do porodu. 

9. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami 
dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko. 

 
Art. 15b. 

1. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 
1.000 zł na jedno dziecko. 

[2. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo 
opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości dochodów.] 
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<2. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi 
prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Przepisy art. 5 ust. 4–4b, 
7–9 i 11 stosuje się odpowiednio.> 

3.  Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia 
narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, 
opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia 
objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 
18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez 
rozpoznania. 

4.  Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą 
świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym 
stanowią inaczej. 

5.  Zapomoga, o której mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką 
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. 

6.  Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub 
zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 8 
stosuje się odpowiednio. 

7.  Przepisu ust. 5 nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami 
dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko. 

 
[Art. 15c. 

Do świadczenia rodzinnego określonego w niniejszym rozdziale nie stosuje się przepisów art. 
23 ust. 3-5.] 

 
Art. 18. 

[1.  Kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz wysokości świadczeń rodzinnych 
podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia 
dochodowego rodzin.] 

<1. Kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysokości 
świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników 
badań progu wsparcia dochodowego rodzin.> 

2. Próg wsparcia dochodowego rodzin bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 
3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin, w tym grupy 
wydatków i ich zakres, źródła danych, okres, z jakiego przyjmuje się wysokość cen 
towarów i usług, uwzględniając poziom wydatków gospodarstw domowych z II kwintyla 
rozkładu dochodów. 

 
Art. 19. 

1. W roku, w którym przeprowadza się weryfikację, o której mowa w art. 18 ust. 1, Rada 
Ministrów, do dnia 15 maja, przedstawia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
Gospodarczych: 
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[1) propozycje wysokości kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2;] 
<1) propozycje wysokości kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b 

ust. 2;> 
2) propozycje wysokości świadczeń rodzinnych; 
3) wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin; 
4) informację o realizacji świadczeń rodzinnych za okres od poprzedniej weryfikacji, w 

tym liczbę osób otrzymujących świadczenia rodzinne oraz wydatki na ten cel w 
poszczególnych latach; 

5) informację o sytuacji dochodowej rodzin posiadających dzieci na utrzymaniu. 
[2. Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych, po otrzymaniu propozycji i 

informacji Rady Ministrów, uzgadnia wysokość kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, 
oraz wysokość świadczeń rodzinnych, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku 
kalendarzowego.] 

<2. Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych, po otrzymaniu 
propozycji i informacji Rady Ministrów, uzgadnia wysokość kwot, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysokość świadczeń rodzinnych, w 
terminie do dnia 15  czerwca danego roku kalendarzowego.> 

3.  Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2009 r. nie może być niższa niż 40 % 
wartości koszyka żywnościowego dla danej grupy wieku ustalonej w badaniach progu 
wsparcia dochodowego rodzin. 

[4.  W przypadku gdy Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych nie uzgodni 
w terminie, o którym mowa w ust. 2, wysokości kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, 
oraz wysokości świadczeń rodzinnych, Rada Ministrów ustala kwoty, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 i 2, oraz wysokość świadczeń rodzinnych, w drodze rozporządzenia, w 
terminie do dnia 15 sierpnia danego roku, na poziomie nie niższym niż wynika to z 
propozycji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

5.  Wysokość kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz wysokość świadczeń rodzinnych 
ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w 
drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 sierpnia roku, w 
którym przeprowadza się weryfikację.] 

<4. W przypadku gdy Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych nie 
uzgodni w terminie, o  którym mowa w ust. 2, wysokości kwot, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysokości świadczeń rodzinnych, Rada 
Ministrów ustala kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art.  15b ust. 2, 
oraz wysokość świadczeń rodzinnych, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 
15 sierpnia danego roku, na poziomie nie niższym niż wynika to z propozycji, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

5. Wysokość kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz 
wysokość świadczeń rodzinnych ogłasza się w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady 
Ministrów, w terminie do dnia 15 sierpnia roku, w którym przeprowadza się 
weryfikację.> 

 


