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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia  25 czerwca 2015 r. 

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw  

 

(druk nr 959) 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (Dz. U. z 2015 

r. poz. 114 i 693) 

 

Art. 2. 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

1)   zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; 

2)   świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 

świadczenie pielęgnacyjne; 

3)   zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a; 

<3a) świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b;> 

4)   jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka[.] <;> 

<5) świadczenie rodzicielskie.> 

 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych 

osób: 

a)  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 

30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny 

podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne 

niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, 

b)  deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany 

podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

c)  inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych: 

–  renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 

oraz ich rodzin, 
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–  renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na 

zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 

wojskowych oraz ich rodzin, 

–  świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o 

świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej 

służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, 

zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 

–  dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w 

przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego, 

–  świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym 

przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w 

obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich, 

–  emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań 

wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i 

niewybuchów, 

–  renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane 

przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których 

inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III 

Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy, 

–  zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników 

oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 

–  środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, 

organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, 

pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie 

jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub 

instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w 

tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za 

pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej 

pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, 

–  należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających 

czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu 

podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych 

w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 

1662), 

–  należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom 

jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w 

celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw 

sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich 
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skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom 

i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji 

międzynarodowych i sił wielonarodowych, 

–  należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby 

kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży 

Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały 

dochód, 

–  dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w 

rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia 

społeczne, 

–  alimenty na rzecz dzieci, 

–  stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852), stypendia doktoranckie określone w art. 

200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 572, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz inne stypendia o 

charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, 

–  kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem 

obowiązków społecznych i obywatelskich, 

–  należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom 

przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 

–  dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198), 

–  dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia 

na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych 

strefach ekonomicznych, 

–  ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o 

komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 

"Polskie Koleje Państwowe", 

–  ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o 

restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, 

–  świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 

–  dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 

–  dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone 

odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy 

oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie 

zdrowotne, 

–  renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 
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Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

–  zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

–  świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji 

alimentów, 

–  pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 

zm.) oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 

ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym, 

–   kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych[;] <,> 

<– świadczenie rodzicielskie, 

– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników;> 

2)   dochodzie rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny; 

2a)  dochodzie członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny 

osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 

ust. 4-4b; 

3)   dochodzie osoby uczącej się albo dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego - 

oznacza to przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4-4b; 

4)   dziecku - oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie 

którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką 

prawną; 

5)   emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu 

niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowe określone w przepisach o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu 

emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu inwalidów wojennych 

i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 

represji wojennych i okresu powojennego, a także uposażenia w stanie spoczynku 

określone w przepisach prawa o ustroju sądów powszechnych, przepisach o prokuraturze 

oraz w przepisach o Sądzie Najwyższym, a także renty szkoleniowe i renty z tytułu 

niezdolności do pracy określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych, renty z tytułu niezdolności do pracy 

określone w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych 

powstałych w szczególnych okolicznościach, a także renty strukturalne określone w 
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przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

6)   gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o 

podatku rolnym; 

7)   instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, 

placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko 

dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-

leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli 

instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie; 

8)   koszyku żywnościowym - oznacza to asortyment artykułów spożywczych, określony 

wartościowo i ilościowo w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin, których 

spożycie jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka w określonym wieku; 

9)   niepełnosprawnym dziecku - oznacza to dziecko w wieku do ukończenia 16. roku życia 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

10)  okresie zasiłkowym - oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października 

następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych; 

11)  organie właściwym - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub 

otrzymującej świadczenie rodzinne; 

12)  osobach pozostających na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących się z 

połączonych dochodów tych osób; 

13)  osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na 

utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem 

sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony; 

14)  opiekunie faktycznym dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, 

jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka; 

15)  pełnoletniej osobie niepełnosprawnej - oznacza to osobę pełnoletnią, legitymującą się 

orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobę, 

która ukończyła 75 lat; 

15a)  przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - oznacza to 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 

z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 

72) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 

września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 

1); 

16)  rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, 

rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w 
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wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia 

legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z 

tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 

opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567); do członków rodziny nie 

zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w 

związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; 

16a)  rodzinie wielodzietnej - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci mających 

prawo do zasiłku rodzinnego; 

17)  (utracił moc) 

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; 

18)  szkole - oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i 

ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i 

obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek 

wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży 

upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i 

obowiązku nauki; 

19)  szkole wyższej - oznacza to uczelnię, w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie 

wyższym, a także kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz 

kolegium pracowników służb społecznych; 

20)  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 

a)  niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b)  całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

21)  znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 

a)  niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b)  całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c)  stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do 

samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach, 

d)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

e)  niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników; 
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22)  zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie 

stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy 

lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło 

albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek 

rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności 

gospodarczej; 

23)  utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a)  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b)  utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej 

na podstawie umowy o dzieło, 

[d)  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z 

przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,] 

<d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, 

renty rodzinnej lub renty socjalnej,> 

e)  (uchylona) 

f)  wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), 

g)  (uchylona) 

h)  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, 

i)  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeń[;] <,> 

<j) utratą świadczenia rodzicielskiego, 

k) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników;> 

24)  uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a)  zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b)  uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy 

wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 

[d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z 

przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,] 
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<d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, 

renty rodzinnej lub renty socjalnej,> 

e)  (uchylona) 

f)  rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania, 

g)  (uchylona) 

h)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej[.] <,> 

<i) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

j) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o 

ubezpieczeniu społecznym rolników.> 

 

Art. 10. 

1. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu 

dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu 

wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres: 

1)   24 miesięcy kalendarzowych; 

2)   36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem 

urodzonym podczas jednego porodu; 

3)   72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się 

orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

2. Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie. 

3. Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 

dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc 

zaokrągla się do 10 groszy w górę. 

4. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców 

lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek. 

5. Dodatek nie przysługuje osobie, o której mowa w ust. 1, jeżeli: 

1)   (uchylony) 

2)   bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w 

stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy; 

3)   podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia 

sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego; 

4)   dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w 

specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w 

tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad 

dzieckiem; 
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5)   w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego[.] <;> 

<6) korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.> 

6. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza 

się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

<Rozdział 3a 

Świadczenie rodzicielskie 

Art. 17c. 

1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje: 

1) matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust. 2; 

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do 

ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję 

o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia; 

3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku 

objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku 

dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 

ukończenia 10. roku życia; 

4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku 

do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto 

decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia. 

2. Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku: 

1) skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka 

po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od 

dnia urodzenia dziecka; 

2) śmierci matki dziecka; 

3) porzucenia dziecka przez matkę. 

3. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres: 

1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 

przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka; 

2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci; 

3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci; 

4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci; 

5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym 

porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga 

i więcej dzieci. 

4. Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia: 

1) porodu – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1; 
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2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, 

a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 

szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku 

osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3; 

3) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, 

a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 

szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku 

osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 4. 

5. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie, 

z uwzględnieniem ust. 6. 

6. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych 

w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 i 357), lub 

w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla 

bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie 

przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia 

rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych 

pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

7. Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, 

dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym 

miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które 

świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc 

zaokrągla się do 10 groszy w górę. 

8. Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje: 

1) w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę 

wychowywanych dzieci; 

2) jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka. 

9. Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli: 

1) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 

3, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami 

Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu 

rodzicielskiego; 

2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku osób, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 4; 

3) jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, nie 

sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w 

związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które 

uniemożliwiają sprawowanie tej opieki; 

4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad 

tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, 
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dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia 

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o 

którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów; 

5) osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym 

charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu 

społecznym stanowią inaczej.> 

 

Art. 18. 

[1. Kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysokości świadczeń 

rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, 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 wysokość 

świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, 

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. 22b. 

1. Rada gminy, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie świadczeń na rzecz 

rodziny, może w drodze uchwały, ustanowić dla osób zamieszkałych na terenie jej 

działania świadczenia na rzecz rodziny inne niż określone w art. 2 pkt 1– 3, 4 i 5. 

2. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz ich 

wysokość określa uchwała, o której mowa w ust. 1. 

3. Do świadczeń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów rozdziałów 4, 6 i 7. 

4. Wypłaty świadczeń, o których mowa w ust. 1, finansowane są ze środków własnych 

gminy.> 

 

Art. 23. 

[1. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na 

wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna 

faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby 

niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub 

pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek 

alimentacyjny.] 
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<1. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio 

na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, 

opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej 

niezawodowej, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby 

upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a 

także osób, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny.> 

2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby, o której mowa w ust. 1. 

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące: 

1)   osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę 

urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

2)   dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię, 

nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny. 

4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

1)   zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, 

wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o 

wysokości: 

a)  dochodu, 

b)  składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, 

c)  należnego podatku; 

2)   zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; 

3)   oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające 

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o: 

a)  wysokości dochodu, 

b)  wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, 

c)  wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

d)  wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, 

e)  wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; 

4)   inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do 

świadczeń rodzinnych, w tym: 

a)  dokument stwierdzający wiek dziecka, 

b)  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 

c)  prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub 

zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 

postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, 

d)  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, 

e)  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 
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f)  zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, 

[g)  zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej dla osoby ubiegającej się o dodatek, o którym mowa w art. 11,] 

h)  zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki 

został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia, 

i)  zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne[.] 

<,> 

<j) orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.> 

4a. W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią 

wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 17a, organ właściwy 

może przeprowadzić wywiad. 

4aa. Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub osoby 

pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa 

w art. 17, organ właściwy może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o 

przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), w celu 

weryfikacji okoliczności, o których mowa w art. 17. 

4b. W przypadkach, o których mowa w ust. 4a i 4aa, organ właściwy może wystąpić do 

ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji o okolicznościach, o których mowa w 

art. 3 pkt 17a lub art. 17, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie 

środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania 

przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji. 

4c. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy organ właściwy upoważnił do 

prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych kierownika ośrodka pomocy 

społecznej lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, lub inną osobę na 

wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub kierownika innej jednostki 

organizacyjnej gminy. 

4d. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenia rodzinne 

należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość. 

4e. Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca się do 

kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków, o których mowa w art. 

16a. 

4f. Aktualizację wywiadu, o którym mowa w ust. 4e, przeprowadza się po upływie 6 

miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który ustalone zostało prawo do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją 

wątpliwości co do spełniania warunków, o których mowa w art. 16a. 

4g. Przepisy ust. 4e i 4f stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy organ właściwy upoważnił 

do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych kierownika ośrodka 

pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, lub inną osobę na wniosek 

kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub innej jednostki organizacyjnej gminy. 
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5. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz wzory: 

1)   wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 

2)   zaświadczenia z urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, 

3)   oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz innych oświadczeń i dowodów 

niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, 

4)   kwestionariusza wywiadu, o którym mowa w ust. 4a 

- kierując się koniecznością ujednolicenia procedur oraz zapewnienia stosownej 

dokumentacji niezbędnej do sprawnej realizacji świadczeń rodzinnych. 

5a. Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych wymagane jest 

potwierdzenie następujących okoliczności: 

1)   uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, 

2)   wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub 

członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w tym 

dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, 

3)   wielkość gospodarstwa rolnego, 

4)   wysokość opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe 

utrzymanie, 

5)   termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz 

okresy zatrudnienia, 

6)   zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, 

7)   niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym 

ośrodku szkolno-wychowawczym, 

8)   brak propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

- osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego może przedłożyć stosowne 

zaświadczenie albo oświadczenie. 

5b. W przypadku złożenia oświadczenia potwierdzającego okoliczności, o których mowa w 

ust. 5a pkt 4, dołącza się dowód wniesionej opłaty, a w przypadku, o którym mowa w ust. 

5a pkt 6, dołączana jest również kopia imiennego raportu miesięcznego osoby 

ubezpieczonej potwierdzająca odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne. 

5c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5a, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej 

realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, zawierający strukturę systemu, 

wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji między 
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elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów 

elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, o 

których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1114), 

2)   wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu, 

3)   sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem 

systemu 

- mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych stosowanych w 

urzędach administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, 

w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i rodzaju danych, która umożliwi ich 

scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z minimalnymi wymogami i 

sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

7. Urzędy administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych 

używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami określonymi przez ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 6, i z jego zastosowaniem sporządzają sprawozdawczość, którą przekazują 

wojewodzie. 

8. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany utworzyć rejestr centralny 

obejmujący następujące informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez 

organy właściwe i samorządy województw podczas realizacji zadań w zakresie świadczeń 

rodzinnych: 

1)   dane dotyczące osób pobierających świadczenia rodzinne: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  datę urodzenia, 

c)  adres zamieszkania lub pobytu, 

d)  miejsce zamieszkania lub pobytu, 

e)  numer ewidencyjny PESEL, 

f)  numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie 

posiadają numeru PESEL, 

g)  stan cywilny, 

h)  obywatelstwo, 

i)  stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, 

j)  rodzaj szkoły, do której uczęszcza dziecko, na które jest pobierane świadczenie 

rodzinne, lub osoba ucząca się, 

k)  stan zdrowia, 

l)  liczbę, rodzaj i wysokość wypłaconych świadczeń, 

m)  płeć, 

n)  dochody; 

2)   wartości udzielonych świadczeń. 
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9. Informacje, o których mowa w ust. 8, mogą być przetwarzane przez ministra właściwego 

do spraw zabezpieczenia społecznego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662). 

Organy właściwe i samorządy województw przekazują dane do rejestru centralnego, 

wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w ust. 7. 

 

Art. 24. 

[1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem świadczeń, o 

których mowa w art. 9, art. 14-16 i art. 17.] 

<1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem 

świadczeń, o których mowa w art. 9, art. 14, art. 15, art. 15a, art. 15b, art. 16, art. 17 i 

art. 17c.> 

2. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął 

wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. 

2a. Jeżeli w okresie   trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o 

niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony 

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to 

ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie 

niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. 

3. W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od 

niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, 

chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych 

ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie 

dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego. 

3a. (uchylony) 

3b. (uchylony) 

4. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas 

nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o 

niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo 

do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia 

miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. 

5. Zasiłek rodzinny przysługuje za wrzesień, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się legitymujące 

się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności po 

ukończeniu nauki w szkole zostały przyjęte, w tym samym roku kalendarzowym, do 

szkoły wyższej. 

6. W razie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż 

od miesiąca złożenia wniosku. 
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7. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych, 

świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od 

miesiąca, w którym dochód został uzyskany. 

<8. Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia 

lub przysposobienia dziecka, a w przypadku osób, o których mowa w art. 17c ust. 1 

pkt 2 i 3, od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do 

świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia 

urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku osób, o których mowa w art. 

17c ust. 1 pkt 2 i 3, od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po 

terminie, nie później jednak niż w okresach, o których mowa w art. 17c ust. 3, prawo 

do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął 

wniosek. 

9. W przypadku, o którym mowa w art. 17c ust. 2, termin 3 miesięcy, o którym mowa w 

ust. 8, jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, 

śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.> 

 

Art. 27. 

1. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów 

prawnych dziecka do świadczeń rodzinnych świadczenia te wypłaca się temu z rodziców, 

opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka, który pierwszy złożył 

wniosek. 

2. Jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, 

świadczenia rodzinne wypłaca się temu z rodziców, pod którego opieką dziecko się 

znajduje. 

3. W przypadku zbiegu prawa do zasiłku rodzinnego z prawem do walutowego dodatku 

rodzinnego przysługującego pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów 

konsularnych przysługuje prawo do jednego wybranego świadczenia. 

4. W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku 

opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 

r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, przysługującego więcej niż jednej osobie 

sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno 

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna osobie, 

która pierwsza złożyła wniosek. 

<5. W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń: 

1) świadczenia rodzicielskiego lub 

2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub 

3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub 

4) dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, lub 

5) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

– przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.> 
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Art. 30. 

1. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu. 

2. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się: 

[1)   świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie 

lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń 

rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była 

pouczona o braku prawa do ich pobierania;] 

<1)  świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących 

ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości 

przysługujących świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń 

rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była 

pouczona o braku prawa do ich pobierania;> 

2)   świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub 

dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez 

osobę pobierającą te świadczenia; 

3)   świadczenia rodzinne wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 5, za 

okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w 

innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji 

przyznającej świadczenia rodzinne; 

4)   świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono 

nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem 

prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została 

następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa 

do świadczenia rodzinnego. 

2a. (uchylony) 

3. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ulegają przedawnieniu z 

upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca te należności stała się 

ostateczna. 

4. Bieg przedawnienia przerywa: odroczenie terminu płatności należności, rozłożenie spłaty 

należności na raty i każda inna czynność zmierzająca do ściągnięcia należności, jeżeli o 

czynności tej dłużnik został zawiadomiony. 

5. Nie wydaje się decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, jeżeli od 

terminu ich pobrania upłynęło więcej niż 10 lat. 

6. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają 

potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

7. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

8. Kwoty świadczeń rodzinnych, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi łącznie z 

ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy. Odsetki są 
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naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń 

rodzinnych do dnia spłaty. 

9. Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń 

rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z 

odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli 

zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. 

10. W przypadku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w formie czeku, nie 

realizuje się czeku, gdy kwota zwrotu jest niższa niż koszty obsługi czeku. 

11. W przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, należności, 

o których mowa w ust. 2 i 8, wygasają. 

 

Art. 33. 

1. Do finansowania świadczeń rodzinnych mają zastosowanie przepisy o finansach 

publicznych. 

2. Świadczenia rodzinne i koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane w 

formie dotacji celowej z budżetu państwa. 

[2a. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 2, wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia 

rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 

nie mniej jednak niż 6000 zł rocznie dla organu właściwego.] 

<2a. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 2, w przypadku organu właściwego 

wynoszą: 

1) 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 

i 4, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego, nie mniej jednak niż 6000,00 zł rocznie; 

2) 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia 

rodzicielskiego.> 

2b. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w trakcie danego roku budżetowego 

nie mają wpływu na wysokość kosztów obsługi, o których mowa w ust. 2a. 

2c. Organ właściwy oraz marszałek województwa sporządzają i przekazują, za 

pośrednictwem wojewody, ministrowi właściwemu do spraw rodziny sprawozdania 

rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. 

3. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób 

sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu 

świadczeń rodzinnych oraz terminy i sposób ich przedstawiania, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia kompletności i jednolitości informacji przekazywanych przez podmioty 

realizujące ustawę oraz zapewnienie skutecznej realizacji zadań z zakresu świadczeń 

rodzinnych finansowanych z budżetu państwa oraz budżetów gmin. 
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USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i 529) 

 

 

Art. 121a. 

1. Miesięczne uposażenie policjanta za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres 

urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% miesięcznego uposażenia, o 

którym mowa w art. 121 ust. 1. 

2. Miesięczne uposażenie policjanta za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres 

urlopu rodzicielskiego wynosi 60% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 121 

ust. 1. 

3. Miesięczne uposażenie policjanta-kobiety, która we wniosku, złożonym nie później niż 14 

dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim 

urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 121 ust. 1, za cały okres odpowiadający okresowi tych 

urlopów. 

<3a. W przypadku gdy wysokość uposażenia policjanta pomniejszonego o zaliczkę na 

podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–3, jest niższa niż 

kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i …), kwotę uposażenia 

policjanta pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych 

podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego.> 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do policjanta, który we wniosku, złożonym nie 

później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka 

lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w 

pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym 

wymiarze. 

5. Policjantowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 80% 

uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo w przypadku rezygnacji z 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego 

części lub w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, 

przysługuje jednorazowe wyrównanie otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 

3, do wysokości 100%, pod warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający 

okresom tych urlopów. 
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USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1402 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 529) 

 

Art. 125a. 

1. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% miesięcznego uposażenia, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1. 

2. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 

125 ust. 1. 

3. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza-kobiety, która we wniosku, złożonym nie później 

niż 14 dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim 

urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, za cały okres odpowiadający okresowi tych 

urlopów. 

<3a. W przypadku gdy wysokość uposażenia funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczkę 

na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–3, jest niższa 

niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 

r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i …), kwotę uposażenia 

funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób 

fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego.> 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który we wniosku, złożonym nie 

później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka 

lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w 

pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym 

wymiarze. 

5. Funkcjonariuszowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 80% 

uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo w przypadku rezygnacji z 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego 

części lub w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, 

przysługuje jednorazowe wyrównanie otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 

3, do wysokości 100%, pod warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający 

okresom tych urlopów. 
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USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 704)  

 

Art. 9. 

Świadczeniami z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego są: 

1)   jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 

albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, 

zwane dalej "jednorazowym odszkodowaniem"; 

2)   zasiłek chorobowy; 

3)   (uchylony) 

[4)   zasiłek macierzyński.] 

 

Art. 14. 

1. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek choroby jest niezdolny do 

pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni. 

2. Zasiłek chorobowy przysługuje za okres czasowej niezdolności do pracy, jednak nie dłużej 

niż przez 180 dni. 

3. Jeżeli po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, o którym mowa w ust. 2, ubezpieczony jest 

nadal niezdolny do pracy, a w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji rokuje odzyskanie 

zdolności do pracy, zasiłek chorobowy przedłuża się na okres niezbędny do przywrócenia 

zdolności do pracy, jednak nie dłużej niż o dalsze 360 dni. 

4. Zasiłek chorobowy, o którym mowa w ust. 2, przyznaje się i wypłaca na podstawie 

zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy wydanego przez lekarza, lekarza dentystę, 

felczera lub starszego felczera, upoważnionego przez Zakład na zasadach określonych w 

przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa. 

5. Prezes Kasy zwraca Zakładowi koszty związane z wyprodukowaniem i dystrybucją druków 

zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy proporcjonalnie do liczby 

ubezpieczonych. 

6. Zasiłek chorobowy z tytułu czasowej niezdolności do pracy, trwającej dłużej niż 180 dni, 

przyznaje się i wypłaca na podstawie orzeczenia wydanego w trybie określonym w art. 46. 

7. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres: 

1)   przebywania ubezpieczonego, na koszt Kasy, w zakładzie opieki zdrowotnej w celu 

rehabilitacji; 

2)   po ustaniu ubezpieczenia[.] <,> 

<3) pobierania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w art. 18 pkt 7.> 

8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii Rady Rolników, może 

określić, w drodze rozporządzenia, wysokość zasiłku chorobowego oraz przypadki, w 

których zasiłek chorobowy przysługuje przy niezdolności do pracy trwającej 

nieprzerwanie krócej niż 30 dni, uwzględniając stan finansów funduszu składkowego. 

9. Jeżeli nie określono wysokości zasiłku chorobowego w sposób, o którym mowa w ust. 8, 

wynosi on jedną trzydziestą emerytury podstawowej za każdy dzień niezdolności do pracy. 
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[Art. 15. 

1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu z tytułu: 

1)   urodzenia dziecka, 

2)   przyjęcia dziecka w wieku do 7. roku życia na wychowanie, a w przypadku dziecka, 

wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10. roku życia, 

jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie, 

3)   przyjęcia dziecka w wieku do 7. roku życia na wychowanie w ramach rodziny 

zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka, wobec 

którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10. roku życia 

- w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej. 

1a. Jeżeli ubezpieczeniu podlegają oboje rodzice, zasiłek, o którym mowa w ust. 1, 

przysługuje im łącznie. 

2. Na wniosek Rady Rolników minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w 

drodze rozporządzenia, korzystniejszy sposób ustalania wysokości zasiłku, o którym mowa 

w ust. 1.] 

 

Art. 15a. 

[1. Osobie, która została objęta ubezpieczeniem na wniosek, świadczenia przewidziane w art. 

14 i 15, z wyjątkiem zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, 

przysługują, jeżeli okres podlegania ubezpieczeniu bezpośrednio przed wystąpieniem 

zdarzenia uzasadniającego nabycie prawa do świadczenia trwał nieprzerwanie co 

najmniej rok.] 

<1. Osobie, która została objęta ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym 

i macierzyńskim na wniosek, zasiłek chorobowy, o którym mowa w art. 14, z 

wyjątkiem zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, przysługuje 

po upływie 12-miesięcznego nieprzerwanego okresu ubezpieczenia.> 

1a. Osobie, która podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu z 

mocy ustawy, do okresu zasiłkowego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2, zalicza się 

okresy pobierania zasiłku chorobowego z innego ubezpieczenia społecznego. 

2. (uchylony) 

 

Art. 18. 

Świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego są: 

1)   emerytura rolnicza, w tym częściowa emerytura rolnicza, lub renta rolnicza z tytułu 

niezdolności do pracy; 

2)   renta rolnicza szkoleniowa; 

3)   renta rodzinna; 

4)   emerytura i renta z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich 

rodzin; 

5)   dodatki do emerytur i rent, o których mowa w pkt 1-4; 

6)   zasiłek pogrzebowy[.] <;> 

<7) zasiłek macierzyński.> 
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Art. 68. 

1. Strukturę organizacyjną i tryb prac Rady Rolników określa uchwalany przez nią regulamin. 

2. Posiedzenie Rady Rolników zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na 

wniosek Prezesa Kasy lub co najmniej 10 członków Rady bądź ministra właściwego do 

spraw rozwoju wsi. 

3. (uchylony) 

4. Rada Rolników podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków Rady Rolników, z tym że w sprawach określonych w art. 11 

ust. 2, art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 8 i art. 15 ust. 2 jest wymagana większość dwóch trzecich 

głosów. Regulamin Rady Rolników może przewidywać podejmowanie uchwał 

kwalifikowaną większością głosów także w innych sprawach. 

5. Członkowi Rady Rolników w związku z udziałem w pracach Rady Rolników przysługuje 

ryczałtowe wynagrodzenie. 

5a. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Rolników; 

2)   regulamin i zasady wynagradzania członków Rady Rolników, uwzględniając funkcję 

pełnioną w Radzie Rolników i wydatki ponoszone w związku z udziałem w pracach 

Rady. 

6. Prezes Kasy zapewnia obsługę prac Rady Rolników. 

 

<Art. 35a. 

1. Zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej, która: 

1) jest matką albo ojcem dziecka, z uwzględnieniem ust. 2; 

2) przysposobiła dziecko w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 

7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu 

obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia; 

3) przyjęła dziecko w wieku do 7. roku życia na wychowanie, a w przypadku dziecka, 

wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku 

życia, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie; 

4) przyjęła dziecko w wieku do 7. roku życia na wychowanie w ramach rodziny 

zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka, 

wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku 

życia. 

2. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu – ojcu dziecka w przypadku: 

1) skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek matki dziecka po 

wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia 

urodzenia dziecka; 

2) śmierci matki dziecka; 

3) porzucenia dziecka przez matkę. 

3. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres: 
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1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 

przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka; 

2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia dwojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci; 

3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia trojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie trojga dzieci; 

4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia czworga dzieci lub przyjęcia na wychowanie czworga dzieci; 

5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym 

porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub przyjęcia na wychowanie 

pięciorga i więcej dzieci. 

4. Zasiłek macierzyński przysługuje od dnia: 

1) porodu – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, 

a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 

szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku 

osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2; 

3) przyjęcia dziecka na wychowanie, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. 

roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu 

obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – 

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4. 

5. Osobie uprawnionej do zasiłku macierzyńskiego przysługuje w tym samym czasie 

jeden zasiłek macierzyński bez względu na liczbę wychowywanych dzieci. 

6. Zasiłek macierzyński nie przysługuje, jeżeli: 

1) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, która przyjęła dziecko na 

wychowanie, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony 

przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres 

urlopu rodzicielskiego; 

2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku osób, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 2; 

3) jeden z rodziców dziecka lub osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie, nie 

sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 

 

Art. 35b. 

1. Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości świadczenia rodzicielskiego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 114, 693 i …). 

2. Prawo do zasiłku macierzyńskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia, 

przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie, jeżeli wniosek o ustalenie 

prawa do zasiłku macierzyńskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia 
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urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie. W przypadku 

złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresach, o których mowa w 

art. 35a ust. 3, prawo do zasiłku macierzyńskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w 

którym wpłynął wniosek. 

3. W przypadku, o którym mowa w art. 35a ust. 2, termin 3 miesięcy, o którym mowa w 

ust. 2, jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego, 

śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę. 

4. Kwotę zasiłku macierzyńskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc 

kwotę zasiłku przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, 

a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które zasiłek 

przysługuje. Kwotę zasiłku macierzyńskiego przysługującą za niepełny miesiąc 

zaokrągla się do 10 groszy w górę.> 

 

Art. 68. 

1. Strukturę organizacyjną i tryb prac Rady Rolników określa uchwalany przez nią regulamin. 

2. Posiedzenie Rady Rolników zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na 

wniosek Prezesa Kasy lub co najmniej 10 członków Rady bądź ministra właściwego do 

spraw rozwoju wsi. 

3. (uchylony) 

[4. Rada Rolników podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków Rady Rolników, z tym że w sprawach określonych w art. 11 ust. 

2, art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 8 i art. 15 ust. 2 jest wymagana większość dwóch trzecich 

głosów. Regulamin Rady Rolników może przewidywać podejmowanie uchwał 

kwalifikowaną większością głosów także w innych sprawach.] 

<4. Rada Rolników podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy członków Rady Rolników, z tym że w sprawach określonych w 

art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 4 i art. 14 ust. 8 jest wymagana większość dwóch trzecich 

głosów. Regulamin Rady Rolników może przewidywać podejmowanie uchwał 

kwalifikowaną większością głosów także w innych sprawach.> 

5. Członkowi Rady Rolników w związku z udziałem w pracach Rady Rolników przysługuje 

ryczałtowe wynagrodzenie. 

5a. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Rolników; 

2)   regulamin i zasady wynagradzania członków Rady Rolników, uwzględniając funkcję 

pełnioną w Radzie Rolników i wydatki ponoszone w związku z udziałem w pracach 

Rady. 

6. Prezes Kasy zapewnia obsługę prac Rady Rolników. 

 

[Art. 70. 

W sprawach, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 8, art. 15 

ust. 2 i art. 82 ust. 2, Rada Rolników przedstawia swój wniosek, stanowisko lub opinię wraz z 
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uzasadnieniem obejmującym w szczególności ocenę skutków finansowych projektowanej 

regulacji.] 

 

<Art. 70. 

W sprawach, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 8 i 

art. 82 ust. 2, Rada Rolników przedstawia swój wniosek, stanowisko lub opinię wraz z 

uzasadnieniem obejmującym w szczególności ocenę skutków finansowych 

projektowanej regulacji.> 

 

Art. 77. 

1. Fundusz składkowy jest przeznaczony na finansowanie: 

1)   świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego; 

2)   bezpośrednich kosztów funkcjonowania Rady Rolników; 

3)   kosztów zarządzania funduszem i wykonywania jego zobowiązań jako osoby prawnej; 

4)   działalności Kasy, o której mowa w art. 66; 

5)   niedoboru funduszu administracyjnego, o którym mowa w art. 79 ust. 3, oraz funduszu 

prewencji i rehabilitacji, o którym mowa w art. 80 ust. 3. 

[2. Fundusz składkowy tworzy się ze składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i 

macierzyńskie oraz z innych źródeł określonych w statucie funduszu składkowego, 

zapewniając pełne pokrycie wydatków funduszu składkowego oraz odpisów, o których 

mowa w art. 79 ust. 2 i art. 80 ust. 2.] 

<2. Fundusz składkowy tworzy się ze składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i 

macierzyńskie oraz z innych źródeł określonych w statucie funduszu składkowego, 

zapewniając pełne pokrycie wydatków funduszu składkowego, oraz odpisów, o 

których mowa w art. 78 ust. 2 pkt 2a, art. 79 ust. 2 i art. 80 ust. 2.> 

3. Wydatki na działalność przewidzianą w art. 66 nie powinny przekroczyć 1% planowanych 

wydatków funduszu w danym roku. 

4. W razie powstania niedoboru funduszu składkowego, może być zaciągnięty kredyt 

bankowy w wysokości niezbędnej do pokrycia niedoboru. Spłatę kredytu uwzględnia się 

przy ustalaniu wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i 

macierzyńskie w okresie jego spłaty. 

 

Art. 78. 

1. Fundusz emerytalno-rentowy jest przeznaczony na finansowanie: 

1)   świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego; 

2)   emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego, wypłacanych łącznie ze 

świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, wraz z dodatkami; 

3)   (uchylony) 

4)   refundacji określonych kosztów Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli 

przepisy emerytalne przewidują taką refundację; 

5)   ubezpieczeń zdrowotnych: 
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a)  rolników i pracujących z nimi domowników podlegających ubezpieczeniu 

społecznemu, 

b)  osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w części składkowej, 

c)  rolników, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu, a podlegają 

ubezpieczeniu zdrowotnemu. 

2. Fundusz emerytalno-rentowy tworzy się: 

1)   ze składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe; 

2)   z refundacji ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na pokrycie: 

a)  wydatków na świadczenia z innego ubezpieczenia społecznego, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2, 

b)  wydatków wynikających z art. 25 ust. 2a pkt 1 w związku z art. 25 ust. 4; 

<2a) z odpisu od funduszu składkowego w wysokości 40% kosztów świadczeń, 

o których mowa w art. 18 pkt 7;> 

3)   z uzupełniającej dotacji z budżetu państwa; 

4)   z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne 

osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5; 

5)   z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na składki na ubezpieczenie emerytalno-

rentowe osób, o których mowa w art. 16a-16c. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)  

 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

1)   (uchylony); 

2)   renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów 

wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; 

3)   otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady 

ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania 

lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z 

postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień 

zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), z 

wyjątkiem: 

a)  określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu 

wypowiedzenia umowy o pracę, 
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b)  odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych 

zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników, 

c)  odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom 

pozostającym w stosunku służbowym, 

d)  odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, 

e)  odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, 

f)  odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z 

prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są 

opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o 

których mowa w art. 30c, 

g)  odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody 

sądowe; 

3a)  odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie przepisów o uznaniu 

za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na 

rzecz niepodległego bytu państwa polskiego; 

3b)  inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub 

ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem 

odszkodowań lub zadośćuczynień: 

a)  otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

b)  dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie 

wyrządzono; 

3c)  odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego 

w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, 

który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli 

zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość; 

3d)  odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego i 

górniczego; 

3e)  sumy pieniężne, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o 

skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 

przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i 

postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 i z 

2009 r. Nr 61, poz. 498); 

4)   kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: 

a)  odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji 

rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c, 

b)  dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a; 

5)   (uchylony); 
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5a)  kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku z 

wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego - w wysokości 

wpłat wniesionych do funduszu; 

6)  wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach 

o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i 

prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i 

zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej 

lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

6a)  wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach 

wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach 

fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2.280 zł, 

urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o 

grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej 

lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

7)   odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; 

8)    świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach 

rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na 

podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia 

pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki 

porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów; 

<8a) zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704);> 

(pkt 9-82 pominięto) 

<82a) kwoty podwyższenia uposażenia, o których mowa w art. 121a ust. 3a ustawy z 

dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, 529 i …), w art. 

125a ust. 3a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1402 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 529 i …), w art. 105a ust. 3a 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 

r. poz. 1340, z późn. zm.), w art. 108a ust. 3a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o 

Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170, z późn. zm.), w art. 136a ust. 

3a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.), w art. 90 

ust. 1ba ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822 oraz z 2015 r. poz. …), w art. 

96a ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1106 i 1822 oraz z 2015 r. poz. …), w art. 102a ust. 3a ustawy z dnia 9 

czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1411 i 1822 oraz z 2015 r. poz. …), w art. 152a ust. 3a ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.), w 

art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1415 i 1822 oraz z 2015 r. poz. …) oraz kwoty podwyższenia 
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zasiłku macierzyńskiego, o których mowa w art. 31 ust. 3a ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 

razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 oraz z 2015 r. poz. 

…);> 

(pkt 83-141 pominięto) 

(ust. 2-5 uchylone) 

(ust. 5a-34 pominięto) 

 

<Art. 52f. 

Zwalnia się od podatku dochodowego: 

1) zasiłek macierzyński przyznany na podstawie art. 20, 

2) kwoty podwyższenia uposażenia oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego 

przyznane na podstawie art. 21 

 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...).> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.)  

 

Art. 105a. 

1. Miesięczne uposażenie strażaka za okres ustalony przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% 

miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 105 ust. 1. 

2. Miesięczne uposażenie strażaka za okres ustalony przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 105 ust. 1. 

3. Miesięczne uposażenie strażaka-kobiety, która we wniosku, złożonym nie później niż 14 

dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim 

urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 105 ust. 1, za cały okres odpowiadający okresowi tych 

urlopów. 

<3a. W przypadku gdy wysokość uposażenia strażaka pomniejszonego o zaliczkę na 

podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–3, jest niższa niż 

kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i …), kwotę uposażenia 
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strażaka pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych 

podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego.> 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do strażaka, który we wniosku, złożonym nie później 

niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z 

wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu 

dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej 

zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym 

wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. 

5. Strażakowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 80% 

uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo w przypadku rezygnacji z 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego 

części lub w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, 

przysługuje jednorazowe wyrównanie otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 

3, do wysokości 100%, pod warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający 

okresom tych urlopów. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 

Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 159)  

 

Art. 31. 

1. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres 

urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. 

2. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres 

urlopu rodzicielskiego wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku. 

3. Miesięczny zasiłek macierzyński w przypadku: 

1)   ubezpieczonej będącej pracownicą, która złożyła wniosek, o którym mowa w art. 179
1
 

Kodeksu pracy, 

2)   ubezpieczonej niebędącej pracownicą, która wniosek o wypłatę zasiłku 

macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz za okres odpowiadający okresowi urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze złożyła w terminie i na zasadach określonych w 

art. 179
1
 Kodeksu pracy, 

3)   ubezpieczonego będącego pracownikiem, który złożył wniosek, o którym mowa w art. 

182
4
 Kodeksu pracy, 
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4)   ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, który wniosek o wypłatę zasiłku 

macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz za okres odpowiadający okresowi 

urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze złożył w terminie i na zasadach określonych 

w art. 182
4
 Kodeksu pracy 

- wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku za cały okres odpowiadający okresowi urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz 

urlopu rodzicielskiego. 

<3a. W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o 

zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–3, 

jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i …), 

kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od 

osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego. 

3b. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 3a, podlega finansowaniu z budżetu państwa w 

ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 51 ust. 

1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

3c. W przypadku gdy zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca, podwyższenie, 

o którym mowa w ust. 3a, ustala się proporcjonalnie do okresu, za który jest 

wypłacany zasiłek macierzyński.> 

4. W przypadku rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo okresowi 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego 

części lub w przypadku rezygnacji z zasiłku za okres odpowiadający okresowi urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze, przysługuje jednorazowe wyrównanie pobranego 

zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru zasiłku, pod warunkiem niepobrania 

zasiłków macierzyńskich za okres odpowiadający okresom tych urlopów. Przepisy art. 64 

stosuje się odpowiednio. 

5. Do zasiłku macierzyńskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 4 oraz art. 12 ust. 

1 i ust. 2 pkt 1 i 3. 

 

Art. 62. 

1. Zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć nie później niż w ciągu 

7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi zasiłków, z uwzględnieniem ust. 2. 

2. Ubezpieczony, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a, obowiązany jest dostarczyć 

zaświadczenie lekarskie w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi składek, który 

przekazuje je niezwłocznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podając datę 

dostarczenia tego zaświadczenia przez ubezpieczonego. 

3. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 1 i 2 powoduje obniżenie o 25% wysokości 

zasiłku przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia 
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dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło 

z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego. 

<4. Ubezpieczony, uprawniony do zasiłku macierzyńskiego z więcej niż jednego tytułu, 

jest obowiązany do poinformowania każdego płatnika zasiłku o prawie do zasiłku 

macierzyńskiego z innych tytułów oraz jego wysokości. 

5. W przypadku gdy ubezpieczony jest uprawniony do zasiłku macierzyńskiego z więcej 

niż jednego tytułu, a łączna kwota wypłacanych zasiłków macierzyńskich jest niższa 

niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, podwyższony zasiłek macierzyński, 

o którym mowa w art. 31 ust. 3a, wypłaca płatnik wskazany przez ubezpieczonego, 

z uwzględnieniem ust. 6. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, gdy jednym z płatników zasiłku jest Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, podmiotem wypłacającym kwotę podwyższenia jest Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 marca 2001 r. O BIURZE OCHRONY RZĄDU (Dz. U. z 2014 r. poz. 

170, z późn. zm.) 

 

Art. 108a. 

1. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% miesięcznego uposażenia, o 

którym mowa w art. 108. 

2. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 

108. 

3. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza-kobiety, która we wniosku, złożonym nie później 

niż 14 dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim 

urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 108, za cały okres odpowiadający okresowi tych 

urlopów. 

<3a. W przypadku gdy wysokość uposażenia funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczkę 

na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–3, jest niższa 

niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 

r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i …), kwotę uposażenia 

funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób 

fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego.> 
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4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który we wniosku, złożonym nie 

później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka 

lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w 

pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym 

wymiarze. 

5. Funkcjonariuszowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 80% 

uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo w przypadku rezygnacji z 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego 

części lub w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, 

przysługuje jednorazowe wyrównanie otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 

3, do wysokości 100%, pod warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający 

okresom tych urlopów. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. O AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

ORAZ AGENCJI WYWIADU (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) 

 

Art. 136a. 

1. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% uposażenia, o którym mowa 

w art. 136. 

2. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% uposażenia, o którym mowa w art. 136. 

3. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza-kobiety, która we wniosku, złożonym nie później 

niż 14 dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim 

urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 136, za cały okres odpowiadający okresowi tych 

urlopów. 

<3a. W przypadku gdy wysokość uposażenia funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczkę 

na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–3, jest niższa 

niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 

r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i …), kwotę uposażenia 
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funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób 

fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego.> 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który we wniosku, złożonym nie 

później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka 

lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w 

pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym 

wymiarze. 

5. Funkcjonariuszowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 80% 

uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo w przypadku rezygnacji z 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego 

części lub w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, 

przysługuje jednorazowe wyrównanie otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 

3, do wysokości 100%, pod warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający 

okresom tych urlopów. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY 

ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822)  

 

Art. 90. 

1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu udzielono: 

1)   zwolnienia od zajęć służbowych w razie konieczności sprawowania osobistej opieki 

nad najbliższym członkiem rodziny, o którym mowa w art. 62 ust. 11, przysługuje 

80%, 

2)   urlopu okolicznościowego w związku ze sprawowaniem opieki nad najbliższym 

członkiem rodziny, o którym mowa w art. 62 ust. 12, przysługuje 75% 

- uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na ostatnio 

zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie 

zmian mających wpływ na prawo do uposażenia lub jego wysokość oraz inne 

należności pieniężne. 

1a. W okresie urlopu rodzicielskiego żołnierz zawodowy otrzymuje 60% uposażenia, o 

którym mowa w art. 89 ust. 1. 

1b. W przypadku złożenia przez żołnierza zawodowego, nie później niż 14 dni po porodzie, 

wniosku o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze, za cały okres odpowiadający okresowi urlopu 
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macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego 

żołnierz otrzymuje 80% uposażenia, o którym mowa w art. 89 ust. 1. 

<1ba. W przypadku gdy wysokość uposażenia żołnierza pomniejszonego o zaliczkę na 

podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–1b, jest niższa 

niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i …), kwotę 

uposażenia żołnierza pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób 

fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego.> 

1c. Przepis ust. 1b stosuje się odpowiednio do żołnierza zawodowego, który, nie później niż 

14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z 

wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po 

przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej 

zawodowej, złoży wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym 

wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. 

1d. Żołnierzowi zawodowemu, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 1b albo 1c 

otrzymał 80% uposażenia, o którym mowa w ust. 1b, w przypadku rezygnacji z 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo w 

przypadku rezygnacji z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w 

pełnym wymiarze lub jego części lub w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w 

pełnym wymiarze, przysługuje jednorazowe wyrównanie otrzymywanego uposażenia, o 

którym mowa w ust. 1b, do wysokości 100%, pod warunkiem niepobrania uposażenia za 

okres odpowiadający okresom tych urlopów. 

2. Należności pieniężne określone w art. 82, art. 85, art. 94, art. 95 pkt 1-3 oraz art. 96-98, 

przysługujące żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w ust. 1-1c, art. 20 ust. 1a, art. 

65a oraz art. 89a ust. 1, albo członkom jego rodziny wypłaca się w ustalonej wysokości, z 

uwzględnieniem pełnej kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze 

stałym należnego żołnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym oraz 

zmian mających wpływ na prawo do uposażenia lub jego wysokość. 

3. (uchylony). 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH 

RYNKU PRACY (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 i 357)  

 

Art. 33. 

1. Powiatowe urzędy pracy rejestrują bezrobotnych i poszukujących pracy oraz prowadzą 

rejestr tych osób. 

2. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy następuje po przedstawieniu przez te 

osoby dokumentów niezbędnych do ustalenia ich statusu i uprawnień. 
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2a. Starosta zawiadamia organ Straży Granicznej lub wojewodę właściwego ze względu na 

miejsce pobytu cudzoziemca o zarejestrowaniu osoby, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 

lit. ha, jako bezrobotnej. 

2b. Powiatowy urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji, o 

której mowa w ust. 2, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze 

względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie. 

2c. Ustanawia się trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili: 

1)   profil pomocy I - pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach 

poradnictwo zawodowe lub formy pomocy, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3a, art. 

45, art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 60b, art. 61e pkt 2 oraz art. 66k-66n; 

2)   profil pomocy II - usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone 

przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i 

Integracja, o którym mowa w art. 62a; 

3)   profil pomocy III - Program Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, 

działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie 

do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej 

zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo 

zawodowe. 

2d. Rejestracja bezrobotnego w urzędzie pracy wyłącza możliwość rejestracji w tym samym 

urzędzie pracy jako poszukującego pracy oraz posiadania takiego statusu przez okres 

posiadania statusu bezrobotnego. 

3. Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w 

wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub 

innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i 

określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W 

przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu przepisów o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wyznaczony termin nie może być dłuższy 

niż 90 dni. 

3a. Odbywanie przez bezrobotnego praktyki absolwenckiej stanowi uzasadnioną przyczynę 

niespełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3. 

4. Starosta, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 3, pozbawia statusu bezrobotnego bezrobotnego, 

który: 

1)   nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2; 

1a)  nie wyraził zgody na ustalenie profilu pomocy; pozbawienie statusu bezrobotnego 

następuje na okres wskazany w pkt 3; 

2)  otrzymał pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej 

lub rolniczej albo otrzymał pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, o której 

mowa w art. 61e pkt 2 lit. a, albo otrzymał jednorazowo środki na podjęcie 

działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2; pozbawienie statusu 

bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie 

działalności; 
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2a)  otrzymał jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; 

pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania 

środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu; 

2b)  rozpoczął realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisał 

kontrakt socjalny, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2; pozbawienie statusu 

bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji 

indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu 

socjalnego; 

3)   odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub 

innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub 

psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej 

formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od 

dnia odmowy na okres: 

a)  120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 

b)  180 dni w przypadku drugiej odmowy, 

c)  270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy; 

3a)  odmówił bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu 

Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy 

urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; 

pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w pkt 3; 

4)   nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie 

powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; 

pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym 

urzędzie pracy odpowiednio na okres wskazany w pkt 3, w zależności od liczby 

niestawiennictw; 

4a)  nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa w art. 73 ust. 

2a; 

5)   (uchylony) 

6)   złożył wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego; 

7)  z własnej winy przerwał szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania lub 

wykonywanie prac, o których mowa w art. 73a, lub inną formę pomocy określoną w 

ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia ich przerwania na okres 

wskazany w pkt 3; 

8)   po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, 

wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w 

ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu 

skierowania na okres wskazany w pkt 3; 

9)   pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie 

lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres 

nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz 
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przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna 

przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni 

kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego 

dnia wskazanego okresu 90-dniowego; 

10)  nie przedstawił zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym 

mowa w art. 80 ust. 2; 

11)  z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych, nie 

przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego; 

12)  z własnej winy przerwał udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i 

Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, 

inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie 

statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w pkt 3. 

4a. Starosta pozbawia osobę zarejestrowaną statusu poszukującego pracy, jeśli poszukujący 

pracy: 

1)   nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu 

potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie; 

2)   nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został 

ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomił w terminie 7 dni o 

uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; 

3)   nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjął lub przerwał 

indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, o których mowa w art. 42a, 

albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu, o którym 

mowa w art. 40 ust. 3a; 

4)   złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez 

powiatowy urząd pracy; pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia 

złożenia wniosku; 

5)   pobierał w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 

pkt 2 lit. a-c, zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz opuścił terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub został pozbawiony tego zasiłku przez właściwą instytucję 

tego państwa. 

4b. Pozbawienie statusu poszukującego pracy z powodów, o których mowa w ust. 4a pkt 1-3, 

następuje na okres 120 dni odpowiednio: 

1)   po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy; 

2)   od dnia niestawiennictwa; 

3)   od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4a pkt 3. 

4ba. Pozbawienie statusu poszukującego pracy z powodów, o których mowa w ust. 4a pkt 5, 

następuje od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w tym przepisie. 

4c. W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy na wskazany 

okres ponowne nabycie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy może nastąpić w 
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wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków 

zawartych w ustawie do ich nabycia. 

4ca. Decyzji o pozbawieniu statusu bezrobotnego oraz decyzji o pozbawieniu statusu 

bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

4d. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży z powodu niezdolności 

do pracy związanej z ciążą trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, o którym mowa w 

ust. 4 pkt 9, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez 

samą bezrobotną. 

4e. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego bezrobotnego, który został wpisany do 

Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej po dniu 

zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, w związku z uwzględnieniem przez 

starostę jego wniosku o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej, do dnia 

następnego po dniu otrzymania tych środków. 

4f. W przypadku gdy bezrobotnemu przyznano zasiłek na podstawie przepisów o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, 

decyzja starosty o utracie statusu bezrobotnego oznacza także utratę prawa do tego zasiłku. 

[4g. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego: 

1)   kobiety po urodzeniu dziecka, 

2)   bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia 

dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem 

rodziny zastępczej zawodowej 

- z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką 

nad tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby im, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu 

rodzicielskiego, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu 

przez samego bezrobotnego.] 

<4g. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego: 

1) matki dziecka, 

2) ojca dziecka, w przypadku śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez 

matkę albo rezygnacji przez matkę z prawa do korzystania z zasiłku 

macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy 

jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu 

rodzicielskiego, 

3) bezrobotnego po przysposobieniu dziecka, 

4) bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia 
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dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, 

z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej 

– z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany 

opieką nad tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby im, zgodnie 

z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński w okresie urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem przypadku złożenia 

wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego.> 

4h. Dla ustalenia okresu, na który następuje pozbawienie statusu bezrobotnego, uwzględniane 

są łącznie wszystkie odmowy, niepodjęcia oraz przerwania form aktywizacji, o których 

mowa w ust. 4 pkt 1a, 3, 3a, 7, 8, 11 i 12. 

4i. Wniosek o rezygnację, o którym mowa w ust. 4a pkt 4, złożony przez poszukującego 

pracy po skierowaniu do realizacji indywidualnego planu działania, na szkolenie, studia 

podyplomowe, do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych oraz programie 

specjalnym, pozostawia się bez rozpoznania. 

5. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, tryb rejestracji i 

sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, zakresy informacji 

niezbędnych do rejestracji oraz informacji gromadzonych o osobach zarejestrowanych, a 

także dokumenty niezbędne do ustalenia statusu i uprawnień rejestrowanych osób oraz 

treść oświadczenia o prawdziwości danych składanego przez bezrobotnego lub 

poszukującego pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej, mając na względzie 

pozyskanie wszystkich koniecznych informacji mających wpływ na uprawnienia 

rejestrowanych osób. 

6. Informacje dotyczące bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemców zamierzających 

wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są 

przetwarzane przez powiatowe urzędy pracy, w szczególności z wykorzystaniem 

systemów teleinformatycznych i dokumentów elektronicznych. 

7. Informacje, o których mowa w ust. 6, są udostępniane publicznym służbom zatrudnienia 

lub innym podmiotom, realizującym zadania na podstawie ustawy lub odrębnych 

przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej realizacji tych zadań, w szczególności jednostkom 

organizacyjnym pomocy społecznej oraz jednostkom obsługującym świadczenia rodzinne. 

7a. Informacje, o których mowa w ust. 6, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

określonych w ustawie, mogą być pozyskiwane przez powiatowe urzędy pracy z 

publicznych służb zatrudnienia lub innych podmiotów, w szczególności jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek obsługujących świadczenia rodzinne, 

realizujących zadania na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów albo na skutek 

powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny. 

8. Informacje, o których mowa w ust. 6, mogą być pozyskiwane, wymieniane lub 

udostępniane na wniosek złożony, w szczególności w postaci elektronicznej, w trybie i na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1384456:part=a33u4%28g%29p2:nr=4&full=1
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podmiotów realizujących zadania publiczne lub z wykorzystaniem systemów 

teleinformatycznych, jeżeli powiatowy urząd pracy oraz podmiot, o którym mowa w ust. 7, 

spełniają łącznie następujące warunki: 

1)   posiadają możliwość identyfikacji osoby uzyskującej informacje w systemie oraz 

zakresu, daty i celu ich uzyskania; 

2)   posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające wykorzystanie informacji niezgodnie z 

celem ich uzyskania; 

3)   zapewniają, że dostęp do danych osobowych jest nadzorowany i rejestrowany zgodnie 

z przepisami o ochronie danych osobowych. 

9. Pozyskiwanie z powiatowych urzędów pracy lub od osób fizycznych informacji, o których 

mowa w ust. 6, przez podmioty, o których mowa w ust. 7, jest prowadzone przede 

wszystkim z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych i dokumentów 

elektronicznych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O SŁUŻBIE FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY 

KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ORAZ SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1106 i 1822)  

 

Art. 96a. 

1. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego 

wynosi 100% uposażenia, o którym mowa w art. 96. 

2. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% uposażenia, 

o którym mowa w art. 96. 

3. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza-kobiety, która we wniosku, złożonym nie później 

niż 14 dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim 

urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 96, za cały okres odpowiadający okresowi tych 

urlopów. 

<3a. W przypadku gdy wysokość uposażenia funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczkę 

na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–3, jest niższa 

niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 

r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i …), kwotę uposażenia 

funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób 

fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego.> 
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4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który we wniosku, złożonym nie 

później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka 

lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w 

pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym 

wymiarze. 

5. Funkcjonariuszowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 80% 

uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo w przypadku rezygnacji z 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego 

części lub w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, 

przysługuje jednorazowe wyrównanie otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 

3, do wysokości 100%, pod warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający 

okresom tych urlopów. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1411 i 1822) 

 

Art. 102a. 

1. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% uposażenia, o którym mowa 

w art. 102. 

2. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% uposażenia, o którym mowa w art. 102. 

3. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza-kobiety, która we wniosku, złożonym nie później 

niż 14 dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim 

urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 102, za cały okres odpowiadający okresowi tych 

urlopów. 

<3a. W przypadku gdy wysokość uposażenia funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczkę 

na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–3, jest niższa 

niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 

r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i …), kwotę uposażenia 
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funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób 

fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego.> 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który we wniosku, złożonym nie 

później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka 

lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w 

pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym 

wymiarze. 

5. Funkcjonariuszowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 80% 

uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo w przypadku rezygnacji z 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego 

części lub w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, 

przysługuje jednorazowe wyrównanie otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 

3, do wysokości 100%, pod warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający 

okresom tych urlopów. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO 

ALIMENTÓW (Dz. U. z 2015 r. poz. 859)  

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

(pkt. 1-16 pominięto) 

17) utracie dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

[d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z 

przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,] 

<d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, 

renty rodzinnej lub renty socjalnej,> 

e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, 
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f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej[;] <,> 

<g) utratą świadczenia rodzicielskiego, 

h) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników;> 

18) uzyskaniu dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a) zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

[d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z 

przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,] 

<d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, 

renty rodzinnej lub renty socjalnej,> 

e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, 

f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej[.] <,> 

<g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o 

ubezpieczeniu społecznym rolników.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O SŁUŻBIE CELNEJ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z 

późn. zm.)  

 

Art. 152a. 

1. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% miesięcznego uposażenia, o 

którym mowa w art. 152 ust. 1. 

2. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 

152 ust. 1. 

3. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza-kobiety, która we wniosku, złożonym nie później 

niż 14 dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 
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dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim 

urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1, za cały okres odpowiadający okresowi tych 

urlopów. 

<3a. W przypadku gdy wysokość uposażenia funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczkę 

na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne, obliczonego zgodnie z ust. 1–3, jest niższa niż kwota świadczenia 

rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i …), kwotę uposażenia funkcjonariusza 

pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podwyższa się do wysokości świadczenia 

rodzicielskiego.> 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który we wniosku, złożonym nie 

później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka 

lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w 

pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym 

wymiarze. 

5. Funkcjonariuszowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 80% 

uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo w przypadku rezygnacji z 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego 

części lub w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, 

przysługuje jednorazowe wyrównanie otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 

3, do wysokości 100%, pod warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający 

okresom tych urlopów. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. O SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415 i 

1822 oraz z 2015 r. poz. 529)  

 

Art. 60a. 

1. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% miesięcznego uposażenia, o 

którym mowa w art. 60. 
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2. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 

60. 

3. Miesięczne uposażenie funkcjonariusza-kobiety, która we wniosku, złożonym nie później 

niż 14 dni po porodzie, wystąpi o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim 

urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80% miesięcznego 

uposażenia, o którym mowa w art. 60, za cały okres odpowiadający okresowi tych 

urlopów. 

<3a. W przypadku gdy wysokość uposażenia funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczkę 

na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–3, jest niższa 

niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 

r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i …), kwotę uposażenia 

funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób 

fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego.> 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który we wniosku, złożonym nie 

później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka 

lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej zawodowej, wystąpi o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w 

pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym 

wymiarze. 

5. Funkcjonariuszowi, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 3 albo 4 otrzymał 80% 

uposażenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku rezygnacji z dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo w przypadku rezygnacji z 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego 

części lub w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, 

przysługuje jednorazowe wyrównanie otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 

3, do wysokości 100%, pod warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający 

okresom tych urlopów. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1457) 

 

Art. 36. 

[1. Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez podmioty, o których mowa w 

art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z 

przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.] 
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<1. Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez podmioty, o których 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, na podstawie umowy o pracę albo umowy o 

świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia.> 

2. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności: 

1)   strony umowy; 

2)   cel i przedmiot umowy; 

3)   czas i miejsce sprawowania opieki; 

4)   liczbę dzieci powierzonych opiece; 

5)   obowiązki dziennego opiekuna; 

6)   wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty; 

7)   czas, na jaki umowa została zawarta; 

8)   warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy. 

 

 


