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S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o świadczeniach rodzinnych  
(druk nr 3291) 
 

 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu – po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 8 kwietnia 2015 r. powyższy 
projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania. 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania  
i rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2015 r.  

wnosi: 

 
W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
 

 
Warszawa, dnia 22 kwietnia 2015 r. 
 
 
 
 

Sprawozdawca 
 

(-) Magdalena Kochan 

Przewodniczący Komisji 
 

(-) Sławomir Piechota 
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Projekt 

U S T A W A  

z dnia     2015 r. 

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 

Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 114) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, o której 

mowa w ust. 1 lub 2, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o 

kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami 

przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest 

ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 

przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z ust. 3a.”, 

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

„3a. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę 

do zasiłku rodzinnego, o której mowa w ust. 3, zasiłek rodzinny i dodatki 

do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną 

kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, a 

kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. 

3b. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której 

mowa w ust. 3, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym 

okresie zasiłkowym: 

1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które 

danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków; 

2) dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, 

art. 12a i art. 13, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej 

rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków; 

3) dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i 

art. 15, podzielonych przez 12. 
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3c. W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z 

dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z ust. 3a, jest 

niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują. 

3d. W przypadku osoby uczącej się przepisy ust. 3–3c stosuje się 

odpowiednio.”; 

2) w art. 24 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość 

otrzymywanych zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego, 

skutkujących koniecznością ustalenia prawa do tych świadczeń zgodnie z art. 5 

ust. 3–3c, powodujących utratę prawa do otrzymywanych świadczeń lub 

obniżenie ich wysokości, prawo do tych świadczeń i ich wysokość ustala się od 

miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym 

wystąpiła zmiana.”; 

3) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, 

uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń 

rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba, o której 

mowa w art. 23 ust. 1, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym 

organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne.”. 

Art. 2. W sprawach o świadczenia rodzinne, do których prawo powstało przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, do ustalania prawa do świadczeń 

rodzinnych za ten okres stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 
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