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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  oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 724). 
 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu  – po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierowała w dniu 18 września 2012 r. powyższy 
projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania. 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 
rozpatrzeniu  tego  projektu ustawy na  posiedzeniach  w dniach 11 i 24 października  2012 r.  

wnosi: 

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

 

 

 
 
Warszawa, dnia 24 października 2012 r. 
 
 
 

Sprawozdawca 
 

 
/-/ Magdalena Kochan 

Przewodniczący Komisji 
 
 

/-/ Sławomir Piechota 
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Projekt  

 

USTAWA 

z  dnia       2012 r. 

 

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw1) 

 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 139, poz. 992, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuń-
czy oraz świadczenie pielęgnacyjne;”; 

2) w art. 3 pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

„16) rodzinie – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: mał-
żonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na 
utrzymaniu dzieci w 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; do 
członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opieku-
na prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełno-
letniego dziecka posiadającego własne dziecko;”; 

3) w art. 10 w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opie-
kę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodo-
bowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach 
zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;”; 

4) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu: 

 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-

czeń społecznych, ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 21 
kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz usta-
wę z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, 
poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 
200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 
1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301 i Nr 222, poz. 1455 
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212. 
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„Art. 16a. 1. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788) ciąży obowią-
zek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki 
nad członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełno-
sprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub dłu-
gotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecz-
ności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w pro-
cesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód 
rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagają-
cej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której 
mowa w art. 5 ust. 2. Przepisy art. 5 ust. 4–9 stosuje się odpo-
wiednio. 

3. W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej 
opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na 
osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego 
zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowia-
dającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w 
okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przy-
sługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. 
W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalenda-
rzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. 

4. Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, o którym mowa w 
ust. 2, uważa się dochód następujących członków rodziny: 

1)  w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:  

a) osoby wymagającej opieki, 

b) rodziców osoby wymagającej opieki,  

c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,  

d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wycho-
wuje wspólne dziecko, 

e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. 
a–d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia  

– z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozo-
stającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostają-
cego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posia-
dającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej 
opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym 
lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz; 

2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:  

a) osoby wymagającej opieki,  

b) małżonka osoby wymagającej opieki,  
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c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje 
wspólne dziecko, 

d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. 
a–c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia 

– z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozo-
stającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostają-
cego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka 
posiadającego własne dziecko. 

5. W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego 
ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego 
lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozu-
mieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, 
poz. 1690 oraz z 2012 r. poz. 579), uwzględnia się dochód rodzi-
ny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej 
opieki. 

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł 
miesięcznie. 

7. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące 
kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku 
opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla 
się do 10 groszy w górę. 

8. Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli: 

1) osoba sprawująca opiekę: 

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z 
tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu 
prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-
rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskie-
go świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytal-
nego lub świadczenia przedemerytalnego, 

b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i ren-
towym z innych tytułów, 

c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub 
świadczenia pielęgnacyjnego, 

d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełno-
sprawności; 

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie za-
stępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w 
rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością 
kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapew-
niającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku 
szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonują-
cego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej 
opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo 
do wcześniejszej emerytury; 
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4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo 
do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, 
specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgna-
cyjnego; 

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku 
do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do 
specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego; 

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za 
granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z 
opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpie-
czenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu 
społecznym stanowią inaczej.”; 

5) w art. 17: 

a)  ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie: 

„1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej przysługuje: 

1) matce albo ojcu, 

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, 

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 
lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek 
alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełno-
sprawności 

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzecze-
niem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w 
procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

1a. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w 
pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadcze-
nie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące 
warunki: 

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni 
praw rodzicielskich lub legitymują się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności; 

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są 
małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności;  

3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.”, 
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b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:  

„1b. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność 
osoby wymagającej opieki powstała: 

1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub 

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później 
niż do ukończenia 25. roku życia.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620,00 zł mie-
sięcznie.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: 

1) osoba sprawująca opiekę: 

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z ty-
tułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa 
do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-
rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego 
lub świadczenia przedemerytalnego, 

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub 
świadczenia pielęgnacyjnego; 

2) osoba wymagająca opieki: 

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek 
legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełno-
sprawności, 

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem ro-
dziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka 
albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub 
rehabilitacji, 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; 

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do 
wcześniejszej emerytury; 

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do 
dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, spe-
cjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;  

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do 
zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjal-
nego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgna-
cyjnego; 

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za gra-
nicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, 
chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo-
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łecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym 
stanowią inaczej.”; 

6) w art. 23: 

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, 
nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano nu-
meru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;”, 

b) ust. 4aa otrzymuje brzmienie: 

„4aa. Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgna-
cyjne lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości do-
tyczące okoliczności, o których mowa w art. 17, organ właściwy może 
zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowa-
dzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w usta-
wie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 
175, poz. 1362, z późn. zm.3)), w celu weryfikacji okoliczności, o któ-
rych mowa w art. 17.”, 

c) po ust. 4d dodaje się ust. 4e–4g w brzmieniu: 

„4e. Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właści-
wy zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowa-
dzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w usta-
wie 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 speł-
niania 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 świad-
czeń rodzinnych kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jed-
nostki organizacyjnej gminy, lub inną osobę na wniosek kierownika 
ośrodka pomocy społecznej, lub innej jednostki organizacyjnej gmi-
ny.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń ro-
dzinnych oraz wzory: 

1) wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 

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

 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, 

poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 
81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i 
Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 579. 
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3) oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozli-
czających 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 zapewnie-
nia stosownej dokumentacji niezbędnej do sprawnej realizacji 
świadczeń rodzinnych.”, 

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Minister właściwy do spraw rodziny jest zobowiązany do utworzenia 
rejestru centralnego obejmującego następujące informacje gromadzone 
na podstawie przepisów ustawy przez organy właściwe i samorządy 
województw podczas realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzin-
nych: 

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 po-
bierane świadczenie rodzinne, lub osoba ucząca się, 

k) stan zdrowia, 

l) liczbę, rodzaj i wysokość wypłaconych świadczeń, 

m) płeć, 

n) dochody; 

2) wartości udzielonych świadczeń.”, 

f) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Informacje, o których mowa w ust. 8, mogą być przetwarzane przez 
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na zasadach 
określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Organy wła-
ściwe i samorządy województw przekazują dane do rejestru centralne-
go, wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w ust. 7.”; 

7) w art. 24: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjąt-
kiem świadczeń, o których mowa w art. 9, art. 14–16 i art. 17.”, 
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b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o 
niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zo-
stanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnione-
go od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, 
w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia 
niepełnosprawności.”,  

c) uchyla się ust. 3a; 

8) w art. 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego 
zasiłku opiekuńczego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej 
opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko 
jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek.”; 

9) w art. 33:  

„a) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu: 

„2c. Organ właściwy oraz marszałek województwa sporządzają i przekazu-
ją, za pośrednictwem wojewody, ministrowi właściwemu do spraw ro-
dziny sprawozdania rzeczowo-finansowe z  wykonywania zadań z za-
kresu świadczeń rodzinnych.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, 
wzory i sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wy-
konywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz terminy i spo-
sób ich przedstawiania, uwzględniając potrzebę zapewnienia komplet-
ności i jednolitości informacji przekazywanych przez podmioty realizu-
jące ustawę oraz zapewnienie skutecznej realizacji zadań z zakresu 
świadczeń rodzinnych finansowanych z budżetu państwa oraz budże-
tów gmin.”. 

 

Art. 2.  

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 w pkt 2 lit. w otrzymuje brzmienie: 

„w)  wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w stosunku do osób otrzymujących 
świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, na podstawie 
przepisów o świadczeniach rodzinnych,”; 

2) w art. 6: 

a)  ust. 2a otrzymuje brzmienie:  

„2a. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasi-
łek opiekuńczy wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na 

 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, 

poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i 
Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 
1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706 oraz z 2012 r. 
poz. 611, 637 i 769. 
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ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wy-
sokości odpowiednio świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego za-
siłku opiekuńczego przysługujących na podstawie przepisów o świad-
czeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego 
okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), z zastrzeżeniem 
art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 
1227, z późn. zm.5)).”, 

b) ust. 2c otrzymuje brzmienie: 

„2c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeżeli wypłaca osobie świad-
czenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, może wystąpić 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie informacji o prze-
biegu ubezpieczenia oraz za jaki okres za tę osobę powinien opłacać 
składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.”; 

3) w art. 16 ust. 6b otrzymuje brzmienie: 

„6b. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających świad-
czenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie prze-
pisów o świadczeniach rodzinnych finansuje w całości wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta.”; 

4) w art. 18 ust. 5a otrzymuje brzmienie: 

„5a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób po-
bierających świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy na 
podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych stanowi odpowiednio 
kwota świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńcze-
go.”. 

 

Art. 3.  

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.6)) w art. 87 ust. 4 
otrzymuje brzmienie: 

„4. Zasady, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się, jeżeli zmniejszenie podstawy 
wymiaru składek poniżej minimalnego wynagrodzenia nastąpiło na skutek 
pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na 
podstawie przepisów Kodeksu pracy, zasiłków i świadczenia rehabilitacyj-
nego z ubezpieczenia chorobowego lub z ubezpieczenia wypadkowego. Za-
sady tej nie stosuje się również, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe stanowiła kwota zasiłku stałego z pomocy 
społecznej, świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opie-

 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 

224, Nr 134, poz. 903, Nr 205, poz. 1365, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, 
poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 
r. poz. 118, 251, 637 i 664. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 
224, Nr 134, poz. 903, Nr 205, poz. 1365, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, 
poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 
r. poz. 118, 251, 637 i 664. 
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kuńczego określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych, oraz do: 
pracowników, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 
2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), żołnierzy nie-
zawodowych w służbie czynnej, ubezpieczonych odbywających służbę za-
stępczą, a także pozostających w służbie kandydackiej funkcjonariuszy Po-
licji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożar-
nej.”. 

 

Art. 4.  

W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 
poz. 1362, z późn. zm.7)) w art. 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świad-
czenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku z ty-
tułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezro-
botnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały 
nie przysługuje.”. 

 

Art. 5.  

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1)  w art. 2 w ust. 1 w pkt 2 lit. j otrzymuje brzmienie: 

„j) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadcze-
nia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do za-
siłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa 
do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego po-
bierania,”; 

2) w art. 104 w ust. 1 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) pobierających na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świad-
czenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku 
rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,”. 

 

 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, 

poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 
81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i 
Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 579. 

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 
416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, 
poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, 
Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 
531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726, z 2011 r. 
Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1206 i 1211 i Nr 291, poz. 
1707 oraz z 2012 r. poz. 589, 637 i 769. 
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Art. 6.  

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.9)) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 66:  

a) w ust. 1: 

–  pkt 28 otrzymuje brzmienie: 

„28) osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do 
zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i 
utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu usta-
wowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepi-
sów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;”, 

– po pkt 28 dodaje się pkt 28a w brzmieniu: 

„28a) osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na 
podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające 
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2. Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka ro-
dziny będącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na 
podstawie przepisów o koordynacji zwalnia z obowiązku ubezpieczenia 
zdrowotnego osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 17–20, 26–28a, 30 i 
33.”; 

2) w art. 68 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) osobę, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1–4, stanowi kwota odpowiadająca 
wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie 
przepisów o świadczeniach rodzinnych.”; 

3) w art. 73 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 i 28a, obejmuje okres od dnia 
przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego 
lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania 
dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu usta-
wowego okresu jego pobierania do dnia utraty prawa do ich pobierania;”; 

4) w art. 75 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 i 28a, zgłasza do ubezpiecze-
nia zdrowotnego wójt, burmistrz lub prezydent miasta.”; 

 
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, 

poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. 
Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, 
Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 
178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, 
Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i 
Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 
622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 
171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123 i 476. 
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5) w art. 81: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 „4. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 
pkt 2 i 4, stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku 
opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadcze-
niach rodzinnych.”, 

b) w ust. 8: 

–  pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17–20, jest kwota od-
powiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przy-
sługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzin-
nych;”, 

– pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 i 31, jest kwota od-
powiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przy-
sługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzin-
nych;”, 

– po pkt 9a dodaje się pkt 9b w brzmieniu: 

„9b) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28a, jest kwota od-
powiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługu-
jącego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych;”, 

– pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie: 

 „10) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, jest kwota od-
powiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przy-
sługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych; 

11) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 33, jest kwota odpo-
wiadająca kwocie faktycznie otrzymanych alimentów, nie wyższa 
jednak od wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysłu-
gującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych;”, 

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:  

„10. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, o 
których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 21, z wyłączeniem osób 
duchownych będących podatnikami podatku dochodowego od osób fi-
zycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów 
osób duchownych, jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego 
zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o 
świadczeniach rodzinnych.”; 

6) w art. 86 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 i 28a, opłaca wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta;”. 
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Art. 7.  

W ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, 
poz. 728, z późn. zm.10)) w art. 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 
opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świad-
czeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub 
rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu eme-
rytalno-rentowego;”. 

 

Art. 8.  

W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w pkt 12 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„rodzinie – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: rodzi-
ców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z któ-
rą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na 
ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, 
które ukończyło 25. rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełno-
sprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świad-
czenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w 
przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.12)), a także osobę uprawnio-
ną; do rodziny nie zalicza się:”; 

2) w art. 15: 

a) ust. 8a otrzymuje brzmienie: 

„8a. Minister właściwy do spraw rodziny jest zobowiązany do utworzenia 
rejestru centralnego obejmującego następujące informacje gromadzone 
na podstawie przepisów ustawy przez organy właściwe wierzyciela i 
organy właściwe dłużnika podczas realizacji zadań wynikających z 
ustawy: 

1) dane dotyczące osób uprawnionych i członków ich rodzin: 

a) imię i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

c) adres zamieszkania lub pobytu, 

 
10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, z 2010 r. 

Nr 13, poz. 70 i Nr 152, poz. 1023 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654. 
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 

33, Nr 97, poz. 800 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 81, poz. 530 i Nr 229, poz. 1504 oraz z 2011 r. 
Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 735, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212.  

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, 
poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 
200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 
1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301 i Nr 222, poz. 1455 
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212. 
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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 osoba uprawniona, 

k) stan zdrowia, 

l) liczbę, rodzaj i wysokość wypłaconych świadczeń, 

m) płeć, 

n) dochody, 

o) wysokości zasądzonych alimentów, 

p) poziom egzekucji zasądzonych alimentów; 

2) dane dotyczące dłużników alimentacyjnych i podejmowanych 
wobec nich działań: 

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) stan zdrowia, 

k) wykształcenie, 

l) zawód, 

m) zatrudnienie, 

n) osobę lub osoby, na które zasądzone są alimenty (imię, na-
zwisko, PESEL) oraz wysokości zasądzonych alimentów, 

o) poziom i rodzaj zobowiązań dłużnika z tytułu niewyegze-
kwowanych świadczeń alimentacyjnych, 

p) stan majątkowy dłużnika, 

 r) posiadanie prawa jazdy przez dłużnika, 

 s) rodzaj podejmowanych działań wobec dłużników alimenta-
cyjnych.”, 

 b) po ust. 8a dodaje się ust. 8b w brzmieniu: 

„8b.  Informacje, o których mowa w ust. 8a, mogą być przetwarzane przez 
ministra właściwego do spraw rodziny na zasadach określonych w 
przepisach o ochronie danych osobowych. Organy właściwe wierzycie-
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la oraz organy właściwe dłużnika przekazują dane do rejestru central-
nego, wykorzystując oprogramowanie, o  którym mowa w ust. 8.”. 

 

Art. 9.  

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240, z późn. zm.13)) w art. 112a w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) wypłat i obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego oraz finansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 
osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuń-
czy;”. 

 

Art. 10. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.14)) w art. 33 w pkt 1a wyrazy 
„po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu” zastępuje się wyrazami „art. 22a otrzy-
muje brzmienie”. 

 

Art. 11.  

1. Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów do-
tychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wyso-
kości do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli spełniają warunki określone w przepi-
sach dotychczasowych. 

2. W przypadku ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z art. 24 
ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

3. Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa 
do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa po upływie terminu, o 
którym mowa w ust. 1. 

4. Organ właściwy w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 2 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, informuje osoby otrzymują-
ce świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych o wy-
gaśnięciu z mocy prawa decyzji o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgna-
cyjnego i warunkach nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i 
świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujących od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy. 

 

 
13) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 

620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 
185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707. 

14) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. 
Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 
238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. 
poz. 986.  
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Art. 12.  

1. Osobom, o których mowa w art. 11 ust. 1, spełniającym warunki określone w 
art. 17 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
oraz osobom, którym przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na pod-
stawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawą, za każdy miesiąc w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej usta-
wy do dnia 30 czerwca 2013 r., w którym przysługuje prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego, przysługuje dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego. 

2. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje w wysokości 100,00 zł 
miesięcznie. 

3. Prawo do dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego ustala z urzędu wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania oso-
by uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego. 

4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, o którym mowa w ust. 3, realizuje zadania 
w zakresie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego jako zadanie zlecone z za-
kresu administracji rządowej. 

5. W sprawach dotyczących dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym jego 
finansowania i ustalania kosztów jego obsługi, stosuje się przepisy ustawy, o 
której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

Art. 13. 

W sprawach o świadczenie pielęgnacyjne, do którego prawo powstało przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy, ustalając to prawo za ten okres, stosuje się przepi-
sy dotychczasowe. 

 

Art. 14. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 23 ust. 5 i art. 33 
ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie prze-
pisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ust. 5 i art. 33 ust. 3 ustawy, o 
której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 
przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 15.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 5 lit. c, 
który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. 

 

 

 



Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE- 920 -A~- 12/jf/AA 

~-)pj); 
dat.: PSR-0140-47-2012 z 24.10.2012 r. 

Warszawa,;_ g października 2012 r. 

Pan 
Sławomir Piechota 
Przewodniczący Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny 
Sejm RP 

op1ma o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ujętego w sprawozdaniu Komisji 
Po/ityki Społecznej i Rodziny (druk 830} wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy 
z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 6S, poz. 437 
z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. l Regulaminu Sejmu przez ministra 
właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

w związku z przedłożonym projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
oraz niektórych innych ustaw ujętym w sprawozdaniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 
{druk 830) pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 
Pan Władysław Kosiniak-Kamysz 
Minister Pracy i Polityki Społecznej 

Z poważaniem 

-
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