Warszawa, 8 kwietna 2014 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
(druk nr 606)
I.

Cel i przedmiot ustawy
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych podwyższa wysokość świadczenia

pielęgnacyjnego, będącego świadczeniem opiekuńczym przysługującym z tytułu rezygnacji
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej osobom określonym w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.).
Obecna jego wysokość: 620 zł1) obowiązuje od 1 lipca 2013 r. Przyjęta w ustawie kwota:
1300 zł ma obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., przy założeniu dochodzenia do niej
stopniowo z rozłożeniem w czasie. Początkowo tj. od 1 maja br. do końca 2014 r. ma to być
800 zł, a przez rok 2015 – 1200 zł miesięcznie.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.

II.

Przebieg prac legislacyjnych
Poselski projekt (druk sejmowy nr 2254) wpłynął do Sejmu 26 marca br. i został

skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
W toku prac legislacyjnych toczyły się dyskusje, zarówno w kwestii proponowanej
wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, jak i dotyczące sytuacji osób niepełnosprawnych
i opiekunów osób niepełnosprawnych.

1)

ponadto osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, od stycznia do grudnia 2014 r.,
otrzymują pomoc finansową w wysokości 200 zł miesięcznie (podstawa prawna: rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. poz. 1741 oraz z 2014 r. poz. 320).
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1 kwietnia br. Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie projektu
o treści odpowiadającej projektowi poselskiemu (druk sejmowy nr 2257). Mniejszość komisji
przedstawiła pięć wniosków mniejszości, które dotyczyły wysokości świadczenia
pielęgnacyjnego (podwyższenia w stosunku do kwoty przyjętej w projekcie, zwiększając je
do kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku
kalendarzowym), wprowadzenia (finansowanego z Funduszu Pracy) dodatku do tego
świadczenia albo skrócenia okresu dochodzenia do najwyższej kwoty świadczenia
pielęgnacyjnego, określonej w projekcie.
Podczas drugiego czytania na 65. posiedzeniu Sejmu zgłoszono poprawki i skierowano
projekt ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania dodatkowego. Poprawki
dotyczyły dokonania zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego – m. in. ujętej jako
kwota odpowiadająca wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także
wyeliminowania stopniowego dochodzenie do wyższej kwoty (wprowadzając ją od 1 maja
2014 r.), a ponadto wyłączenia świadczenia pielęgnacyjnego z trybu uzgadniania jej przez
Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
3 kwietnia br. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, po rozpatrzeniu poprawek,
przyjęła sprawozdanie dodatkowe (druk sejmowy nr 2257-A), w którym rekomenduje
Sejmowi odrzucenie wszystkich poprawek.
Na 65. posiedzeniu Sejm odrzucił wszystkie wnioski mniejszości i poprawki, za
przyjęciem ustawy głosowało 436 osób, przeciw był jeden głos, wstrzymały się dwie osoby.
Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. Należy zauważyć, że w razie przyjęcia
poprawek, okres vacatio legis będzie krótszy niż 14 – dniowy.
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