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Warszawa, 7 lipca 2015 r.  

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych 

ustaw 

(druk nr 959) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja wprowadza nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie, 

generalnie przysługujące przez 52 tygodnie po urodzeniu (przysposobieniu, objęciu opieką) 

dziecka (w zależności od liczby dzieci przy urodzeniu podczas jednego porodu, 

przysposobionych lub objętych opieką, okres pobierania świadczenia wzrasta, maksymalnie 

do 71 tygodni) i przyznawane w wysokości 1000 zł, bez wymagania spełnienia kryterium 

dochodowego. Wysokość świadczenia podlega weryfikacji, na zasadach przyjętych dla 

świadczeń rodzinnych (co 3 lata z uwzględnieniem progu wsparcia dochodowego rodzin). 

Podmiotami do których jest adresowane świadczenie są osoby, które nie mają statusu 

pracownika i nie są objęte ubezpieczeniem chorobowym (ani też dobrowolnym 

ubezpieczeniem chorobowym), w związku z tym nie mają uprawnienia do zasiłku 

macierzyńskiego za okresy ustalone Kodeksem pracy jako urlopy związane z urodzeniem 

dziecka. Projektodawca miał na uwadze przede wszystkim matki bezrobotne, studentki, 

osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, rolników. Świadczenie rodzicielskie 

otrzyma matka lub ojciec (ale ten w razie wykorzystania przez nią przynajmniej 14 tygodni 

od dnia urodzenia dziecka, śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka), a ponadto 

opiekun faktyczny, jeżeli dziecko ma mniej niż 7 lat albo mniej niż 10 lat, jeżeli odroczono 

mu obowiązek szkolny, również rodzina zastępcza, z wyjątkiem zawodowej, a także ten, kto 

przysposobił dziecko w wieku do ukończenia 7 lub 10 lat, w zależności od objęcia go 

obowiązkiem szkolnym). Ustawa przewiduje szerszy niż dotąd krąg uprawnionych do 

skorzystania z pomocy państwa w razie urodzenia dziecka (przysposobienia czy też objęcia 

opieką), ale określa jednocześnie, kiedy świadczenie rodzicielskie nie przysługuje: 
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– gdy co najmniej jeden rodzic (opiekun faktyczny lub rodzina zastępcza) otrzymuje zasiłek 

macierzyński lub uposażenia za okres ustalony Kodeksem pracy jako okres urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu 

rodzicielskiego,  

– jeśli dziecko umieszczono w pieczy zastępczej,  

– jeżeli rodzic dziecka (opiekun faktyczny, rodzina zastępcza) nie sprawuje lub zaprzestał 

sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z wykonywaniem 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki,  

– gdy w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub opieki nad nim jest zostało już 

ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki 

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego 

zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekun (zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów),  

– jeśli ojcu, matce, opiekunowi, rodzinie zastępczej albo przysposabiającemu, 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. 

Ustawa wprowadza także możliwość korzystania ze wsparcia finansowego dla osób 

uprawnionych do świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, objętych innym niż powszechny 

system ubezpieczeń społecznych, tj. dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Przewidziano 

przepisy zmieniające tzw. pragmatyki służbowe w zakresie wysokości wypłacanych uposażeń 

funkcjonariuszy (art. 2 – 3, art. 6, art. 8 – 9, art. 10, art. 12 –13, art. 16), jeżeli wysokość 

uposażenia wypłacanego w okresie przewidzianym w Kodeksie pracy, pomniejszonego 

o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jest niższa od kwoty świadczenia 

rodzicielskiego – wówczas kwotę uposażenia podwyższa się do wysokości świadczenia 

rodzicielskiego.  

Analogiczny cel tj. podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, jeżeli po odliczeniu zaliczki 

na podatek dochodowy od osób fizycznych, wysokość zasiłku macierzyńskiego jest niższa niż 

kwota świadczenia rodzicielskiego, przyświeca uregulowaniom zawartym w art. 7.  
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W zakresie prawa do zasiłku macierzyńskiego ustawa zawiera zmianę dla rolników 

(art. 4). Zmierza ona do wyrównania uprawnień rolników i osób objętych powszechnym 

systemem ubezpieczeniowym w zakresie pomocy państwa udzielanej po urodzeniu dziecka. 

Jednorazowy zasiłek macierzyński wypłacany dotychczas w wysokości czterokrotnej 

emerytury podstawowej zostaje zastąpiony zasiłkiem macierzyńskim wypłacanym przez 

okres od 52 do 71 tygodni (w zależności od liczby urodzonych dzieci) w wysokości 1 000 zł. 

Prawo do tego zasiłku nie przysługuje w sytuacji, w której co najmniej jeden rodzic dziecka 

lub osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie, otrzymuje zasiłek macierzyński lub 

uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, 

a także oddania dziecka do pieczy zastępczej lub zaprzestania sprawowania osobistej opieki 

nad dzieckiem. 

Ustawa wprowadza także przepisy obejmujące bezrobotnego, którego nie można 

pozbawić tego statusu w razie sprawowania opieki nad dzieckiem przez czas odpowiadający 

okresom przewidzianym Kodeksem pracy (art. 11). 

Co do zasady ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., a więc zmiany 

opisane wyżej, natomiast wcześniej, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, wchodzą w życie 

przepisy będące podstawą do ustanowienia przez gminy świadczeń na rzecz rodziny na 

terenie gminy oraz przepis dotyczący możliwości zatrudnienie opiekuna dziennego także na 

podstawie umowy o pracę. Trzeba podkreślić, że art. 19 i 20 obejmują uprawnieniem do 

świadczenia rodzicielskiego (zasiłku macierzyńskiego dla rolników) w przypadku dzieci, 

które urodziły się (zostały przysposobione albo objęte opieką) przed dniem 1 stycznia 2016 r. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Podstawą prac był projekt rządowy, który wpłynął do Sejmu 16 kwietnia 2015 r. (druk 

nr 3335). Skierowano go do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, przeprowadzono je 

14 maja 2015 r. na 92. posiedzeniu i skierowano projekt do dalszych prac w Komisji Polityki 

Społecznej i Rodziny. Powołana przez nią podkomisja przedstawiła sprawozdanie, przyjęte 

następnie przez nią 22 czerwca br. (druk nr 3528). W sprawozdaniu przedstawiono projekt, 

którego brzmienie nie odbiega w sposób istotny od przedłożenia. Wprowadzone do niego 

poprawki dotyczą m. in. ustalenia sytuacji dochodowej rodziny, uściślenia w zakresie 

rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego przez osobę samotną czy też utrzymania statusu 
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bezrobotnego. Rozszerzono zakres ustawy nowelizującej, obejmując nią ustawę o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3, wprowadzając dla opiekuna dziennego, obok dotychczasowej, 

jedynej formy zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia, także umowę o pracę. Ponadto 

przyjęto, że w ustawie nowelizującej  niektóre przepisy wejdą w życie wcześniej niż z dniem 

1 stycznia 2016 r., tj. 14 dni od dnia ogłoszenia. Dodano także możliwość przyznawania 

przez gminę lokalnie świadczeń na rzecz rodziny. 

Drugie czytanie odbyło się na 95. posiedzeniu Sejmu.  

Za przyjęciem ustawy oddano 419 głosów, nikt nie był przeciwny, nikt się nie 

wstrzymał. 

 

III. Uwaga 

Zakres świadczeń przysługujący z tytułu urodzenia dziecka został znacznie rozszerzony, 

a także dostępność świadczeń na rzecz rodziny oceniana w świetle art. 71 Konstytucji nie 

budzi zastrzeżeń. Jedynie można wskazać, że rozmywa się system świadczeń związanych z 

rodzicielstwem, pozaubezpieczeniowe świadczenia rodzinne, zbliżają się, poprzez sposób ich 

uregulowania, do ubezpieczeniowych, a z kolei zasiłki macierzyńskie z ubezpieczenia 

społecznego abstrahują od związku ze składką. Świadczenia z tytułu urodzenia dziecka stają 

się świadczeniem o charakterze ogólnym, ze względu na jego zakres podmiotowy, ale gubią 

dotychczasową systemowość.  

 

Bożena Langner 

Główny legislator 

 


