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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 22 października 2021 r. 

Opinia do ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym 

(druk nr 507) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym jest wprowadzenie do systemu 

prawnego nowego świadczenia – rodzinnego kapitału opiekuńczego.  

Rodzinny kapitał opiekuńczy jest kierowany do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, 

a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad 

drugim i kolejnym dzieckiem w wieku, co do zasady, między 12. a 36. miesiącem życia. 

Celem wprowadzenia tego świadczenia jest również łagodzenie niekorzystnych trendów 

demograficznych. 

Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwać na drugie i kolejne dziecko 

w rodzinie w wieku od 12. do 36.miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tysięcy 

złotych na dziecko, zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 

pobierania tego świadczenia, obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, o których mowa 

w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

Do rodzinnego kapitału opiekuńczego będą także uprawnione osoby, które przyjęły 

dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie. 

Będzie to świadczenie niezależne od dochodów rodziny (brak kryterium dochodowego) 

oraz nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie świadczeniem przyznawanym na wniosek osoby 

uprawnionej. Zadaniami związanymi z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków oraz 
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wypłatą świadczenia będzie się zajmować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Koszty obsługi 

świadczenia będą finansowane z budżetu państwa. 

Przysługująca kwota świadczenia będzie wypłacana w miesięcznych częściach/ratach. 

Miesięczna wysokość świadczenia będzie wynosić 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł przez rok. 

Zgodnie z przepisami przejściowymi prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego 

będzie przysługiwać także osobom , które już w dniu wejścia w życie ustawy mają drugie 

i kolejne dzieci w wieku od 12. do 36.miesiąca życia. Osoby te będą uprawnione do 

otrzymywania rodzinnego kapitału opiekuńczego proporcjonalnie za okres od dnia wejścia 

w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dziecko 36. miesiąca życia. 

Nowelizacja ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

określa warunki i tryb przyznawania dofinansowania do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym 

lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie to będzie przysługiwało, na wniosek, rodzicom, 

opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad 

dzieckiem. Będzie ono związane z pobytem nieobjętego rodzinnym kapitałem opiekuńczym 

dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i będzie przeznaczane na pokrycie 

opłaty za pobyt. 

Dofinansowanie będzie przysługiwać w wysokości 400 zł miesięcznie i będzie 

przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub 

zatrudniającemu dziennego opiekuna. 

Realizację powyższego zadania, tak jak realizację rodzinnego kapitału opiekuńczego, 

proponuje się powierzyć Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. 

Zmiany przepisów innych ustaw mają na celu zagwarantowanie, że świadczenie  –

 rodzinny kapitał opiekuńczy i dofinansowanie do opieki nad dzieckiem : 

– będą wolne od egzekucji, 

– będą wolne od podatku dochodowego od osób 

– nie będą wliczane do dochodu, którego wysokość warunkuje przyznanie świadczeń 

lub innej pomocy ze środków publicznych, 

– nie będą podlegały regule finansowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, 
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– będą realizowane w ten sposób, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie 

zobowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji drogą elektroniczną z rejestrów 

publicznych oraz z własnych rejestrów danych niezbędnych do ustalenia prawa do 

rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz prawa do dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za 

pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. 

Ustawa, co do zasady, ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę w dniu 1 października 2021 r. Projekt ustawy stanowił 

przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1509). Prace nad ustawą prowadziła Komisja 

Polityki Społecznej i Rodziny, która przedstawiła sprawozdanie w druku sejmowym nr 1601. 

Komisja dokonała zmian o charakterze doprecyzowującym, uściślającym 

i redakcyjnym. Rozszerzono projekt o nowelizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zostały również zgłoszone dwa wnioski 

mniejszości. 

W drugim czytaniu zgłoszono 32 poprawki, które zmierzały między innymi do 

rozszerzenia grupy beneficjentów kapitału opiekuńczego na pierwsze dziecko, umożliwienia 

składania wniosku o kapitał w postaci papierowej czy przeniesienia obsługi świadczenia – 

rodzinny kapitał opiekuńczy do organów gminy. Zaproponowano też poprawki zmierzające 

do usunięcia kolizji przepisów ustaw nowelizowanych w projekcie z przepisami tych samych 

ustaw nowelizowanych uchwaloną na posiedzeniu w dniu 17 września 2021 r. ustawą 

o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. 

Sejm przyjął ustawę z poprawkami zmierzającymi do usunięcia kolizji przepisów 

nowelizowanych w projekcie z przepisami tych samych ustaw nowelizowanych ustawą 

o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) Zasady techniki prawodawczej dotyczące systematyki aktu, w tym wzajemnej 

relacji pomiędzy przepisami ogólnymi i szczegółowymi, wskazują, iż przepis formułujący 

wyjątki lub uściślenia zamieszcza się bezpośrednio po danym przepisie szczegółowym 
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(§ 23 ust. 3). Zasady techniki prawodawczej nie zalecają w takim przypadku stosować 

formuły „z zastrzeżeniem”.  

W związku z tym, że sformułowanie takie nie niesie ze sobą wartości normatywnej, 

a ponadto może budzić wątpliwości interpretacyjne, proponuje się je wyeliminować z ustawy. 

Propozycja poprawek: 

– w art. 4 w ust. 1 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 6”; 

– w art. 5 w ust. 5 skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 4,”; 

2) ustawa wymaga wprowadzenia korekt redakcyjnych. 

Propozycja poprawek: 

–  w art. 12 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz „odpowiednio”; 

– w art. 12 w ust. 6 w zdaniu trzecim wyrazy „składanie fałszywych zeznań” zastępuje 

się wyrazami „złożenie fałszywego oświadczenia”; 

– w art. 43, w pkt 4a na końcu kropkę zastępuje się średnikiem; 

– w art. 44 w pkt 2, w pkt 4a na końcu kropkę zastępuje się średnikiem; 

– w art. 48 w pkt 12, w art. 64e w ust. 5 w zdaniu trzecim wyrazy „składanie fałszywych 

zeznań” zastępuje się wyrazami „złożenie fałszywego oświadczenia”; 

3) Jak wynika z analizy przebiegu procesu legislacyjnego, pierwsze czytanie 

projektu opiniowanej ustawy odbyło się na posiedzeniu Sejmu.  

W trakcie obrad Komisji Polityki Społecznej i Rodziny została zaaprobowana poprawka 

zmierzająca do dodania nowelizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, która budzi wątpliwości co do jej dopuszczalności na gruncie 

Konstytucji z uwagi na brak związku z przedmiotową ustawą (art. 49 ustawy).  

Powyższa nowelizacja zmierza do wyposażenia ministra właściwego do spraw rodziny 

w kompetencję do prowadzenia lub zlecania działań zmierzających do promocji rodzinnej 

pieczy zastępczej lub adopcji. Zmiana ta nie ma bezpośredniego związku z realizacją 

rodzinnego kapitału opiekuńczego, jak również z dofinansowaniem do opieki nad dzieckiem . 

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego podstawowe treści, które znajdą 

się ostatecznie w ustawie, powinny przebyć pełną drogę procedury trzech czytań, a wiec 

muszą być objęte materią projektu przekazanego do Sejmu (art. 118 i art. 119 Konstytucji).  
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Jak podkreśla Trybunał Konstytucyjny, „treść zgłoszonych podczas rozpatrywania 

projektu ustawy przez Sejm poprawek nie może iść tak daleko, aby uczynić przedmiotem 

kolejnych czytań projekt, którego zakres w takim stopniu różni się od złożonej inicjatywy 

ustawodawczej, że jest to w istocie projekt „innej” ustawy”. W wyrokach K 37/03 oraz 

K 45/05 Trybunał wskazał, że „wnoszenie poprawek oznacza prawo składania wniosków, 

polegających na propozycji wykreślenia, dopisania lub zastąpienia innymi określonych 

wyrazów lub określonej części projektu ustawy, niemniej prawo przedkładania poprawek nie 

może przekształcać się w surogat prawa inicjatywy ustawodawczej”. W orzeczeniach 

wskazuje się również, że dopuszczalny zakres poprawek nie powinien wychodzić poza zakres 

przedmiotowy projektu, lecz generalnie pogłębiać ten zakres (K 3/98).  

Na szczególną uwagę zasługuje orzeczenie z 24 marca 2009 r. (sygn. akt K 53/07), 

w którym Trybunał rozpatrywał dopuszczalność poprawki zgłoszonej w Sejmie w trakcie 

posiedzenia komisji przed drugim czytaniem. W dniu 8 czerwca 2006 r. do ustawy 

o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, w trakcie posiedzenia 

połączonych sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rodziny i Praw Kobiet 

zgłoszono m.in. poprawkę polegającą na dodaniu do ustawy art. 15, który modyfikował 

zasady udzielania kredytów przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.  

Trybunał Konstytucyjny uznał, że analizowana poprawka stanowiła nowość 

normatywną, wychodząc poza zakres projektu ustawy, podlegający procedurze legislacyjnej 

określonej przez przepisy Konstytucji i Regulamin Sejmu. Wyjście wspomnianej poprawki 

poza materialny zakres projektu ustawy o finansowym wsparciu rodzin spowodowało 

naruszenie tożsamości tego projektu ustawy. W konsekwencji naruszony został również 

art. 119 ust. 1 Konstytucji. W trzech czytaniach nie był rozpatrywany ten sam projekt ustawy, 

skoro poprawka wychodząca poza tożsamość materialną projektu rządowego nie była 

rozpatrywana w trzech czytaniach. 

Należy również dodać, że efektem nowelizacji ustawy zawartej w art. 49 ustawy będą 

skutki finansowe, jakie rodzą działania promocyjne prowadzone przez ministra właściwego 

do spraw rodziny albo zlecenie tych działań, które nie zostały przewidziane na etapie 

składania projektu ustawy do Sejmu. 

Poprawka ta nie przeszła pełnej procedury trzech czytań i wykroczyła poza materię 

projektu ustawy przekazanej przez rząd do Sejmu. Nie mogła być objęta pełnym rozmysłem 

legislacyjnym i obowiązkowymi konsultacjami społecznymi.  
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W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego art. 49 ustawy może być uznany za 

niezgodny z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 Konstytucji, wobec powyższego proponuje się 

jego skreślenie.  

Propozycja poprawki: 

– skreśla się art. 49; 

4) Na podstawie art. 55 ustawy do zamówień na usługi lub dostawy udzielane 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadań związanych 

z określaniem warunków nabywania prawa do kapitału oraz zasad przyznawania i wypłacania 

tego świadczenia oraz zadań związanych z określaniem warunków nabywania prawa do 

dofinasowania oraz zasad przyznawania i wypłacania dofinansowania obniżenia opłaty za 

pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie stosuje się 

przepisów o zamówieniach publicznych. 

W uzasadnieniu projektu opiniowanej ustawy brak wyjaśnienia ratio legis powołanego 

przepisu. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE zawiera taksatywny 

katalog dostaw i usług niepodlegających reżimowi udzielania zamówień publicznych. Analiza 

powołanej dyrektywy, w szczególności przepisów art. 7–12, prowadzi do wniosku, 

że zawarte w art. 55 opiniowanej ustawy odstępstwo od stosowania „przepisów o 

zamówieniach publicznych” jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

wszelkie wyjątki od stosowania przepisów dyrektywy dotyczących zamówień publicznych są 

nie tylko wyczerpująco określone w tej dyrektywie, ale również podlegają wykładni 

zawężającej. Projektodawca nie wykazał by wyłączenie zastosowane w ustawie mieściło się 

w zakresie wyłączeń dopuszczalnych na podstawie dyrektywy 2014/24/UE.  

Wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie stosowania ram dotyczących zamówień 

publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-

19 dopuszczają skrócenie terminów w celu przyspieszenia postępowań prowadzonych 

w oparciu o procedurę otwartą lub procedurę ograniczoną. Można również przewidzieć 

procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, natomiast nie 

jest możliwe całkowite wyłączenie stosowania dyrektyw unijnych w sprawie zamówień 
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publicznych. Trudności natury praktycznej czy ograniczenia czasowe również nie mają 

wpływu na uznanie zasadności zastosowanego w ustawie całkowitego wyłączenia stosowania 

przepisów ustawy–Prawo zamówień publicznych. 

Wprowadzenie takiego wyłączenia może spowodować wszczęcie względem Polski 

postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Mając na 

uwadze powyższe proponuje się rozważenie wykreślenia art. 55 z ustawy. 

Propozycja poprawek: 

– skreśla się art. 55; 

– w art. 58 w pkt 2 skreśla się wyrazy „, art. 55”; 

W przypadku nieuwzględnienia powyższych poprawek przepis będzie wymagał korekty 

redakcyjnej. 

Propozycja poprawki: 

–  w art. 55 wyrazy „oraz zadań związanych z określaniem warunków nabywania prawa 

do oraz zasad przyznawania i wypłacania dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 48,” zastępuje się wyrazami „ oraz zadań związanych z określaniem 

warunków nabywania prawa do dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 48, oraz zasad przyznawania i wypłacania tego dofinansowania”. 

 

Aldona Figura 

Główny legislator 

 


