UZASADNIENIE

Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654), która znowelizowała m.in. ustawę z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992,
z późn. zm.) wprowadzono rozwiązanie uzależniające prawo do dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia się dziecka od pozostawania przez kobietę w ciąży pod opieką medyczną nie
później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.
Zmiana ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., lecz zgodnie z art. 18 ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, warunek ten był
stosowany od dnia 1 listopada 2009 r.
Wprowadzenie z dniem 1 listopada 2009 r. tej zmiany spowodowało, że ta część kobiet,
która złożyła wnioski o świadczenia rodzinne z tytułu urodzenia dziecka bez
dołączonego zaświadczenia lekarskiego, z uwagi na brak informacji o konieczności
dołączenia do wniosku stosownego zaświadczenia czy też z uwagi na brak możliwości
skorzystania z opieki medycznej w określonym terminie, nie otrzymała tych świadczeń.
Mając na uwadze powyższe proponuje się zawieszenie do dnia 31 grudnia 2011 r.
obowiązku dołączenia do wniosku zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod
opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. W okresie tym
świadczenia rodzinne związane z urodzeniem dziecka będą przysługiwać po
przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez
położną potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety przez lekarza ginekologa
lub położną w okresie ciąży. Okres ten zostanie wykorzystany na przeprowadzenie
kampanii informującej kobiety o ważności przeprowadzania badań lekarskich w jak
najwcześniejszym okresie ciąży.
Ponadto osoby, którym z powodu braku zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie
pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu odmówiono
wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka albo ich wniosek o wypłatę pozostawiono bez
rozpatrzenia, otrzymają dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz

jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jeżeli w okresie 6 miesięcy od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy złożą ponowny wniosek.
Od dnia 1 stycznia 2012 r. dodatek i zapomoga będą przysługiwać na dotychczasowych
zasadach, z tym że będzie można również przedstawić zaświadczenie wystawione przez
położną.

Wejście ustawy w życie
Proponuje się wejście ustawy w życie z dniem ogłoszenia. Wejście ustawy w życie jest
podyktowane ważnym interesem społecznym i nie stoi na przeszkodzie zasadom
demokratycznego państwa prawnego.
Zgodność z prawem Unii Europejskiej
Problematyka regulowana przez projekt ustawy nie jest objęta przepisami prawa UE.
Notyfikacja
Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów
dotyczących notyfikacji norm i aktów prawnych.
Działalność lobbingowa
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337)
projekt został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.
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1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana ustawa
Zmiana ustawy dotyczy organów ustalających prawo do świadczeń rodzinnych oraz
osób otrzymujących świadczenia rodzinne związane z urodzeniem dziecka.
2. Zakres konsultacji
Projekt ustawy nie został poddany konsultacjom międzyresortowym oraz
z partnerami społecznymi, a także nie został przesłany do zaopiniowania przez
Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety
jednostek samorządu terytorialnego
Proponowana zmiana spowoduje wzrost wydatków z budżetu państwa w 2010 r.
o ok. 23 mln zł, tj. o kwotę świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem
dziecka, które nie zostały przyznane w 2009 r. Wydatki te zostaną pokryte ze
środków przeznaczonych na sfinansowanie świadczeń rodzinnych w 2010 r.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na sytuację i rozwój regionalny
Projektowana ustawa nie wywiera wpływu na rynek pracy, konkurencyjność
wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionów.
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