Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 114) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

w art. 2 w pkt 4 kropk zast puje si
„5)

2)

rednikiem i dodaje si pkt 5 w brzmieniu:

wiadczenie rodzicielskie.”;

w art. 3:
a)

w pkt 1 w lit. c w tiret dwudziestym dziewi tym rednik zast puje si przecinkiem
i dodaje si tiret trzydzieste i trzydzieste pierwsze w brzmieniu:
„– wiadczenie rodzicielskie,
– zasiłek macierzy ski, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników;”,

b)

w pkt 23 w lit. i rednik zast puje si przecinkiem i dodaje si lit. j oraz lit. k
w brzmieniu:
„j) utrat
k)

wiadczenia rodzicielskiego,

utrat zasiłku macierzy skiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników;”,

c)

w pkt 24 w lit. h kropk zast puje si przecinkiem i dodaje si lit. i oraz lit. j
w brzmieniu:
„i) uzyskaniem wiadczenia rodzicielskiego,
j)

uzyskaniem zasiłku macierzy skiego, o którym mowa w przepisach
o ubezpieczeniu społecznym rolników.”;

1)

Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustaw z dnia
12 pa dziernika 1990 r. o Stra y Granicznej, ustaw z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników, ustaw z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustaw z dnia
24 sierpnia 1991 r. o Pa stwowej Stra y Po arnej, ustaw z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach
pieni nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzy stwa, ustaw z dnia 16 marca 2001 r.
o Biurze Ochrony Rz du, ustaw z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego oraz
Agencji Wywiadu, ustaw z dnia 11 wrze nia 2003 r. o słu bie wojskowej ołnierzy zawodowych, ustaw
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustaw z dnia 9 czerwca
2006 r. o słu bie funkcjonariuszy Słu by Kontrwywiadu Wojskowego oraz Słu by Wywiadu Wojskowego,
ustaw z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustaw z dnia 7 wrze nia 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Słu bie Celnej oraz
ustaw z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Słu bie Wi ziennej.
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3)

w art. 10 w ust. 5 w pkt 5 kropk

zast puje si

rednikiem i dodaje si

pkt 6

w brzmieniu:
„6) korzysta ze wiadczenia rodzicielskiego.”;
4)

po rozdziale 3 dodaje si rozdział 3a w brzmieniu:
„Rozdział 3a
wiadczenie rodzicielskie
Art. 17c. 1. wiadczenie rodzicielskie przysługuje:
1)

matce albo ojcu dziecka, z uwzgl dnieniem ust. 2;

2)

opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku obj cia opiek dziecka w wieku do
uko czenia 7. roku ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj to decyzj
o odroczeniu obowi zku szkolnego – do uko czenia 10. roku ycia;

3)

rodzinie zast pczej, z wyj tkiem rodziny zast pczej zawodowej, w przypadku
obj cia opiek dziecka w wieku do uko czenia 7. roku ycia, a w przypadku
dziecka, wobec którego podj to decyzj o odroczeniu obowi zku szkolnego – do
uko czenia 10. roku ycia;

4)

osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku obj cia opiek dziecka w wieku
do uko czenia 7. roku ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj to
decyzj o odroczeniu obowi zku szkolnego – do uko czenia 10. roku ycia.
2. wiadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

1)

skrócenia okresu pobierania wiadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka
po wykorzystaniu przez ni tego wiadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od
dnia urodzenia dziecka;

2)
3)

mierci matki dziecka;
porzucenia dziecka przez matk .
3. wiadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1)

52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
przysposobienia jednego dziecka lub obj cia opiek jednego dziecka;

2)

65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia dwojga dzieci lub obj cia opiek dwojga dzieci;

3)

67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia trojga dzieci lub obj cia opiek trojga dzieci;
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4)

69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia czworga dzieci lub obj cia opiek czworga dzieci;

5)

71 tygodni – w przypadku urodzenia pi ciorga i wi cej dzieci przy jednym
porodzie, przysposobienia pi ciorga i wi cej dzieci lub obj cia opiek pi ciorga
i wi cej dzieci.
4. wiadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

1)

porodu – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2)

obj cia dziecka opiek , nie dłu ej ni do uko czenia przez dziecko 7. roku ycia,
a w przypadku dziecka, wobec którego podj to decyzj o odroczeniu obowi zku
szkolnego, nie dłu ej ni do uko czenia przez nie 10. roku ycia – w przypadku
osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;

3)

przysposobienia dziecka, nie dłu ej ni do uko czenia przez dziecko 7. roku ycia,
a w przypadku dziecka, wobec którego podj to decyzj o odroczeniu obowi zku
szkolnego, nie dłu ej ni do uko czenia przez nie 10. roku ycia – w przypadku
osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
5.

wiadczenie rodzicielskie przysługuje w wysoko ci 1000,00 zł miesi cznie,

z uwzgl dnieniem ust. 6.
6. W razie urodzenia dziecka przez kobiet pobieraj c zasiłek dla bezrobotnych
w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 i 357), lub w ci gu
miesi ca po jego zako czeniu, lub w okresie przedłu enia zasiłku dla bezrobotnych na
podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, wiadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu
z rodziców w wysoko ci ró nicy mi dzy kwot

wiadczenia rodzicielskiego a kwot

pobieranego przez kobiet zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczk na
podatek dochodowy od osób fizycznych.
7. Kwot

wiadczenia rodzicielskiego przysługuj cego za niepełny miesi c ustala

si , dziel c kwot

wiadczenia przez liczb wszystkich dni kalendarzowych w tym

miesi cu, a otrzyman kwot mno y si przez liczb dni kalendarzowych, za które
wiadczenie przysługuje. Kwot

wiadczenia przysługuj c

za niepełny miesi c

zaokr gla si do 10 groszy w gór .
8. Osobie uprawnionej do wiadczenia rodzicielskiego przysługuje:
1)

w tym samym czasie jedno wiadczenie rodzicielskie bez wzgl du na liczb
wychowywanych dzieci;
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2)

jedno

wiadczenie rodzicielskie w zwi zku z wychowywaniem tego samego

dziecka.
9. wiadczenie rodzicielskie nie przysługuje, je eli:
1)

co najmniej jeden rodzic dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, s
uprawnieni do zasiłku macierzy skiego lub uposa enia za okres ustalony
przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzy skiego, okres dodatkowego
urlopu macierzy skiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzy skiego,
okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzy skiego oraz okres
urlopu rodzicielskiego;

2)

dziecko zostało umieszczone w pieczy zast pczej – w przypadku osób, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;

3)

rodzic dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, nie sprawuj lub
zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w zwi zku
z wykonywaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, które uniemo liwiaj
sprawowanie tej opieki;

4)

w zwi zku z wychowywaniem tego samego dziecka jest ju ustalone prawo do
wiadczenia rodzicielskiego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa
w art. 10;

5)

w zwi zku z opiek nad tym samym dzieckiem inna osoba ma ustalone prawo do
wiadczenia piel gnacyjnego, specjalnego zasiłku opieku czego, dodatku do
zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo zasiłku dla opiekuna, o którym
mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów;

6)

osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje za granic
charakterze do wiadczenia rodzicielskiego, chyba

wiadczenie o podobnym

e przepisy o koordynacji

systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu
społecznym stanowi inaczej.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, wiadczenie rodzicielskie nie
przysługuje równie w przypadku, gdy rodzic dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1
pkt 2 lub 3, zrezygnowali z prawa do korzystania z zasiłku macierzy skiego lub
uposa enia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu
macierzy skiego, okres dodatkowego urlopu macierzy skiego, okres urlopu na
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warunkach urlopu macierzy skiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu
macierzy skiego oraz okres urlopu rodzicielskiego, z uwzgl dnieniem ust. 11.
11. W przypadku gdy rodzic dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3,
zrezygnowali z prawa do korzystania z zasiłku macierzy skiego lub uposa enia za okres
ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzy skiego, okres
dodatkowego

urlopu

macierzy skiego,

okres

urlopu

na

warunkach

urlopu

macierzy skiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzy skiego
oraz

okres

urlopu

rodzicielskiego,

wiadczenie

rodzicielskie,

w

zwi zku

z wychowywaniem tego samego dziecka, przysługuje drugiemu rodzicowi lub osobie,
o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, je eli nie s uprawnieni lub zrezygnowali z prawa do
korzystania z zasiłku macierzy skiego lub uposa enia za okres ustalony przepisami
Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzy skiego, okres dodatkowego urlopu
macierzy skiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzy skiego, okres
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzy skiego oraz okres urlopu
rodzicielskiego.”;
5)

w art. 23:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustalenie prawa do wiadcze rodzinnych oraz ich wypłata nast puj
odpowiednio na wniosek mał onków, jednego z mał onków, rodziców, jednego
z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny
zast pczej niezawodowej, osoby ucz cej si , pełnoletniej osoby niepełnosprawnej
lub innej osoby upowa nionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby
niepełnosprawnej, a tak e osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku czy, ci y obowi zek
alimentacyjny.”,

b)

w ust. 4 w pkt 4 w lit. i kropk zast puje si przecinkiem i dodaje si lit. j
w brzmieniu:
„j) postanowienie s du o umieszczeniu dziecka w rodzinie zast pczej.”;

6)

w art. 24:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prawo do

wiadcze

rodzinnych ustala si

na okres zasiłkowy,

z wyj tkiem wiadcze , o których mowa w art. 9, art. 14, art. 15, art. 15a, art. 15b,
art. 16, art. 17 i art. 17c.”,
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b)

dodaje si ust. 8 i 9 w brzmieniu:
„8. Prawo do wiadczenia rodzicielskiego ustala si od miesi ca urodzenia lub
przysposobienia dziecka lub w przypadku osób, o których mowa w art. 17c ust. 1
pkt 2 i 3, od miesi ca obj cia dziecka opiek , je eli wniosek o ustalenie prawa do
wiadczenia rodzicielskiego został zło ony w terminie 3 miesi cy od dnia
urodzenia lub przysposobienia dziecka lub w przypadku osób, o których mowa
w art. 17c ust. 1 pkt 2 i 3, od dnia obj cia dziecka opiek . W przypadku zło enia
wniosku po terminie, nie pó niej jednak ni w okresach, o których mowa w art. 17c
ust. 3, prawo do wiadczenia rodzicielskiego ustala si , pocz wszy od miesi ca,
w którym wpłyn ł wniosek.
9. W przypadku, o którym mowa w art. 17c ust. 2, termin 3 miesi cy,
o którym mowa w ust. 8, jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania
wiadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka, mierci matki dziecka lub
porzucenia dziecka przez matk .”;

7)

w art. 27 dodaje si ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku zbiegu uprawnie do nast puj cych wiadcze :
1)

wiadczenia rodzicielskiego,

2)

wiadczenia piel gnacyjnego,

3)

specjalnego zasiłku opieku czego,

4)

dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10,

5)

zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

– przysługuje jedno z tych wiadcze wybrane przez osob uprawnion .”;
8)

w art. 30 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)

wiadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczno ci powoduj cych
ustanie, zawieszenie prawa do wiadcze rodzinnych lub zmniejszenie wysoko ci
przysługuj cych

wiadcze

rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty

wiadcze

rodzinnych w cało ci lub w cz ci, je eli osoba pobieraj ca te wiadczenia była
pouczona o braku prawa do ich pobierania;”;
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9)

w art. 33 ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 2, wynosz :
1)

3% otrzymanej dotacji na wiadczenia rodzinne, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2
i 4, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego, nie mniej jednak ni 6000,00 zł rocznie dla organu wła ciwego;

2)

30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie

wiadczenia

rodzicielskiego.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355)
w art. 121a po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy wysoko

uposa enia policjanta pomniejszonego o zaliczk

na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–3, jest ni sza
ni kwota wiadczenia rodzicielskiego, okre lonego w ustawie z dnia 28 listopada
2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i …), kwot uposa enia
policjanta pomniejszonego o zaliczk

na podatek dochodowy od osób fizycznych

podwy sza si do wysoko ci wiadczenia rodzicielskiego.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 12 pa dziernika 1990 r. o Stra y Granicznej (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1402 i 1822) w art. 125a po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy wysoko

uposa enia funkcjonariusza pomniejszonego

o zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–3,
jest ni sza ni

kwota wiadczenia rodzicielskiego, okre lonego w ustawie z dnia

28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i …), kwot
uposa enia funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczk na podatek dochodowy od osób
fizycznych podwy sza si do wysoko ci wiadczenia rodzicielskiego.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, z pó n. zm.2)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

w art. 9 uchyla si pkt 4;

2)

w art. 14 w ust. 7 w pkt 2 kropk

zast puje si

rednikiem i dodaje si

pkt 3

w brzmieniu:
„3) pobierania zasiłku macierzy skiego, o którym mowa w art. 18 pkt 7.”;
3)

2)

uchyla si art. 15;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1623 i 1650 oraz
z 2014 r. poz. 684, 1682 i 1831.
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4)

w art. 15a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osobie, która została obj ta ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym
i macierzy skim na wniosek, zasiłek chorobowy, o którym mowa w art. 14, z wyj tkiem
zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, przysługuje po upływie
12-miesi cznego nieprzerwanego okresu ubezpieczenia.”;

5)

w art. 18 w pkt 6 kropk zast puje si

rednikiem i dodaje si pkt 7 w brzmieniu:

„7) zasiłek macierzy ski.”;
6)

po art. 35 dodaje si art. 35a i art. 35b w brzmieniu:
„Art. 35a. 1. Zasiłek macierzy ski przysługuje osobie ubezpieczonej, która:
1)

jest matk albo ojcem dziecka, z uwzgl dnieniem ust. 2;

2)

przysposobiła dziecko w przypadku obj cia opiek dziecka w wieku do uko czenia
7. roku ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj to decyzj o odroczeniu
obowi zku szkolnego – do uko czenia 10. roku ycia;

3)

przyj ła dziecko w wieku do 7. roku ycia na wychowanie, a w przypadku dziecka,
wobec którego podj to decyzj o odroczeniu obowi zku szkolnego – do 10. roku
ycia, je eli w tym czasie został zło ony wniosek o przysposobienie;

4)

przyj ła dziecko w wieku do 7. roku ycia na wychowanie w ramach rodziny
zast pczej, z wyj tkiem rodziny zast pczej zawodowej, a w przypadku dziecka,
wobec którego podj to decyzj o odroczeniu obowi zku szkolnego – do 10. roku
ycia.
2. Zasiłek macierzy ski przysługuje ubezpieczonemu – ojcu dziecka w przypadku:

1)

skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzy skiego na wniosek matki dziecka po
wykorzystaniu przez ni tego wiadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia
urodzenia dziecka;

2)
3)

mierci matki dziecka;
porzucenia dziecka przez matk .
3. Zasiłek macierzy ski przysługuje przez okres:

1)

52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
przysposobienia jednego dziecka lub przyj cia na wychowanie jednego dziecka;

2)

65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia dwojga dzieci lub przyj cia na wychowanie dwojga dzieci;

3)

67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia trojga dzieci lub przyj cia na wychowanie trojga dzieci;
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4)

69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia czworga dzieci lub przyj cia na wychowanie czworga dzieci;

5)

71 tygodni – w przypadku urodzenia pi ciorga i wi cej dzieci przy jednym
porodzie, przysposobienia pi ciorga i wi cej dzieci lub przyj cia na wychowanie
pi ciorga i wi cej dzieci.
4. Zasiłek macierzy ski przysługuje od dnia:

1)

porodu – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2)

przysposobienia dziecka, nie dłu ej ni do uko czenia przez dziecko 7. roku ycia,
a w przypadku dziecka, wobec którego podj to decyzj o odroczeniu obowi zku
szkolnego, nie dłu ej ni do uko czenia przez nie 10. roku ycia – w przypadku
osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2;

3)

przyj cia dziecka na wychowanie, nie dłu ej ni do uko czenia przez dziecko
7. roku ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj to decyzj o odroczeniu
obowi zku szkolnego, nie dłu ej ni do uko czenia przez nie 10. roku ycia –
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.
5. Osobie uprawnionej do zasiłku macierzy skiego przysługuje w tym samym

czasie jeden zasiłek macierzy ski bez wzgl du na liczb wychowywanych dzieci.
6. Zasiłek macierzy ski nie przysługuje, je eli:
1)

co najmniej jeden rodzic dziecka lub osoba, która przyj ła dziecko na wychowanie,
otrzymuj

zasiłek macierzy ski lub uposa enie za okres ustalony przepisami

Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzy skiego, okres dodatkowego urlopu
macierzy skiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzy skiego, okres
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzy skiego oraz okres urlopu
rodzicielskiego;
2)

dziecko zostało umieszczone w pieczy zast pczej – w przypadku osób, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;

3)

rodzic dziecka lub osoba, która przyj ła dziecko na wychowanie, nie sprawuj lub
zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Art. 35b. 1. Zasiłek macierzy ski przysługuje w wysoko ci

wiadczenia

rodzicielskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i …).
2. Prawo do zasiłku macierzy skiego ustala si

od miesi ca urodzenia,

przysposobienia lub przyj cia dziecka na wychowanie, je eli wniosek o ustalenie prawa
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do zasiłku macierzy skiego został zło ony w terminie 3 miesi cy od dnia urodzenia,
przysposobienia lub przyj cia dziecka na wychowanie. W przypadku zło enia wniosku
po terminie, nie pó niej jednak ni w okresach, o których mowa w art. 35a ust. 3, prawo
do zasiłku macierzy skiego ustala si , pocz wszy od miesi ca, w którym wpłyn ł
wniosek.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 35a ust. 2, termin 3 miesi cy, o którym
mowa w ust. 2, jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania zasiłku
macierzy skiego na wniosek matki dziecka, mierci matki dziecka lub porzucenia
dziecka przez matk .
4. Kwot zasiłku macierzy skiego przysługuj cego za niepełny miesi c ustala si ,
dziel c kwot zasiłku przez liczb wszystkich dni kalendarzowych w tym miesi cu,
a otrzyman

kwot

przysługuje. Kwot

mno y si

przez liczb

dni kalendarzowych, za które zasiłek

zasiłku macierzy skiego przysługuj cego za niepełny miesi c

zaokr gla si do 10 groszy w gór .”;
7)

w art. 68 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Rolników podejmuje uchwały bezwzgl dn wi kszo ci głosów przy
obecno ci co najmniej połowy członków Rady Rolników, z tym

e w sprawach

okre lonych w art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 4 i art. 14 ust. 8 jest wymagana wi kszo
dwóch trzecich głosów. Regulamin Rady Rolników mo e przewidywa podejmowanie
uchwał kwalifikowan wi kszo ci głosów tak e w innych sprawach.”;
8)

art. 70 otrzymuje brzmienie:
„Art. 70. W sprawach, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 4,
art. 14 ust. 8 i art. 82 ust. 2, Rada Rolników przedstawia swój wniosek, stanowisko lub
opini

wraz z uzasadnieniem obejmuj cym w szczególno ci ocen

skutków

finansowych projektowanej regulacji.”;
9)

w art. 77 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Fundusz składkowy tworzy si

ze składek na ubezpieczenie wypadkowe,

chorobowe i macierzy skie oraz z innych ródeł okre lonych w statucie funduszu
składkowego, zapewniaj c pełne pokrycie wydatków funduszu składkowego, oraz
odpisów, o których mowa w art. 78 ust. 2 pkt 2a, art. 79 ust. 2 i art. 80 ust. 2.”;
10) w art. 78 w ust. 2 po pkt 2 dodaje si pkt 2a w brzmieniu:
„2a) z odpisu od funduszu składkowego w wysoko ci 40% kosztów
o których mowa w art. 18 pkt 7;”.

wiadcze ,
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Art. 5. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pó n. zm.3)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

w art. 21 w ust. 1:
a)

po pkt 8 dodaje si pkt 8a w brzmieniu:
„8a) zasiłek macierzy ski otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403,
z pó n. zm.4));”,

b)

w pkt 141 kropk zast puje si

rednikiem i dodaje si pkt 142 w brzmieniu:

„142) kwoty podwy szenia uposa enia, o których mowa w art. 121a ust. 3a
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i …),
w art. 125a ust. 3a ustawy z dnia 12 pa dziernika 1990 r. o Stra y Granicznej
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 i 1822 oraz z 2015 r. poz. …), w art. 105a ust. 3a
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pa stwowej Stra y Po arnej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1340, z pó n. zm.5)), w art. 108a ust. 3a ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rz du (Dz. U. z 2014 r. poz. 170, z pó n. zm.6)),
w art. 136a ust. 3a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpiecze stwa
Wewn trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154,
z pó n. zm.7)), w art. 90 ust. 1ba ustawy z dnia 11 wrze nia 2003 r. o słu bie
wojskowej ołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822 oraz
z 2015 r. poz. …), w art. 96a ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o słu bie
funkcjonariuszy Słu by Kontrwywiadu Wojskowego oraz Słu by Wywiadu
Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1106 i 1822 oraz z 2015 r. poz. …),
w art. 102a ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411 i 1822 oraz z 2015 r. poz. …),

3)

4)

5)

6)

7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769,
1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r.
poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 73, 211
i 251.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1623 i 1650,
z 2014 r. poz. 684, 1682 i 1831 oraz z 2015 r. poz. … .
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1351, z 2014 r.
poz. 502, 616 i 1822 oraz z 2015 r. poz. … .
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2014 r. poz. 502, 616 i 1822
oraz z 2015 r. poz. ... .
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228
i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371,
z 2012 r. poz. 627 i 908, z 2013 r. poz. 628, 675, 1247 i 1351, z 2014 r. poz. 502, 544, 616, 1055 i 1822 oraz
z 2015 r. poz. ... .
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w art. 152a ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Słu bie Celnej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1404, z pó n. zm.8)), w art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 9 kwietnia
2010 r. o Słu bie Wi ziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415 i 1822 oraz z 2015 r.
poz. …) oraz kwoty podwy szenia zasiłku macierzy skiego, o których mowa
w art. 31 ust. 3a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach
pieni nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzy stwa
(Dz. U. z 2014 r. poz. 159 oraz z 2015 r. poz. …).”;
2)

po art. 52e dodaje si art. 52f w brzmieniu:
„Art. 52f. Zwalnia si od podatku dochodowego:
1)

zasiłek macierzy ski przyznany na podstawie art. 19,

2)

kwoty

podwy szenia

uposa enia

oraz

kwoty

podwy szenia

zasiłku

macierzy skiego przyznane na podstawie art. 20
− ustawy z dnia … o zmianie ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. ...).”.
Art. 6. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pa stwowej Stra y Po arnej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1340, z pó n. zm.9)) w art. 105a po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy wysoko

uposa enia stra aka pomniejszonego o zaliczk

na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–3, jest ni sza
ni kwota wiadczenia rodzicielskiego, okre lonego w ustawie z dnia 28 listopada
2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i …), kwot uposa enia
stra aka pomniejszonego o zaliczk

na podatek dochodowy od osób fizycznych

podwy sza si do wysoko ci wiadczenia rodzicielskiego.”.
Art. 7. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o

wiadczeniach pieni nych

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzy stwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159)
wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

w art. 31 po ust. 3 dodaje si ust. 3a–3c w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy miesi czna kwota zasiłku macierzy skiego pomniejszonego
o zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–3,
jest ni sza ni

8)

9)

kwota wiadczenia rodzicielskiego, okre lonego w ustawie z dnia

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 1055, 1215,
1395 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i … .
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1351 oraz
z 2014 r. poz. 502, 616 i 1822.
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28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i …), kwot
zasiłku macierzy skiego pomniejszonego o zaliczk na podatek dochodowy od osób
fizycznych podwy sza si do wysoko ci wiadczenia rodzicielskiego.
3b. Podwy szenie, o którym mowa w ust. 3a, podlega finansowaniu z bud etu
pa stwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpiecze Społecznych, o którym mowa
w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze
społecznych.
3c. W przypadku gdy zasiłek macierzy ski przysługuje za cz

miesi ca,

podwy szenie, o którym mowa w ust. 3a, ustala si proporcjonalnie do okresu, za który
jest wypłacany zasiłek macierzy ski.”;
2)

w art. 62 dodaje si ust. 4–6 w brzmieniu:
„4. Ubezpieczony, uprawniony do zasiłku macierzy skiego z wi cej ni jednego
tytułu, jest obowi zany do poinformowania ka dego płatnika zasiłku o prawie do
zasiłku macierzy skiego z innych tytułów oraz jego wysoko ci.
5. W przypadku gdy ubezpieczony jest uprawniony do zasiłku macierzy skiego
z wi cej ni jednego tytułu, a ł czna kwota wypłacanych zasiłków macierzy skich jest
ni sza ni wysoko

wiadczenia rodzicielskiego, podwy szony zasiłek macierzy ski,

o którym mowa w art. 31 ust. 3a, wypłaca płatnik wskazany przez ubezpieczonego,
z uwzgl dnieniem ust. 6.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, gdy jednym z płatników zasiłku jest
Zakład Ubezpiecze Społecznych, podmiotem wypłacaj cym kwot podwy szenia jest
Zakład Ubezpiecze Społecznych.”.
Art. 8. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rz du (Dz. U. z 2014 r.
poz. 170, z pó n. zm.10)) w art. 108a po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy wysoko

uposa enia funkcjonariusza pomniejszonego

o zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–3,
jest ni sza ni

kwota wiadczenia rodzicielskiego, okre lonego w ustawie z dnia

28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i …), kwot
uposa enia funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczk na podatek dochodowy od osób
fizycznych podwy sza si do wysoko ci wiadczenia rodzicielskiego.”.

10)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 502, 616 i 1822.
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Art. 9. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z pó n. zm.11)) w art. 136a po ust. 3
dodaje si ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy wysoko

uposa enia funkcjonariusza pomniejszonego

o zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–3,
jest ni sza ni

kwota wiadczenia rodzicielskiego, okre lonego w ustawie z dnia

28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i …), kwot
uposa enia funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczk na podatek dochodowy od osób
fizycznych podwy sza si do wysoko ci wiadczenia rodzicielskiego.”.
Art. 10. W ustawie z dnia 11 wrze nia 2003 r. o słu bie wojskowej

ołnierzy

zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822) w art. 90 po ust. 1b dodaje si ust. 1ba
w brzmieniu:
„1ba. W przypadku gdy wysoko

uposa enia ołnierza pomniejszonego o zaliczk

na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–1b, jest ni sza
ni kwota wiadczenia rodzicielskiego, okre lonego w ustawie z dnia 28 listopada
2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i …), kwot uposa enia
ołnierza pomniejszonego o zaliczk

na podatek dochodowy od osób fizycznych

podwy sza si do wysoko ci wiadczenia rodzicielskiego.”.
Art. 11. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 i 357) w art. 33 ust. 4g otrzymuje brzmienie:
„4g. Starosta nie mo e pozbawi statusu bezrobotnego:
1)

matki dziecka,

2)

ojca dziecka, w przypadku mierci matki dziecka albo porzucenia dziecka przez
matk ,

3)

11)

bezrobotnego po przysposobieniu dziecka,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228
i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371,
z 2012 r. poz. 627 i 908, z 2013 r. poz. 628, 675, 1247 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 502, 544, 616, 1055 i 1822.
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4)

bezrobotnego po przyj ciu dziecka na wychowanie i wyst pieniu do s du
opieku czego z wnioskiem o wszcz cie post powania w sprawie przysposobienia
dziecka lub po przyj ciu dziecka na wychowanie jako rodzina zast pcza,
z wyj tkiem rodziny zast pczej zawodowej

– z uwagi na brak zdolno ci i gotowo ci do podj cia zatrudnienia spowodowany opiek
nad tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby im, zgodnie z odr bnymi
przepisami, zasiłek macierzy ski w okresie urlopu macierzy skiego, urlopu na
warunkach

urlopu

macierzy skiego,

dodatkowego

urlopu

macierzy skiego,

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzy skiego oraz urlopu rodzicielskiego,
z wył czeniem przypadku zło enia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego
bezrobotnego.”.
Art. 12. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o słu bie funkcjonariuszy Słu by
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Słu by Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1106
i 1822) w art. 96a po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy wysoko

uposa enia funkcjonariusza pomniejszonego

o zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–3,
jest ni sza ni

kwota wiadczenia rodzicielskiego, okre lonego w ustawie z dnia

28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i …), kwot
uposa enia funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczk na podatek dochodowy od osób
fizycznych podwy sza si do wysoko ci wiadczenia rodzicielskiego.”.
Art. 13. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1411 i 1822) w art. 102a po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy wysoko

uposa enia funkcjonariusza pomniejszonego

o zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–3,
jest ni sza ni

kwota wiadczenia rodzicielskiego, okre lonego w ustawie z dnia

28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i …), kwot
uposa enia funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczk na podatek dochodowy od osób
fizycznych podwy sza si do wysoko ci wiadczenia rodzicielskiego.”.
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Art. 14. W ustawie z dnia 7 wrze nia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228, z pó n. zm.12)) w art. 2:
1)

w pkt 17 w lit. f rednik zast puje si przecinkiem i dodaje si lit. g oraz lit. h
w brzmieniu:
„g) utrat
h)

wiadczenia rodzicielskiego,

utrat zasiłku macierzy skiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników;”;

2)

w pkt 18 w lit. f kropk zast puje si przecinkiem i dodaje si lit. g oraz lit. h
w brzmieniu:
„g) uzyskaniem wiadczenia rodzicielskiego,
h)

uzyskaniem

zasiłku

macierzy skiego,

o

którym

mowa

w

przepisach

o ubezpieczeniu społecznym rolników.”.
Art. 15. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Słu bie Celnej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1404, z pó n. zm.13)) w art. 152a po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy wysoko

uposa enia funkcjonariusza pomniejszonego

o zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, obliczonego zgodnie z ust. 1–3, jest ni sza ni

kwota

wiadczenia rodzicielskiego, okre lonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i …), kwot

uposa enia

funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych
oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podwy sza si do wysoko ci
wiadczenia rodzicielskiego.”.
Art. 16. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Słu bie Wi ziennej (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1415 i 1822) w art. 60a po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy wysoko

uposa enia funkcjonariusza pomniejszonego

o zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–3,
jest ni sza ni

kwota wiadczenia rodzicielskiego, okre lonego w ustawie z dnia

28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i …), kwot

12)

13)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1548, z 2013 r.
poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 567 i 1198.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 1055, 1215,
1395 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211.
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uposa enia funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczk na podatek dochodowy od osób
fizycznych podwy sza si do wysoko ci wiadczenia rodzicielskiego.”.
Art. 17. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 23 ust. 5
i art. 33 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowuj moc do dnia wej cia w ycie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ust. 5 i art. 33 ust. 3 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw , nie dłu ej jednak ni przez
okres 12 miesi cy od dnia wej cia w ycie niniejszej ustawy.
Art. 18. 1. Przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz
ustaw , stosuje si równie do osób, o których mowa w art. 17c tej ustawy, je eli dziecko
urodziło si , zostało przysposobione albo obj te opiek przed dniem 1 stycznia 2016 r.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawo do wiadczenia rodzicielskiego
przysługuje przez okres od dnia wej cia w ycie ustawy do dnia upływu:
1)

52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
przysposobienia jednego dziecka lub obj cia opiek jednego dziecka − nie dłu ej ni do
uko czenia przez dziecko 7. roku ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj to
decyzj o odroczeniu obowi zku szkolnego, nie dłu ej ni do uko czenia przez nie
10. roku ycia;

2)

65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia dwojga dzieci lub obj cia opiek dwojga dzieci − nie dłu ej ni do
uko czenia przez dziecko 7. roku ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj to
decyzj o odroczeniu obowi zku szkolnego, nie dłu ej ni do uko czenia przez nie
10. roku ycia;

3)

67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia trojga dzieci lub obj cia opiek trojga dzieci − nie dłu ej ni do
uko czenia przez dziecko 7. roku ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj to
decyzj o odroczeniu obowi zku szkolnego, nie dłu ej ni do uko czenia przez nie
10. roku ycia;

4)

69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia czworga dzieci lub obj cia opiek czworga dzieci − nie dłu ej ni do
uko czenia przez dziecko 7. roku ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj to
decyzj o odroczeniu obowi zku szkolnego, nie dłu ej ni do uko czenia przez nie
10. roku ycia;
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5)

71 tygodni – w przypadku urodzenia pi ciorga i wi cej dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia pi ciorga i wi cej dzieci lub obj cia opiek pi ciorga i wi cej dzieci −
nie dłu ej ni do uko czenia przez dziecko 7. roku ycia, a w przypadku dziecka, wobec
którego podj to decyzj

o odroczeniu obowi zku szkolnego, nie dłu ej ni

do

uko czenia przez nie 10. roku ycia.
3. Okresy, o których mowa w ust. 2, liczy si od dnia:
1)

porodu – w przypadku urodzenia dziecka;

2)

przysposobienia – w przypadku przysposobienia dziecka;

3)

obj cia dziecka opiek – w przypadkach obj cia dziecka opiek .
4. Prawo do wiadczenia rodzicielskiego ustala si od miesi ca wej cia w ycie ustawy,

je eli wniosek o ustalenie prawa do wiadczenia rodzicielskiego został zło ony w terminie
3 miesi cy od dnia wej cia w ycie ustawy. W przypadku zło enia wniosku po terminie, nie
pó niej jednak ni

w okresach, o których mowa w ust. 2, prawo do

wiadczenia

rodzicielskiego ustala si , pocz wszy od miesi ca, w którym wpłyn ł wniosek.
Art. 19. 1. Osobie, która przed dniem 1 stycznia 2016 r. nabyła prawo do zasiłku
macierzy skiego na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu
obowi zuj cym przed dniem wej cia w

ycie niniejszej ustawy, przysługuje zasiłek

macierzy ski przez okres od dnia wej cia w ycie niniejszej ustawy do dnia upływu:
1)

52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
przysposobienia jednego dziecka lub przyj cia na wychowanie jednego dziecka − nie
dłu ej ni do uko czenia przez dziecko 7. roku ycia, a w przypadku dziecka, wobec
którego podj to decyzj

o odroczeniu obowi zku szkolnego, nie dłu ej ni

do

uko czenia przez nie 10. roku ycia;
2)

65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia dwojga dzieci lub przyj cia na wychowanie dwojga dzieci − nie dłu ej
ni do uko czenia przez dziecko 7. roku ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego
podj to decyzj o odroczeniu obowi zku szkolnego, nie dłu ej ni do uko czenia przez
nie 10. roku ycia;

3)

67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia trojga dzieci lub przyj cia na wychowanie trojga dzieci − nie dłu ej ni
do uko czenia przez dziecko 7. roku ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego
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podj to decyzj o odroczeniu obowi zku szkolnego, nie dłu ej ni do uko czenia przez
nie 10. roku ycia;
4)

69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia czworga dzieci lub przyj cia na wychowanie czworga dzieci − nie
dłu ej ni do uko czenia przez dziecko 7. roku ycia, a w przypadku dziecka, wobec
którego podj to decyzj

o odroczeniu obowi zku szkolnego, nie dłu ej ni

do

uko czenia przez nie 10. roku ycia;
5)

71 tygodni – w przypadku urodzenia pi ciorga i wi cej dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia pi ciorga i wi cej dzieci lub przyj cia na wychowanie pi ciorga
i wi cej dzieci − nie dłu ej ni

do uko czenia przez dziecko 7. roku

a w przypadku dziecka, wobec którego podj to decyzj

ycia,

o odroczeniu obowi zku

szkolnego, nie dłu ej ni do uko czenia przez nie 10. roku ycia.
2. Okresy, o których mowa w ust. 1, liczy si od dnia:
1)

porodu – w przypadku urodzenia dziecka;

2)

przysposobienia – w przypadku przysposobienia dziecka;

3)

przyj cia na wychowanie – w przypadkach przyj cia dziecka na wychowanie.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zasiłek macierzy ski przysługuje miesi cznie

w wysoko ci:
1)

705,00 zł – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
przysposobienia jednego dziecka lub przyj cia na wychowanie jednego dziecka;

2)

528,00 zł – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia dwojga dzieci lub przyj cia na wychowanie dwojga dzieci;

3)

313,00 zł – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
trojga dzieci lub przyj cia na wychowanie trojga dzieci;

4)

110,00 zł – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia czworga dzieci lub przyj cia na wychowanie czworga dzieci.
4. Kwot zasiłku macierzy skiego przysługuj cego za niepełny miesi c ustala si ,

dziel c kwot zasiłku macierzy skiego przez liczb wszystkich dni kalendarzowych w tym
miesi cu, a otrzyman kwot mno y si przez liczb dni kalendarzowych, za które zasiłek
macierzy ski przysługuje. Kwot

zasiłku macierzy skiego przysługuj cego za niepełny

miesi c zaokr gla si do 10 groszy w gór .
5. Przepis art. 35a ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejsz
ustaw , stosuje si odpowiednio.
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6. Wniosek o zasiłek macierzy ski, o którym mowa w ust. 1, składa si w terminie
3 miesi cy od dnia wej cia w ycie ustawy. W przypadku zło enia wniosku po terminie, nie
pó niej jednak ni w okresach, o których mowa w ust. 1, prawo do zasiłku macierzy skiego
ustala si , pocz wszy od miesi ca, w którym wpłyn ł wniosek.
7. Zasiłki macierzy skie przyznane na podstawie ust. 1 podlegaj finansowaniu na
zasadach okre lonych w ustawie, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejsz
ustaw , z tym

e

rodki finansowe przeznaczone na finansowanie tych zasiłków

z uzupełniaj cej dotacji z bud etu pa stwa wynosz nie wi cej ni 85,11% wydatków na te
zasiłki.
Art. 20. 1. Przepisy ustaw, o których mowa w art. 2, art. 3, art. 6–10, art. 12, art. 13,
art. 15 i art. 16, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw , stosuje si równie do osób, które
w dniu wej cia w ycie niniejszej ustawy pobieraj zasiłek macierzy ski lub uposa enie za
okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzy skiego, okres
dodatkowego urlopu macierzy skiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzy skiego,
okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzy skiego lub okres urlopu
rodzicielskiego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podwy szony zasiłek macierzy ski lub
uposa enie przysługuj przez okres od dnia wej cia w ycie niniejszej ustawy do ko ca
okresu

odpowiadaj cego

okresowi

urlopu

macierzy skiego,

dodatkowego

urlopu

macierzy skiego, urlopu na warunkach urlopu macierzy skiego, dodatkowego urlopu na
warunkach urlopu macierzy skiego lub urlopu rodzicielskiego.
Art. 21. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

04/50rch

UZASADNIENIE

Priorytetem polityki społecznej pa stwa s działania na rzecz rodziny. Wyzwaniem,
przed którym obecnie stoimy, jest mała liczba urodze . Prowadzone w ostatnich latach
przez rz d działania koncentruj si na zach caniu Polaków do posiadania dzieci oraz
do zapewnienia bezpiecze stwa rodzicom, zwłaszcza w pierwszym okresie opieki nad
dzieckiem.
Wska niki dzietno ci oraz prognozy demografów wskazuj jednoznacznie, e nasze
społecze stwo starzeje si . Konieczne s działania, które odwróc ten trend. Jednym
z nich było wydłu enie urlopów rodzicielskich w 2013 r. z 24 do 52 tygodni. Ta zmiana
stawia Polsk w europejskiej czołówce. W Danii i Finlandii urlop wynosi 32 tygodnie,
a w Norwegii 47 tygodni. Dłu ej ni Polacy z dzie mi po narodzinach mog zosta
w domu tylko Szwedzi.
Z dłu szych urlopów korzysta mog nie tylko rodzice zatrudnieni na etatach, ale
wszyscy, którzy opłacaj ubezpieczenie chorobowe, czyli tak e pracuj cy na umowach
zlecenia i przedsi biorcy. Rodzice mog sami zdecydowa , w jakiej wysoko ci chc
dostawa zasiłek w czasie urlopu.
Z nowych urlopów rodzicielskich skorzystało ju

prawie 316 tys. rodziców.

Z przeznaczonego wył cznie dla ojców, dwutygodniowego urlopu ojcowskiego
skorzystało w 2014 r. 130 tys. m czyzn.
Rodzice, którzy opiekuj si dzieckiem w wieku do lat 5, ale ze wzgl du na ich status
zawodowy (nie s pracownikami) nie maj prawa do urlopu wychowawczego, od
wrze nia 2013 r. maj analogicznie do osób korzystaj cych z urlopu wychowawczego,
równie przez 3 lata opłacane składki na ich ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Wcze niej dotyczyło to wył cznie osób pracuj cych na umowach o prac . Teraz tak
mo liwo

maj równie studenci, bezrobotni, rolnicy, a tak e pracuj cy na umowach

zlecenia i samozatrudnieni.
Zmiany w polityce rodzinnej zaczynaj przynosi pierwsze efekty. Według danych
Głównego Urz du Statystycznego w 2014 r. w Polsce urodziło si ok. 376 tys. dzieci.
To o ok. 6 tys. wi cej ni w 2013 r.
Mo liwo

sp dzenia a

roku z dzieckiem po jego narodzinach to przełomowe

rozwi zanie w polskiej polityce rodzinnej po 1989 r. Za tym id tak e rodki finansowe
pozwalaj ce zapewni rodzinom sp dzenie tego szczególnego czasu z dzieckiem.

Zapewnienie profesjonalnej opieki nad dzieckiem jest kluczowe dla rodzica
wracaj cego na rynek pracy. Dzi ki rz dowemu programowi „MALUCH” w całej
Polsce działa coraz wi cej łobków, klubów dzieci cych oraz dziennych opiekunów.
W 2011 r. takich placówek było 571, w 2012 r. ju 926, w 2013 r. – 1510, a na koniec
2014 r. ich liczba wzrosła do prawie 2,5 tys. Placówki te w sumie zapewniaj opiek
nad ponad 71 tys. dzieci w wieku do 3 lat.
Z my l o rodzinach, które posiadaj co najmniej troje dzieci, powstał rz dowy program
Karta Du ej Rodziny. Karty zapewniaj ce zni ki odebrało ju ponad 836 tys. osób.
Rodziny wielodzietne mog zapłaci mniej m.in. za przejazdy kolejowe, ywno ,
kosmetyki, ubrania i obuwie, podr czniki, paliwo. W całej Polsce o Kart Du ej
Rodziny wyst piło ju ponad 1 017 tys. osób. W ci gu najbli szych lat z Karty mo e
korzysta 3,4 mln osób, w tym 2 mln dzieci.
Od dnia 1 stycznia 2015 r. posiadacze Karty Du ej Rodziny mog

korzysta

z ustawowych zni ek na przejazdy kolejowe, zni ek w opłacie paszportowej, czy
darmowych wej

do parków narodowych.

Kolejnym krokiem w polityce rodzinnej jest wsparcie tych rodziców, którzy dotychczas
ze wiadcze rodzicielskich skorzysta nie mogli. Obecnie prawo do otrzymywania
zasiłku macierzy skiego przysługuje przez 52 tygodnie (12 miesi cy), a w przypadku
ci y mnogiej nawet przez 71 tygodni po urodzeniu dzieci. Prawo to przysługuje, co do
zasady, jedynie rodzicom, którzy pracuj

i s

ubezpieczeni z tytułu choroby

i macierzy stwa. Nie maj takich uprawnie m.in. matki bezrobotne, studentki, osoby
pracuj ce

na

podstawie

umów

cywilnoprawnych

nieobj te

dobrowolnym

ubezpieczeniem chorobowym. Nowelizacja zapowiedziana w exposé Premier Ewy
Kopacz ma to zmieni . Wprowadza ona regulacj

umo liwiaj c

skorzystanie

z urlopów (zasiłków) macierzy skich wszystkim rodzicom, którzy takiej mo liwo ci do
tej pory nie mieli. Dotyczy to rodziców bezrobotnych, wykonuj cych prace na
umowach o dzieło, studentów i rolników. wiadczenia zwi zane z rodzicielstwem b d
przysługiwa

przez 12 miesi cy po urodzeniu dziecka. W przypadku urodzenia

bli niaków, trojaczków i wi cej dzieci odpowiednio dłu ej.
Projektowana ustawa przewiduje wprowadzenie nowego wiadczenia rodzinnego dla
rodzin wychowuj cych dzieci − wiadczenia rodzicielskiego.
wiadczenie to b dzie przysługiwa
s uprawnione

do

zasiłku

osobom, które urodziły dziecko, a które nie

macierzy skiego

2

lub

uposa enia

macierzy skiego.

Uprawnieni do pobierania tego wiadczenia b d wi c m.in. bezrobotni, studenci,
a tak e wykonuj cy prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Zatem wiadczenie
rodzicielskie b dzie przysługiwało:
1) matce albo ojcu dziecka;
2) osobie faktycznie opiekuj cej si dzieckiem, je eli wyst piła z wnioskiem do s du
rodzinnego o przysposobienie dziecka − w przypadku obj cia opiek

dziecka

w wieku do uko czenia 7. roku ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego
podj to decyzj o odroczeniu obowi zku szkolnego – do uko czenia 10. roku ycia;
3) rodzinie zast pczej, z wyj tkiem rodziny zast pczej zawodowej, w przypadku
obj cia opiek dziecka w wieku do uko czenia 7. roku ycia, a w przypadku
dziecka, wobec którego podj to decyzj

o odroczeniu obowi zku szkolnego

– do uko czenia 10. roku ycia;
4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku obj cia opiek dziecka w wieku
do uko czenia 7. roku ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj to
decyzj o odroczeniu obowi zku szkolnego – do uko czenia 10. roku ycia.
wiadczenie rodzicielskie b dzie mogło by pobierane przez okres:
1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
przysposobienia jednego dziecka lub obj cia opiek jednego dziecka;
2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia dwojga dzieci lub obj cia opiek dwojga dzieci;
3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia trojga dzieci lub obj cia opiek trojga dzieci;
4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia czworga dzieci lub obj cia opiek czworga dzieci;
5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pi ciorga i wi cej dzieci przy jednym
porodzie, przysposobienia pi ciorga i wi cej dzieci lub obj cia opiek pi ciorga
i wi cej dzieci.
Okresy, o których mowa powy ej, b d

liczone odpowiednio od dnia porodu,

przysposobienia albo obj cia dziecka opiek . W przypadku obj cia dziecka opiek ,
wiadczenie rodzicielskie b dzie przysługiwało nie dłu ej ni do uko czenia przez
dziecko 7. roku

ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj to decyzj

o odroczeniu obowi zku szkolnego, nie dłu ej ni do uko czenia przez nie 10. roku
ycia.

3

Ze wiadczenia rodzicielskiego nie b d mogły skorzysta osoby uprawnione do zasiłku
macierzy skiego, a tak e osoby, które maj prawo skorzystania z tego typu wiadcze
z tytułu

urodzenia

dziecka

w

innych

systemach

ni

powszechny

system

ubezpieczeniowy (m.in. funkcjonariusze tzw. słu b mundurowych).
Je eli jeden z rodziców b dzie uprawniony do zasiłku macierzy skiego, drugiemu
z rodziców nie b dzie przysługiwało wiadczenie rodzicielskie.
Proponuje si , aby wiadczenie rodzicielskie przysługiwało niezale nie od dochodu
rodziny i wynosiło 1000 zł.
Kwota wiadczenia rodzicielskiego podlega b dzie procedurze weryfikacji, o której
mowa w art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 114).
W celu unikni cia sytuacji, w której osoba ubezpieczona mogłaby otrzyma zasiłek
macierzy ski w kwocie ni szej ni nowe wiadczenie rodzicielskie, proponuje si
wprowadzenie minimalnej wysoko ci netto wypłaty zasiłku macierzy skiego oraz
wiadcze z tytułu urodzeniu dziecka w innych systemach ni powszechny system
ubezpieczeniowy

i

okre lenie

jej

w

kwocie

odpowiadaj cej

wiadczeniu

rodzicielskiemu, czyli 1000 zł.
Jednocze nie projektowana ustawa przewiduje zmiany w regulacjach dotycz cych
prawa do zasiłku macierzy skiego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników. Zasiłek ten b dzie przysługiwał na takich samych zasadach i w takiej samej
wysoko ci, jak opisane powy ej wiadczenie rodzicielskie. Zasiłek macierzy ski b dzie
finansowany z Funduszu Emerytalno-Rentowego. Na cz ciowe sfinansowanie
wydatków na ten zasiłek Fundusz Emerytalno-Rentowy b dzie zasilany ze rodków
z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w formie odpisu
w wysoko ci 40% wydatków na zasiłki macierzy skie. Pozostałe wydatki na zasiłki
macierzy skie pokryte zostan z uzupełniaj cej dotacji z bud etu pa stwa (art. 78 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – Dz. U.
z 2013 r. poz. 1403, z pó n. zm.).
Planuje si , e wy ej wskazane rozwi zania wejd w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Niemniej, maj c na uwadze konstytucyjn zasad równo ci podmiotów wobec prawa
oraz fakt, e osoby wychowuj ce dziecko do 52. tygodnia ycia, bez wzgl du na
moment urodzenia czy przyj cia na wychowanie tego dziecka (przed czy po roku 2016)
znajduj

si

w takiej samej sytuacji, przepisy przej ciowe zaproponowane

4

w projektowanej ustawie zakładaj ,

e wiadczeniem rodzicielskim obj ci zostan

równie rodzice, których dzieci urodziły si przed dniem 1 stycznia 2016 r., w sytuacji
gdy nie min ł jeszcze okres 52 tygodni od urodzenia dziecka (w przypadku ci y
mnogiej nawet do 71 tygodni). Rodzice ci b d

uprawnieni do otrzymywania

wiadczenia rodzicielskiego za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do czasu upłyni cia
okresu, o którym mowa powy ej.

wiadczenie rodzicielskie natomiast nie b dzie

przysługiwało, je eli osoby te pobrały ju na dziecko zasiłek macierzy ski albo je eli
skorzystały z przedłu enia okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
Jednocze nie w zwi zku z proponowan

zmian

zasad przyznawania zasiłku

macierzy skiego dla rolników (zaproponowane w projektowanej ustawie przepisy
przej ciowe zakładaj , e uzupełnieniem do zasiłku macierzy skiego obj ci zostan
równie rolnicy, których dzieci urodziły si przed dniem 1 stycznia 2016 r., w sytuacji
gdy nie min ł jeszcze okres 52 tygodni od urodzenia dziecka – w przypadku ci y
mnogiej nawet do 71 tygodni). Rodzice ci b d

uprawnieni do otrzymywania

podwy szenia do zasiłku macierzy skiego za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do czasu
upłyni cia okresu, o którym mowa powy ej. Wysoko

tego podwy szenia została

ustalona jako ró nica mi dzy wysoko ci zasiłku macierzy skiego na nowych zasadach
a wysoko ci

zasiłku macierzy skiego wypłaconego na podstawie przepisów

obowi zuj cych przed dniem wej cia w ycie proponowanych zmian. Poniewa dla
osób, o których mowa powy ej, zasiłek macierzy ski na dotychczasowych zasadach
zostanie wypłacony i sfinansowany w 2015 r. ze

rodków Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego, proponuje si , aby wskazane podwy szenie do zasiłku
macierzy skiego (zasiłek macierzy ski, o którym mowa w art. 19 projektu ustawy)
zostało sfinansowane w 85,11% z uzupełniaj cej dotacji z bud etu pa stwa,
a w pozostałej cz ci ze

rodków Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Pozwoli to, aby tak jak w przypadku zmienianych zasad wypłaty zasiłków
macierzy skich dla rolników udział

rodków Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego w finansowaniu wsparcia dla rolników (zasiłek macierzy ski wypłacony
w 2015 r. przez Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz podwy szenie do
zasiłku macierzy skiego wypłacane w 2016 r.) wyniósł 40% przyznanych wiadcze .
Problematyka regulowana w projektowanej ustawie jest zgodna z przepisami prawa
Unii Europejskiej i nie podlega obowi zkowi przedstawienia wła ciwym instytucjom
i organom Unii Europejskiej.

5

Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, okre lonej
w przepisach rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdy nie zawiera przepisów
technicznych.
Projekt ustawy został udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz dowego
Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia
29 pa dziernika 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie
z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno ci lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pó n. zm.).
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Nazwa projektu
Ustawa o zmianie ustawy o
niektórych innych ustaw

Data sporz dzenia
wiadczeniach rodzinnych oraz 10 kwietnia 2015 r.
ródło:
Exposé Premiera

Ministerstwo wiod ce i ministerstwa współpracuj ce
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu
El bieta Seredyn – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej

Nr w wykazie prac UA54

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Aleksandra Brodzka-J drzejczak – Departament Polityki Rodzinnej
tel. 22 529 06 69 – sprawy merytoryczne,
Leszek Sarnowski – Departament Polityki Rodzinnej tel. 22 529 06 77
– skutki finansowe.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwi zywany?
Obecnie prawo do otrzymywania zasiłku macierzy skiego przysługuje przez 52 tygodnie (12 miesi cy) – a w przypadku
ci y mnogiej, nawet przez 71 tygodni – po urodzeniu dzieci. Prawo to przysługuje, co do zasady, jedynie rodzicom,
którzy pracuj i s ubezpieczeni z tytułu choroby i macierzy stwa. Nie maj takich uprawnie m.in. matki bezrobotne,
studentki, osoby pracuj ce na podstawie umów cywilnoprawnych nieobj te dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.
2. Rekomendowane rozwi zanie, w tym planowane narz dzia interwencji, i oczekiwany efekt
Proponuje si wprowadzenie nowego wiadczenia rodzinnego dla rodzin wychowuj cych dzieci: wiadczenia
rodzicielskiego.
wiadczenie to b dzie przysługiwa osobom, które urodziły dziecko, a które nie s uprawnione do zasiłku
macierzy skiego lub uposa enia macierzy skiego. Uprawnieni do pobierania tego wiadczenia b d wi c
m.in. bezrobotni, studenci, a tak e zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych (w przypadku umów zlecenia lub
umów, do których stosuje si przepisy o zleceniu – wiadczenie rodzicielskie b dzie przysługiwa w przypadku braku
uprawnienia do zasiłku macierzy skiego, tj. je eli nieopłacane były składki na ubezpieczenie chorobowe). Osoby
bezrobotne, którym przyznane zostanie wiadczenie rodzicielskie, nie strac statusu osoby bezrobotnej (b dzie opłacana
za nie składka na ubezpieczenie zdrowotne i b d uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych).
wiadczenie to b dzie mogło by pobierane przez 12 miesi cy (czyli 52 tygodnie) – co do zasady do uko czenia przez
dziecko 1. roku ycia – po urodzeniu dziecka (w przypadku ci y mnogiej przez okres odpowiednio dłu szy, tak jak
w przypadku urlopu macierzy skiego: 65 tygodni – w przypadku jednoczesnego porodu bli ni t, 67 tygodni
– w przypadku jednoczesnego porodu trojaczków, 69 tygodni – w przypadku jednoczesnego porodu czworaczków,
a maksymalnie w przypadku porodu pi cioraczków i wi kszej liczby dzieci – 71 tygodni).
wiadczenie rodzicielskie przysługiwa b dzie w wysoko ci 1000 zł. wiadczenie to b dzie podlega weryfikacji na
zasadach okre lonych w art. 18 i art. 19 ustawy o wiadczeniach rodzinnych.
W celu unikni cia sytuacji, w której osoba ubezpieczona mogłaby otrzyma zasiłek macierzy ski w kwocie ni szej ni
nowe wiadczenie rodzicielskie, proponuje si wprowadzenie minimalnej wysoko ci wypłaty zasiłku macierzy skiego
oraz wiadcze z tytułu urodzenia dziecka w innych systemach ni powszechny system ubezpieczeniowy i okre lenie jej
w kwocie odpowiadaj cej wiadczeniu rodzicielskiemu, czyli 1000 zł. Podwy szenie tych wiadcze zostanie
sfinansowane ze rodków bud etu pa stwa.
3. Jak problem został rozwi zany w innych krajach, w szczególno ci krajach członkowskich OECD/UE?
W obecnie obowi zuj cych w krajach członkowskich Unii Europejskiej uregulowaniach dotycz cych szeroko rozumianej
polityki rodzinnej brak jest analogicznych do projektowanego wiadczenia rodzicielskiego rozwi za .
Jednak e w kilku pa stwach Unii Europejskiej w obszarze zasiłków macierzy skich i wiadcze rodzinnych istniej
rozwi zania zawieraj ce elementy zbie ne z projektowanym wiadczeniem rodzicielskim.
Niemcy
Elterngeld – zapomoga rodzicielska
Prawo do tego wiadczenia maj ogólnie ojcowie i matki, którzy po narodzinach dziecka przestaj pracowa , aby si nim
opiekowa . Rodzic mo e otrzymywa zapomog do dwunastu miesi cy. Je eli drugi rodzic rezygnuje z pracy na rzecz
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wychowania na co najmniej dwa miesi ce, to mo na okres ten przedłu y o kolejne dwa miesi ce. Najdłu ej mo na wi c
otrzymywa wiadczenie przez 14 miesi cy. Z wyj tkiem tych dwóch wspólnych miesi cy mo na czas podzieli wedle
uznania mi dzy sob . Tak wi c ka dy z rodziców mo e np. pobiera pieni dze przez 7 miesi cy – równocze nie. Poza
tym istnieje mo liwo rozdzielenia wyliczonych pieni dzy na dłu szy okres. Tak wi c jedna osoba mo e otrzymywa
połow zapomogi przez 24 miesi ce. Zapomoga obliczana jest wg przychodu i wynosi zazwyczaj 67% poprzedniego
zarobku. Kwota minimalna wynosi 300 euro miesi cznie, górna granica wynosi 1800 euro. Wszystkie grupy maj prawo
do zasiłku rodzicielskiego. Do mało zarabiaj cych zalicza si ludzi, którzy w roku do narodzin dziecka zarabiali
przeci tnie mniej ni 1000 euro. Ta grupa otrzymuje wi cej ni 67% zarobku netto – zale nie od poprzedniego zarobku do
100%. Osoby takie, jak studenci, uczniowie czy bezrobotni niemaj cy zarobków własnych dostaj kwot minimaln
w wysoko ci 300 euro miesi cznie.
Finlandia
Urlop macierzy ski w Finlandii trwa 105 dni roboczych, z czego od 30 do 50 dni powinno zosta wykorzystane przed
porodem. W trakcie pierwszych 56 dni urlopu kobieta ma zagwarantowany zasiłek w wysoko ci 90% rocznego
wynagrodzenia wynosz cego do 50 606 euro, powy ej tego poziomu w ni szym zakresie. W trakcie kolejnych dni urlopu
gwarantowany zasiłek wynosi 70% zarobków do poziomu 32 892 euro, powy ej tego poziomu równie w ni szym
zakresie. Matki niezatrudnione lub zatrudnione z roczn pensj poni ej 9447 euro s uprawnione do ryczałtowego zasiłku
w wysoko ci 553,25 euro miesi cznie.
Francja
Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) jest wiadczeniem zwi zanym z narodzinami dziecka. Od 1 stycznia 2004 r.
PAJE otrzymuj wszystkie rodziny, którym urodziło si dziecko lub go oczekuj , adoptowali dziecko lub czekaj na
adopcj . Dziecko musi pozostawa na utrzymaniu swoich rodziców. Podstawowy zasiłek jest wypłacany w celu pokrycia
wydatków medycznych na dziecko poni ej 3 lat lub przez 3 lata, je li dziecko jest adoptowane. Miesi czna wysoko tego
wiadczenia wynosi 172,77 euro na rodzin .
W pozostałych pa stwach Unii Europejskiej wiadczenia zwi zane z macierzy stwem i rodzicielstwem (zasiłki
macierzy skie, urlopy macierzy skie i wychowawcze, zasiłki i dodatki opieku cze) przysługuj co do zasady osobom
zatrudnionym i pracuj cym na własny rachunek lub osobom podlegaj cym ubezpieczeniom społecznym. Osobom
niezatrudnionym lub niepodlegaj cym ubezpieczeniom społecznym przysługuj zasiłki rodzinne w wi kszej wysoko ci.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielko
Osoby pobieraj ce
Ok. 124,5 tys. osób,
wiadczenie
którym przyznane b dzie
rodzicielskie, zasiłki
nowe wiadczenie
macierzy skie,
rodzicielskie lub
uposa enia policjanta,
wiadczenie
funkcjonariusza lub
w podwy szonej
stra aka.
wysoko ci, z tego:
– 74,4 tys. osób
nieubezpieczonych oraz
– 50,1 tys.
ubezpieczonych
w KRUS i ZUS, którym
ni sze wiadczenie
macierzy skie zostanie
podwy szone do
wysoko ci wiadczenia
rodzicielskiego. Ponadto
1,3 tys. osób
bezrobotnych, które
pobiera b d
wiadczenie
rodzicielskie.

ródło danych
Dane o przewidywanej liczbie
urodze wg GUS, dane o osobach
pobieraj cych wiadczenia z tytułu
przebywania na urlopie
macierzy skim (ZUS, KRUS,
MSW, MON, MS).
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Oddziaływanie
Nabycie uprawnienia do
wiadczenia zwi zanego
z udzieleniem urlopu
macierzy skiego,
dodatkowego urlopu
macierzy skiego, urlopu
rodzicielskiego, urlopu na
warunkach urlopu
macierzy skiego,
dodatkowego urlopu na
warunkach urlopu
macierzy skiego przez
osoby, które nie maj
uprawnie do zasiłku
macierzy skiego.

2,5 tys. organów
Zwi kszenie liczby
Organy wła ciwe do
obsługuj cych
obsługiwanych wniosków
obsługi wiadcze
rodzinnych, w tym
wiadczenia rodzinne.
o wiadczenia rodzinne.
organy wła ciwe ds.
uposa e w Policji,
Stra y Po arnej, Słu bie
Wi ziennej.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt ustawy został przesłany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du
Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90,
poz. 759) do zaopiniowania przez Komisj Wspóln Rz du i Samorz du Terytorialnego, a tak e do konsultacji
z nast puj cymi partnerami społecznymi:
1) na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi zkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167) do:
a) Forum Zwi zków Zawodowych,
b) Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi zków Zawodowych,
c) NSZZ ,,Solidarno ”;
2) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235,
z pó n. zm.) do:
a) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
b) Konfederacji Lewiatan,
c) Zwi zku Rzemiosła Polskiego,
d) Zwi zku Pracodawców Business Centre Club.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny
Skutki w okresie 10 lat od wej cia w ycie zmian [mln zł]
stałe
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ł cznie
z … r.)
(0–10)
Dochody
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
304,7
ogółem
bud et
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pa stwa
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
304,7
FUS
JST
Wydatki
ogółem
bud et
pa stwa,
w tym:
dla ZUS*
dla
KRUS*
Fundusz
Pracy
KRUS
JST
Saldo
ogółem
bud et
pa stwa,
w tym:
dla ZUS*
dla
KRUS*
Fundusz
Pracy

0

0

0

0

1 239,2

1 291,2

1 249,9

1 251,6 1 251,6 1 251,6

0

1 291,2 1 291,2 1 291,2

0

0

0

0

0

0

0

1 291,2

1 291,2 1 291,2 1 291,2

1 291,2 1 291,2

14 151,2

1 251,6

1 251,6

1 251,6 1 251,6

1 251,6 1 251,6

13 765,9

1 251,6

128,2

128,2

128,2

128,2

128,2

128,2

128,2

128,2

128,2

128,2

128,2

1 410,2

223,4

223,2

223,2

223,2

223,2

223,2

223,2

223,2

223,2

223,2

223,2

2 455,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-10,7

39,6

39,6

39,6

39,6

39,6

39,6

39,6

39,6

39,6

39,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

385,3
0

-1 211,5 -1 263,5 -1 263,5 -1 263,5 -1 263,5 -1 263,5 -1 263,5 -1 263,5 -1 263,5 -1 263,5 -1 263,5 -13 846,5
-1 249,9

-128,2

-1 251,6

-1 251,6 -1 251,6 -1 251,6

-1 251,6

-1 251,6 -1 251,6

-1 251,6

-1 251,6 -1 251,6 -13 765,9

-128,2

-128,2

-128,2

-128,2

-128,2

-128,2

-128,2

-128,2

-128,2

-128,2

-1410,2
-2455,4

-223,4

-223,2

-223,2

-223,2

-223,2

-223,2

-223,2

-223,2

-223,2

-223,2

-223,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

KRUS
JST

10,7

-39,6

-39,6

-39,6

-39,6

-39,6

-39,6

-39,6

-39,6

-39,6

-39,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-385,3
0

Koszt proponowanych rozwi za sfinansowany b dzie ze rodków bud etu pa stwa.

ródła
finansowania

* rodki na sfinansowanie podwy szenia wiadcze w ZUS, wyrównania dla osób, które pobrały
wiadczenie w KRUS i koszt 60% nowego wiadczenia macierzy skiego z KRUS nie b d finansowane
ze rodków zabezpieczonych w bud ecie pa stwa na realizacj wiadcze rodzinnych.

rodki na sfinansowanie podwy szenia wiadcze w ZUS b d sfinansowane z bud etu pa stwa w ramach
dotacji do Funduszu Ubezpiecze Społecznych; wyrównanie dla osób, które pobrały wiadczenie w KRUS,
zostanie sfinansowane z bud etu pa stwa; koszt 60% nowego wiadczenia macierzy skiego z KRUS
sfinansowany zostanie z uzupełniaj cej dotacji z bud etu pa stwa.
Dodatkowe Do oblicze wykorzystano dane ZUS, KRUS, MON, MS, MSW, DI MPiPS na temat liczby osób
informacje, uprawnionych do zasiłku macierzy skiego i innych wiadcze z tytułu przebywania na urlopie
w tym
macierzy skim oraz dane GUS dotycz ce liczby urodze w 2014 r. (pw = 377 tys. urodze ).
wskazanie Do oblicze przyj to prognoz liczby urodze wynosz c 380 tys. rocznie.
ródeł
Przyj to, e wysoko wiadczenia rodzicielskiego wynosi b dzie 1000 zł.
danych
Do oszacowania przyj to, e liczba osób, którym przysługiwa b dzie wiadczenie rodzicielskie, stanowi
i przyj tych ró nic mi dzy liczb urodze (380 tys. urodze ) a liczb osób pobieraj cych zasiłki macierzy skie i inne
do oblicze
wiadczenia z tytułu przebywania na urlopie macierzy skim i pobieraj cych zasiłek dla bezrobotnych
zało e
w okresie, w którym przysługiwałby zasiłek z tytułu pobytu na urlopie macierzy skim (przeci tnie
miesi cznie 305,6 tys.). Uwzgl dniono ponadto osoby, które w zwi zku z wprowadzeniem minimalnej
wysoko ci wiadczenia, uzyskiwa b d wiadczenie wy sze ni przed wprowadzeniem zmian. Na podstawie
przedstawionych przez ZUS prognoz, liczba wiadczeniobiorców, których wiadczenie wynosi poni ej
1000 zł netto, wynosi ok. 7% zasiłkobiorców, a przeci tna kwota wyrównania wynosi b dzie 439 zł.
Bior c pod uwag wysoko przeci tnych wynagrodze w słu bach mundurowych (np. w Policji przeci tne
uposa enie w najni szej grupie zaszeregowania w wysoko ci 1600 zł netto) w szacunku nie zało ono
dodatkowych kosztów organów wła ciwych ds. uposa e w Policji, Stra y Po arnej, Słu bie Wi ziennej,
w zwi zku z czym wej cie projektowanych regulacji w ycie nie wywoła skutków w cz ci 42 – Sprawy
wewn trzne oraz w cz ci 85 – Województwa.
Wysoko

wypłacanego przez KRUS zasiłku macierzy skiego (stan na III. 2015) – 3 521,8 zł

2016 r.
Nowymi rozwi zaniami obj tych zostanie 124,5 tys. osób, z tego:.
1) 74,4 tys. osób nieubezpieczonych – koszt wiadcze 892,9 mln zł (74 407 osób x 1000 zł
x 12 miesi cy) oraz
2) 50,1 tys. osób, którym zostanie podwy szone wiadczenie w stosunku do dotychczasowych
rozwi za , z tego:
– 19,1 tys. osób (przeci tnie w roku), które w zwi zku z wprowadzeniem minimalnej wysoko ci
wiadczenia uzyskiwa b d
wiadczenie wy sze ni przed wprowadzeniem zmian – koszt
podwy szonych wiadcze 128,2 mln zł ((19 081 osób x 439 zł x 12 miesi cy) + 27,7 mln zł na
składki emerytalne),
– 16,8 tys. osób (przeci tnie w roku), które otrzymaj nowe wiadczenie rodzicielskie (wypłacane
przez KRUS) – zamiast dotychczasowego wiadczenia KRUS finansowane w 60% z bud etu
pa stwa i 40% przez KRUS 201,5 mln zł ((16 792 osoby x 600 zł x 12 miesi cy) + (16 792 osoby *
400 zł x 12 miesi cy)),
– 14,2 tys. osób (przeci tnie w roku), które otrzymały wiadczenie macierzy skie z KRUS w 2015 r.,
a w 2016 r. otrzymaj wyrównanie za okres od stycznia 2016 r. do uko czenia przez dziecko
52 tygodnia ycia – koszt 120,5 mln zł (14 208 osób x 706,5 zł wyrównania x 12 miesi cy).
Ł czny wzrost kosztów po stronie KRUS, wraz ze rodkami z bud etu pa stwa – 212,8 mln zł
(201,5 mln zł + 120,5 mln zł – 109,2 mln zł wydatkowanych w przypadku braku zmian).
W zale no ci od sposobu finansowania, powy sze rodki zostan zabezpieczone w odpowiedniej
cz ci bud etowej.
3) 0,6 tys. osób bezrobotnych, którym przysługiwa b dzie wiadczenie rodzicielskie w wysoko ci
ró nicy mi dzy ustawow kwot tego wiadczenia (1000 zł) a kwot pobieranego zasiłku dla
bezrobotnych – koszt 2 mln zł (647 osób x 258,15 zł wyrównania x 12 miesi cy).
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W szacunku wydatków uwzgl dniono przyj cie minimalnej wysoko ci zasiłku macierzy skiego i wiadcze
z tytułu przebywania na urlopie macierzy skim w pozaubezpieczeniowych systemach w wysoko ci równej
kwocie wiadczenia rodzicielskiego.
Do oblicze przyj to koszty obsługi w wysoko ci 30 zł od wydanej decyzji o wiadczeniu realizowanym
przez gmin (do oblicze przyj to 111,6 tys. decyzji rocznie) – 3,3 mln zł.
Kalkulacja:
Dochody Funduszu Ubezpiecze Społecznych z tytułu składek emerytalno-rentowych od podwy szenia
zasiłku macierzy skiego z ZUS:
100,5 mln zł * 27,52% = 27,7 mln zł
Ł czny koszt dla bud etu pa stwa:
892,9 mln zł (zasiłki dla nieubezpieczonych) + 128,2 mln zł (wyrównania zasiłków w ZUS)
+ 120,9 mln zł (60% nowych zasiłków w KRUS) + 120,5 mln zł (wyrównania zasiłków w KRUS)
+ 2 mln zł wyrównanie dla bezrobotnych + 3,3 mln zł kosztów obsługi = 1 267,8 mln zł
Oszcz dno ci KRUS:
Wydatki na podstawie obecnego stanu prawnego pomniejszone o wydatki po zmianach
31 tys. osób pobieraj cych zasiłki w KRUS x 3521,8 zł = 109,2 mln zł
109,2 mln zł – (16 792 osoby pobieraj ce nowy zasiłek x 400 zł x 12 miesi cy) – (14 208 osób
pobieraj cych wyrównanie finansowane w 14,89% przez KRUS) = 10,7 mln zł.
2017 r.
Nowymi rozwi zaniami obj tych zostanie:
1) 74,4 tys. osób nieubezpieczonych – koszt wiadcze – 892,9 mln zł (74 407 osób x 1000 zł
x 12 miesi cy) oraz
2) 50,1 tys. osób, którym zostanie podwy szone wiadczenie w stosunku do dotychczasowych
rozwi za , z tego:
– 31 tys. osób, które otrzymaj nowe wiadczenie rodzicielskie (wypłacane przez KRUS) – zamiast
dotychczasowego wiadczenia KRUS – koszt wiadcze w 2017 r. – 372 mln zł, finansowane w 60%
z bud etu pa stwa i 40% przez KRUS ((31 000 osób x 600 zł x 12 miesi cy) + (31 000 osób * 400 zł
x 12 miesi cy)),
– 19,1 tys. osób ubezpieczonych w ZUS, które w zwi zku z wprowadzeniem minimalnej wysoko ci
wiadczenia uzyskiwa b d
wiadczenie wy sze ni przed wprowadzeniem zmian – koszt
podwy szonych wiadcze 128,2 mln zł ((19 081 osób x 439 zł x 12 miesi cy) + 27,7 mln zł na
składki emerytalne) – w zale no ci od sposobu finansowania powy sze rodki zostan zabezpieczone
w odpowiedniej cz ci bud etowej,
3) 1,3 tys. osób bezrobotnych, którym przysługiwa b dzie wiadczenie rodzicielskie w wysoko ci
ró nicy mi dzy ustawow kwot tego wiadczenia (1000 zł) a kwot pobieranego zasiłku dla
bezrobotnych – 4 mln zł (1294 osoby x 258,15 zł x 12 miesi cy).
W szacunku wydatków uwzgl dniono przyj cie minimalnej wysoko ci zasiłku macierzy skiego i wiadcze
z tytułu przebywania na urlopie macierzy skim w pozaubezpieczeniowych systemach w wysoko ci równej
kwocie wiadczenia rodzicielskiego.
Do oblicze przyj to koszty obsługi w wysoko ci 30 zł od wydanej decyzji o wiadczeniu realizowanym
przez gmin (do oblicze przyj to 111,6 tys. decyzji rocznie) – 3,3 mln zł.
Kalkulacja:
Dochody Funduszu Ubezpiecze Społecznych z tytułu składek emerytalno-rentowych od podwy szenia
zasiłku macierzy skiego z ZUS:
100,5 mln zł * 27,52% = 27,7 mln zł
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Ł czny koszt dla bud etu pa stwa:
892,9 mln zł (zasiłki dla nieubezpieczonych) + 128,2 mln zł (wyrównania zasiłków w ZUS)
+ 223,2 mln zł (60% wiadcze KRUS) + 4 mln zł wyrównania dla bezrobotnych + 3,3 mln zł
kosztów obsługi = 1 251,6 mln zł
Wzrost wydatków KRUS:
Wydatki po zmianach pomniejszone o wydatki na podstawie obecnego stanu prawnego.
31 tys. osób pobieraj cych zasiłki w KRUS x 3521,8 zł = 109,2 mln zł
148,8 mln zł (31 000 osób pobieraj cych nowy zasiłek finansowany przez KRUS x 400 zł
x 12 miesi cy) – 109,2 mln zł = 39,6 mln zł.

Proponowane zmiany mog spowodowa spadek liczby odbiorców wiadcze rodzinnych
w zwi zku z wł czeniem wiadczenia rodzicielskiego do dochodu uwzgl dnianego do ustalania
uprawnienia do wiadcze rodzinnych. Szacuje si , e mo e to spowodowa zmniejszenie
wydatków po stronie wiadcze rodzinnych o ok. 220 mln zł. W przypadku wej cia w ycie ustawy
wprowadzaj cej rozwi zania tzw. złotówka za złotówk kwota ta mo e by mniejsza.
Jednocze nie w zwi zku z wliczaniem wiadczenia rodzicielskiego do dochodu stanowi cego
podstaw do ustalenia uprawnienia do wiadcze z pomocy społecznej mo e nast pi spadek liczby
uprawnionych do tych wiadcze .
W zwi zku z wprowadzeniem zmian mo e nast pi obni enie skłonno ci matek dzieci, w wieku do
uko czenia 1. roku ycia, do podj cia zatrudnienia.
7. Wpływ na konkurencyjno gospodarki i przedsi biorczo , w tym funkcjonowanie przedsi biorców, oraz na
rodzin , obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wej cia w ycie
0
1
2
3
5
10
Ł cznie (0–10)
zmian
W uj ciu
du e
pieni nym
przedsi biorstwa
(w mln zł,
sektor mikro-,
ceny stałe
małych i rednich
z … r.)
przedsi biorstw
rodzina,
obywatele oraz
1287,9
1287,9
1287,9
1287,9
1235,9
1287,9
14 114,9
gospodarstwa
domowe
W uj ciu
du e
niepieni nym przedsi biorstwa
sektor mikro-,
małych i rednich
przedsi biorstw
rodzina,
obywatele oraz
gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie ródeł
danych
i przyj tych do
oblicze zało e

Korzy ci dla rodzin stanowi wydatki ogółem pomniejszone o koszty obsługi.
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8. Zmiana obci e regulacyjnych (w tym obowi zków informacyjnych) wynikaj cych z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane s obci enia poza bezwzgl dnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
nie
tabeli zgodno ci).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obci enia s przystosowane do ich
elektronizacji.

zwi kszenie liczby dokumentów
zwi kszenie liczby procedur
wydłu enie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
Przyznanie uprawnienia do wiadczenia rodzicielskiego grupie osób, która do tej pory nie była uprawniona do wiadcze
z tytułu urlopu macierzy skiego, dodatkowego urlopu macierzy skiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu na warunkach
urlopu macierzy skiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzy skiego, oznacza wydanie wi kszej liczby
decyzji o przyznaniu wiadczenia.
Wprowadzenie nowych rozwi za ł czy si b dzie z potrzeb rozszerzenia dotychczasowego zakresu stosowanego
oprogramowania informatycznego.
9. Wpływ na rynek pracy
10. Wpływ na pozostałe obszary
rodowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie
wpływu

demografia
mienie pa stwowe

informatyzacja
zdrowie

Wprowadzenie nowych rozwi za przyczyni si mo e do zwi kszenia liczby urodze .

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Proponuje si wej cie w ycie przedmiotowego rozwi zania od dnia 1 stycznia 2016 r. Jednak e proponuje si
wprowadzenie przepisów przej ciowych, na podstawie których wiadczeniem rodzicielskim obj ci zostan równie
rodzice, którzy urodzili dzieci przed dniem 1 stycznia 2016 r., w sytuacji gdy nie min ł jeszcze okres 52 tygodni od
urodzenia dziecka (w przypadku porodów mnogich nawet do 71 tygodni). Rodzice ci byliby uprawnieni do otrzymywania
wiadczenia rodzicielskiego od dnia 1 stycznia 2016 r. do czasu upłyni cia terminu, o którym mowa powy ej.
Jednocze nie w zwi zku z proponowan zmian zasad przyznawania zasiłku macierzy skiego dla rolników (przej cie
z jednorazowego wiadczenia na wiadczenie wypłacane miesi cznie) zaproponowane w projektowanej ustawie przepisy
przej ciowe zakładaj , e podwy szeniem do kwoty wiadczenia rodzicielskiego obj ci zostan równie rolnicy, których
dzieci urodziły si przed dniem 1 stycznia 2016 r., w sytuacji gdy nie min ł jeszcze okres 52 tygodni od urodzenia dziecka
(w przypadku porodów mnogich nawet do 71 tygodni).
12. W jaki sposób i kiedy nast pi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan zastosowane?
Ewaluacja na podstawie sprawozda rzeczowo-finansowych, I połowa 2017 r.; miernik – liczba wypłaconych wiadcze
rodzicielskich.
13. Zał czniki (istotne dokumenty ródłowe, badania, analizy itp.)
Brak
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Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy
o wiadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno ci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pó n. zm.) z chwil skierowania projektu
ustawy o zmianie ustawy o

wiadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

do uzgodnie , konsultacji publicznych oraz opiniowania, ww. projekt został zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Jednocze nie zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29
pa dziernika 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) projekt ustawy
został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rz dowego Centrum
Legislacji w serwisie Rz dowy Proces Legislacyjny.
W trybie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno ci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa aden z podmiotów nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem
ustawy.
Projekt ustawy został przekazany do zaopiniowania w trybie ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o zwi zkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167), ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z pó n. zm.) do nast puj cych
podmiotów:
1) Konfederacji Lewiatan,
2) Zwi zku Pracodawców Business Centre Club,
3) Zwi zku Rzemiosła Polskiego,
4) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
5) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno ”,
6) Forum Zwi zków Zawodowych,
7) Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi zków Zawodowych (OPZZ).

Uwagi do projektu ustawy zgłosiło OPZZ oraz NSZZ Solidarno . Pozostałe z ww.
podmiotów nie zgłosiły uwag.
Według stanowiska OPZZ i NSZZ Solidarno
bezrobotnych, które w zwi zku z otrzymaniem

projekt nie reguluje sytuacji osób
nowego

wiadczenia utrac

status

bezrobotnego, a co za tym idzie, nie b dzie w ich wypadku opłacana składka na
1

ubezpieczenie zdrowotne. W opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uwaga ta jest
niezasadna. Projekt ustawy nie przewiduje utraty przez osoby bezrobotne statusu osoby
bezrobotnej. Projekt jedynie zakłada zast pienie prawa do przedłu enia zasiłku dla
bezrobotnych

wiadczeniem rodzicielskim. W konsekwencji, w zakresie regulacji

dotycz cych składek na ubezpieczenia zdrowotne, dla osób tych nie nast pi zmiany.
OPZZ dodatkowo wskazało, e brak kryterium dochodowego warunkuj cego prawo
do wiadczenia rodzicielskiego mo e by postrzegane jako rozwi zanie niesprawiedliwe
społecznie – w opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uwaga ta nie mo e zosta
uwzgl dniona. Wobec trudnej sytuacji demograficznej Polski prowadzone w ostatnich latach
przez rz d działania koncentruj

si

na zach caniu Polaków do posiadania dzieci oraz

do zapewnienia bezpiecze stwa rodzicom, zwłaszcza w pierwszym okresie opieki nad
dzieckiem. Jednym z nich było wydłu enie urlopów rodzicielskich w 2013 r. z 24 do
52 tygodni. Mo liwo

sp dzenia a roku z dzieckiem po jego narodzinach to przełomowe

rozwi zanie w polskiej polityce rodzinnej po 1989 r. Zmiany w polityce rodzinnej zaczynaj
przynosi pierwsze efekty. Według danych Głównego Urz du Statystycznego w 2014 r.
w Polsce urodziło si ok. 376 tys. dzieci. To o ok. 6 tys. wi cej ni w 2013 r. Kolejnym
krokiem w polityce rodzinnej jest wsparcie tych rodziców, którzy dotychczas ze wiadcze
rodzicielskich skorzysta nie mogli. Podejmuj c działania maj ce na celu podwy szenie
wska nika dzietno ci w Polsce istotne jest, aby wiadczenia zwi zane z rodzicielstwem
kierowa

do jak najszerszego kr gu odbiorców, a nie tylko do osób znajduj cych si

w trudnej sytuacji materialnej, bowiem wówczas przynios one lepsze skutki.
Ponadto NSZZ Solidarno

zgłosiła nast puj ce uwagi:

1) rozwi zania polegaj ce na przyznaniu wiadczenia rodzicielskiego ze rodków
bud etu pa stwa osobom, które prowadz

pozarolnicz

działalno

gospodarcz

oraz

zleceniobiorcom, którzy podlegaj dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, zniech ca
b dzie te osoby do przezorno ci, a w konsekwencji prowadzi b dzie do spadku liczby osób
ubezpieczonych dobrowolnie na wypadek choroby i macierzy stwa. Odbije si to negatywnie
na sytuacji finansowej bud etu chorobowego – w opinii Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej uwaga ta jest niezasadna. Składka na ubezpieczenie chorobowe odprowadzana jest
w niewielkiej kwocie i daje mo liwo
ni

uzyskania zasiłku macierzy skiego w kwocie wy szej

wiadczenie rodzicielskie;

2

2) dodawane do art. 24 ustawy o wiadczeniach rodzinnych ust py 8 i 9 s sprzeczne
z tymi, które s dodawane do przekazanego równie do konsultacji projektu ustawy o zmianie
ustawy o wiadczeniach rodzinnych − w opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
uwaga ta jest niezasadna. Omawiany projekt ustawy jest projektem odr bnym od projektu
ustawy o zmianie ustawy o wiadczeniach rodzinnych i ka dy z tych projektów musi by
spójny z regulacjami obowi zuj cymi obecnie, a nie z regulacjami, które dopiero s
projektowane.
3)

wiadczenie rodzicielskie powinno podlega

procedurze waloryzacji, a nie

weryfikacji − uwaga nie zostanie uwzgl dniona. W opinii Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej wiadczenie rodzicielskie b dzie jednym ze wiadcze rodzinnych i powinno
podlega takim samym regułom, jak pozostałe wiadczenia rodzinne.

W ramach opiniowania projektu ustawy uwagi zgłosił Zakład Ubezpiecze
Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz przedstawiciele Komisji
Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego: Regionalne Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi, Urz d Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Uwagi zgłoszone przez Zakład Ubezpiecze Społecznych:
1) nale y rozwa y , czy podj cie innej pracy zarobkowej, zgodnie z definicj
z art. 3 pkt 22 ustawy o wiadczeniach rodzinnych, nie powinno pozbawia prawa do
wiadczenia rodzicielskiego. Je eli wył cznie podj cia zatrudnienia pozbawia b dzie prawa
do wiadczenia rodzicielskiego powstanie w tpliwo

w kontek cie konstytucyjnej zasady

równo ci podmiotów wobec prawa − w opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
uwaga nie mo e zosta uwzgl dniona z uwagi na fakt, e brak jest mo liwo ci okre lenia
czasu wykonywanej pracy przez osoby pracuj ce w oparciu o umowy cywilnoprawne;
2) nale y doprecyzowa , czy przepis projektowanego art. 17c ust. 9 pkt 1 ustawy
o

wiadczeniach

rodzinnych

dotyczy

rodzica

dziecka

pobieraj cego

wiadczenie

rodzicielskie, czy tak e drugiego rodzica lub opiekuna dziecka − uwaga ta została
uwzgl dniona;
3) nale y rozwa y , czy przepis projektowanego art. 17c ust. 10 ustawy
o

wiadczeniach rodzinnych nie powinien przewidywa
3

uprawnie

do

wiadczenia

rodzicielskiego dla nieubezpieczonego ojca dziecka, w przypadku gdy ubezpieczona matka
dziecka rezygnuje z pobierania zasiłku macierzy skiego − uwaga została uwzgl dniona;
4) w tpliwo ci budzi okre lenie „od miesi ca urodzenia lub przysposobienia” zawarte
w projektowanym art. 24 ust. 8 w kontek cie projektowanego art. 17c ust. 4 „od dnia porodu,
przysposobienia” − Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyja nia,

e rozwi zania

zawarte w art. 17c ust. 4 okre laj moment, od którego przysługuje wiadczenie (dzie
porodu,

obj cia

dziecka

opiek ,

przysposobienia),

w projektowanym art. 24 ust. 8 okre laj

natomiast

regulacje

zawarte

miesi c, od którego ustalane jest prawo do

wiadczenia rodzicielskiego;
5) w dodawanym w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pó n. zm.) w art. 21 w ust. 1 w pkt 142 wyraz
„kwota” zast pi wyrazem „kwoty” − uwaga została uwzgl dniona;
6) w dodawanym w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieni nych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzy stwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159)
w art. 31 ust. 3a wyraz „wysoko ” zast pi wyrazami „miesi czna kwota” − uwaga została
uwzgl dniona;
7) nale y uregulowa sytuacje, gdy wypłacany jest zasiłek macierzy ski za cz
(kwot

zasiłku macierzy skiego powi kszy

do kwoty

wiadczenia rodzicielskiego

zmniejszonej proporcjonalnie do okresu, za który wypłacany jest zasiłek macierzy ski) −
uwaga została uwzgl dniona.

Uwagi zgłoszone przez Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
KRUS postuluje, aby rolnikom przysługiwał, tak jak obecnie i na zasadach obecnie
obowi zuj cych, zasiłek macierzy ski wypłacany przez KRUS oraz aby przyznane im zostało
wiadczenie rodzicielskie w wysoko ci odpowiednio pomniejszonej o warto

wypłaconego

zasiłku macierzy skiego. Postulat ten KRUS argumentuje tym, e projektowane zmiany nie
wpisuj si w charakter dotychczas wypłacanego rolnikom zasiłku macierzy skiego oraz
w sposób jego finansowania. Proponowane zmiany do ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników generowa b d niewspółmiernie du e koszty administracyjne (zmiana systemów
informatycznych obsługiwanych przez KRUS). Ponadto propozycje nie uwzgl dniaj
sytuacji, w których np. jedno z rodziców podlega powszechnemu systemowi ubezpiecze
społecznych, a drugie rolniczemu – w takim przypadku rolnicy nie b d
dotychczas otrzyma

mogli, jak

zasiłku macierzy skiego (na podstawie ustawy o ubezpieczeniu
4

społecznym rolników), a drugi z rodziców naby uprawnienia do wiadcze rodzicielskich −
w zwi zku z uzgodnieniami projektu ustawy wypracowane zostało stanowisko, e zasiłek
macierzy ski na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników b dzie
przysługiwał na takich samych zasadach i w takiej samej wysoko ci, jak projektowane
wiadczenie rodzicielskie.

Uwagi zgłoszone przez przedstawicieli Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du
Terytorialnego:
1) wpisanie wiadczenia rodzicielskiego w katalog wiadcze

rodzinnych, które

podlega b d przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego prowadzi do
nierównego traktowania dzieci z rodzin, których rodzice podejmuj

prac

za granic

w stosunku do dzieci rodzin, których członkowie nie przemieszczaj

si

w granicach

UE i EOG, oraz w stosunku do dzieci, których rodzice przemieszczaj si w granicach UE
i EOG, ale rodzic otrzymuje na nie zasiłek macierzy ski, który nie b dzie podlegał
zmniejszeniu z powodu ww. przemieszczania si

(uwaga zgłoszona przez Regionalne

Centrum Polityki Społecznej w Łodzi) − w opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
uwaga ta jest niezasadna. Bior c pod uwag charakter wiadczenia rodzicielskiego brak jest
mo liwo ci umiejscowienia go w innym systemie ni

wiadczenia rodzinne (np. w pomocy

społecznej, która kierowana jest do osób najbardziej potrzebuj cych). Jednocze nie
niemo liwe jest wył czenie tego
konieczno

wiadczenia spod koordynacji, gdy

rodziłoby to

dokonania zmian w przepisach unijnych;

2) Urz d Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego podnosi w tpliwo
czy wiadczenie rodzicielskie b dzie, jako wiadczenie rodzinne, obj te zasadami koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego, bowiem nie wszystkie

wiadczenia rodzinne

wymienione podlegaj koordynacji − Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyja nia, e
wiadczenie rodzicielskie, jako wiadczenie wynikaj ce z ustawy o wiadczeniach rodzinnych
– b dzie wiadczeniem rodzinnym i jako takie b dzie podlega koordynacji (nie zostało
wył czone z katalogu wiadcze , które nie podlegaj koordynacji);
3) zawarte w projektowanej ustawie okre lenie „osoba, która urodziła dziecko” budzi
w tpliwo ci

(uwaga

zgłoszona

przez

Urz d

Marszałkowski

Województwa

Zachodniopomorskiego) − okre lenie to zostanie zast pione okre leniem „matka”;

5

4) projektowany art. 17c ust. 4 pkt 2 w sposób nieostry wskazuje moment („od dnia
obj cia dziecka opiek ”), od którego przysługuje wiadczenie rodzicielskie (uwaga zgłoszona
przez Urz d Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego) − w opinii Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej uwaga ta jest niezasadna. Okre lenie „od dnia obj cia dziecka
opiek ” funkcjonuje ju na gruncie ustawy o wiadczeniach rodzinnych i brak jest podstaw
do jego zmiany, bowiem okre lenie to powinno by interpretowane dosłownie – jako dzie ,
w którym dana osoba faktycznie zacz ła opiekowa si dzieckiem;
5) zawarte w projektowanym art. 17c ust. 9 pkt 3 okre lenie „zaprzestania
wychowania

dziecka”

Marszałkowski

wymaga

Województwa

doprecyzowania

(uwaga

Zachodniopomorskiego)

−

zgłoszona
w

celu

przez

Urz d

ujednolicenia

projektowanych regulacji z poj ciami obowi zuj cymi w ustawie o wiadczeniach rodzinnych
zawarte w projektowanej ustawie sformułowanie „zaprzestania wychowania dziecka”
zostanie zast pione sformułowaniem „zaprzestania sprawowania osobistej opieki”;
6) w tpliwo ci budzi okre lenie „od miesi ca urodzenia lub przysposobienia” zawarte
w projektowanym art. 24 ust. 8 w kontek cie projektowanego art. 17c ust. 4 „od dnia porodu,
przysposobienia”

(uwaga

zgłoszona

przez

Urz d

Marszałkowski

Województwa

Zachodniopomorskiego) − Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyja nia, e rozwi zania
zawarte w art. 17c ust. 4 okre laj moment, od którego przysługuje wiadczenie (dzie
porodu,

obj cia

dziecka

opiek ,

przysposobienia),

w projektowanym art. 24 ust. 8 okre laj

natomiast

regulacje

zawarte

miesi c, od którego ustalane jest prawo do

wiadczenia rodzicielskiego;
7) sposób wyliczenia kwoty wiadczenia rodzicielskiego powinien by analogiczny
jak zasady obowi zuj ce przy ustalaniu wysoko ci wiadczenia piel gnacyjnego (uwaga
zgłoszona przez Urz d Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)
obliczania kwoty

− sposób

wiadczenia piel gnacyjnego zostanie ujednolicony z rozwi zaniami

zawartymi w projektowanej ustawie (w trakcie prac nad ustaw dotycz c zmian w zakresie
wiadczenia piel gnacyjnego).
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Tabela – zestawienie uwag zgłoszonych w ramach opiniowania projektu ustawy o zmianie
ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Organ zgłaszaj cy

KRUS

ZUS

Tre

uwagi

Informacja
o uwzgl dnieniu/nieuwzgl dnieniu
wraz z uzasadnieniem

Postulat, aby rolnikom przysługiwał, tak jak Uwagi uzgodnione.
obecnie
i
na
zasadach
obecnie
obowi zuj cych,
zasiłek
macierzy ski
wypłacany przez KRUS oraz aby przyznane
im zostało
wiadczenie rodzicielskie
w wysoko ci odpowiednio pomniejszonej
o
warto
wypłaconego
zasiłku
macierzy skiego. Postulat ten KRUS
argumentuje tym, e projektowane zmiany
nie wpisuj si w charakter dotychczas
wypłacanego
rolnikom
zasiłku
macierzy skiego oraz w sposób jego
finansowania. Proponowane zmiany do
ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników generowa b d niewspółmierne
du e koszty administracyjne (zmiana
systemów informatycznych obsługiwanych
przez KRUS). Ponadto propozycje nie
uwzgl dniaj sytuacji, w których np. jedno
z rodziców podlega powszechnemu
systemowi
ubezpiecze
społecznych
a drugie rolniczemu – w takim przypadku
rolnicy nie b d mogli, jak dotychczas
otrzyma
zasiłku macierzy skiego (na
podstawie
ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników), a drugi z rodziców
naby
uprawnienia
do
wiadcze
rodzicielskich
Do art. 1 pkt 3 projektu
(dot. projektowanego art. 17c ust.6 i ust. 9
pkt 7 ustawy o wiadczeniach rodzinnych)
Nale y rozwa y , czy podj cie innej pracy
zarobkowej, zgodnie z definicj z art. 3 pkt
22 ustawy o wiadczeniach rodzinnych, nie
powinno pozbawia prawa do wiadczenia
rodzicielskiego. Je eli wył cznie podj cia
zatrudnienia pozbawia b dzie prawa do
wiadczenia rodzicielskiego powstanie
w tpliwo
w kontek cie konstytucyjnej
zasady równo ci podmiotów wobec prawa.

Z uwagi na fakt, e brak jest mo liwo ci
okre lenia czasu wykonywanej pracy
przez osoby pracuj ce w oparciu
o umowy cywilnoprawne, uwaga nie
mo e zosta uwzgl dniona.

(dot. projektowanego art. 17c ust. 9 pkt 1 Uwaga uwzgl dniona.
ustawy o wiadczeniach rodzinnych) Nale y
doprecyzowa czy przepis ten dotyczy
rodzica dziecka pobieraj cego wiadczenie
rodzicielskie, czy tak e drugiego rodzica lub
opiekuna dziecka.

(dot. projektowanego art. 17c ust. 10 ustawy
o wiadczeniach rodzinnych)
Nale y rozwa y czy przepis ten nie
powinien przewidywa
uprawnie
do
wiadczenia
rodzicielskiego
dla
nieubezpieczonego
ojca
dziecka,
w przypadku gdy ubezpieczona matka
dziecka rezygnuje z pobierania zasiłku
macierzy skiego
Do art. 1 pkt 5 projektu:
W tpliwo ci budzi okre lenie „od miesi ca
urodzenia lub przysposobienia” zawarte
w projektowanym art. 24 ust. 8 w kontek cie
art. 17c ust. 4

Uwaga uwzgl dniona.

Uwaga nieuwzgl dniona. Rozwi zania
zawarte w art. 17c ust. 4 okre laj
moment, od którego przysługuje
wiadczenie (dzie
porodu, obj cia
dziecka
opieka,
przysposobienia).
Natomiast
regulacje
zawarte
w projektowanym art. 24 ust. 8 okre laj
miesi c od którego ustalane jest prawo
do wiadczenia rodzicielskiego.
Do art. 5 projektu
W dodawanym przepisie wyraz „kwota” Uwaga uwzgl dniona.
zast pi wyrazem „kwoty”
Do art. 7 projektu

W dodawanym do art. 31 ust. 3a wyraz Uwaga uwzgl dniona
„wysoko ” zast pi wyrazami „miesi czna
kwota”
Uregulowa sytuacje, gdy wypłacany jest Uwaga uwzgl dniona
zasiłek macierzy ski za cz
miesi ca. W
takim
przypadku
kwota
zasiłku
macierzy skiego powi kszy do kwoty
wiadczenia rodzicielskiego zmniejszonej
proporcjonalnie do okresu, za który
wypłacany jest za . macierzy ski.
W
przypadku
ł cznego
korzystania
z dodatkowego urlopu macierzy skiego,
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu
macierzy skiego lub urlopu rodzicielskiego
z wykonywaniem pracy u pracodawcy przy
ustalaniu kwoty podwy szenia zasiłku
macierzy skiego powinna by brana pod
uwag
pełna
kwota
zasiłku
bez
pomniejszenia o którym mowa w art. 29 ust.
7 ustawy o wiadczeniach pieni nych

Uwaga bezzasadna. Z uwagi na fakt, e
wiadczenie rodzicielskie przysługuje
niezale nie od sytuacji materialnej
rodziny,
przy
ustalaniu
kwoty
podwy szenia zasiłku macierzy skiego
powinna by brana pod uwag kwota
wypłacanego zasiłku macierzy skiego.
Nie powinno mie
wpływu przy
ustalaniu
kwoty
podwy szenia
wynagrodzenie otrzymywane z tytułu

z ubezpieczenia społecznego
choroby lub macierzy stwa.

w

razie wykonywania pracy
udzielaj cego urlopu.

Uregulowanie
ustalania
podwy szenia
zasiłku macierzy skiego do wysoko ci
wiadczenia rodzicielskiego, w przypadku
gdy zasiłek ten jest wypłacany w wysoko ci
80% podstawy wymiaru i ubezpieczona
zrezygnuje z zasiłku macierzy skiego za
okres odpowiadaj cy okresowi urlopu
rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

u pracodawcy

Uwaga bezzasadna. Ubezpieczonej,
której miesi czny zasiłek macierzy ski
b dzie ni szy ni 1000 zł kwota tego
zasiłku zostanie podwy szona do 1000
zł. Kwota ta b dzie nale na bez wzgl du
na fakt, czy b dzie to 80% podstawy
wymiaru, 100% czy 60% podstawy
wymiaru. Jedynie jej wysoko b dzie
ró na. Jednak dla ubezpieczonej nie
b dzie istotne czy kwota zasiłku
w cało ci jest pochodn jej składek, czy
wynika z uzupełnienia.

W przypadku zatrudnienia u wi cej ni Uwaga zostanie uwzgl dniona.
jednego
pracodawcy,
przepis
o podwy szeniu b dzie musiał zastosowa
ka dy podmiot
wypłacaj cy zasiłek
macierzy ski. Ł czna kwota zasiłku
macierzy skiego mo e by wielokrotnie
wy sza od wiadczenia rodzicielskiego.
Takie rozwi zanie nie wydaje si zasadne.
Je eli podwy szenie (art. 7) ma by Uwagi zostan uwzgl dnione.
finansowane w ramach dotacji z bud etu
pa stwa do FUS to proponuje si wyra nie
zaznaczy to w przepisie art. 31 ust. 3b
ustawy o
wiadczeniach pieni nych
z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby lub macierzy stwa.
W zwi zku ze zmian art. 7 konieczne
b dzie dostosowanie rozporz dzenia MPiPS
z dnia 23.10.2009 r. w sprawie okre lenia
wzorów
zgłosze
do
ubezpiecze
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Do art. 19 projektu
Jakich sytuacji mo e dotyczy przepis?
Przepis art. 19 ust. 1 pkt 1 zostanie
W art. 17c ust. o wiadczeniach rodzinnych wykre lony.
b dzie
wskazane
komu
przysługuje
wiadczenie rodzicielskie.
Do przepisów przej ciowych
Uregulowania wymaga podwy szenie od Uwaga uwzgl dniona.
dnia 1.01.2016 r. kwoty zasiłku do kwoty
wiadczenia rodzicielskiego w razie
urodzenia, przysposobienia lub obj cia
dziecka opiek przed dniem wej cia w ycie
projektowanych przepisów.
Do art. 21 projektu

W zwi zku z faktem, e powy sze zmiany
wymagaj znacz cej przebudowy systemu
informatycznego ZUS oraz programów
Płatnik i e-płatnik proponuje si 12
miesi czne vacatio legis.

Uwaga nie zostanie uwzgl dniona.
Z expose Premier wynika,
e
rozwi zania maj wej w ycie z dniem
1 stycznia 2016 r.

Do OSR
W pkt 6 pomini to skutki naliczenia składki Uwaga uwzgl dniona.
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
finansowane z bud etu pa stwa, od kwoty
wyrównania.

OPZZ

Projekt nie reguluje sytuacji osób
bezrobotnych,
które
w
zwi zku
z otrzymaniem nowego wiadczenia utrac
status bezrobotnego, a co za tym idzie, nie
b dzie w ich wypadku opłacana składka na
ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga niezasadna. Projekt ustawy nie
przewiduje
utraty
przez
osoby
bezrobotne statusu osoby bezrobotnej.
Projekt jedynie zakłada zast pienie
prawa do przedłu enia zasiłku dla
bezrobotnych
wiadczeniem
rodzicielskim.
W
konsekwencji,
w zakresie regulacji dotycz cych
składek na ubezpieczenia zdrowotne, dla
osób tych nie nast pi zmiany
Brak
kryterium
dochodowego Uwaga nieuwzgl dniona. Wobec trudnej
warunkuj cego prawo do
wiadczenia sytuacji
demograficznej
Polski
rodzicielskiego mo e by postrzegane jako prowadzone w ostatnich latach przez
rozwi zanie niesprawiedliwe społecznie
rz d działania koncentruj
si
na
zach caniu Polaków do posiadania
dzieci
oraz
do
zapewnienia
bezpiecze stwa rodzicom zwłaszcza
w pierwszym okresie opieki nad
dzieckiem. Jednym z nich było
wydłu enie urlopów rodzicielskich
w 2013 r. z 24 do 52 tygodni.
Mo liwo
sp dzenia
a
roku
z dzieckiem po jego narodzinach to
przełomowe rozwi zanie w polskiej
polityce rodzinnej po 1989 r. Zmiany w
polityce rodzinnej zaczynaj przynosi
pierwsze efekty. Według danych
Głównego
Urz du
Statystycznego
w 2014 r. w Polsce urodziło si
ok. 376 tys. dzieci. To o ok. 6 tys.
wi cej ni w 2013 r. Kolejnym krokiem
w polityce rodzinnej jest wsparcie tych
rodziców,
którzy
dotychczas
ze wiadcze rodzicielskich skorzysta
nie mogli. Podejmuj c działania maj ce
na celu podwy szenie wska nika
dzietno ci w Polsce istotne jest, aby
wiadczenia zwi zane z rodzicielstwem
kierowa do jak najszerszego kr gu
odbiorców, a nie tylko do osób
znajduj cych si w trudnej sytuacji

materialnej, bowiem wówczas przynios
one lepsze skutki.

NSZZ Solidarno

Rozwi zania polegaj ce na przyznaniu
wiadczenia rodzicielskiego ze rodków
bud etu pa stwa osobom, które prowadza
pozarolnicz działalno gospodarcz oraz
zleceniobiorcom,
którzy
podlegaj
dobrowolnemu
ubezpieczeniu
chorobowemu, zniech ca b dzie te osoby
do przezorno ci a w konsekwencji
prowadzi b dzie do spadku liczby osób
ubezpieczonych dobrowolnie na wypadek
choroby i macierzy stwa. Odbije si to
negatywnie na sytuacji finansowej bud etu
chorobowego.
Osoby
bezrobotne,
w
zwi zku
z otrzymaniem nowego wiadczenia –
wiadczenia rodzicielskiego – strac status
osoby bezrobotnej, a tym samym nie b dzie
opłacana za te osoby składka na
ubezpieczenia zdrowotne.

Dodawane do art. 24 ustawy o wiadczenia
rodzinnych ust py 8 i 9 s sprzeczne z
dodawanymi w tym samym art. ust. 8 i 9
zawartymi w projekcie ustawy o zmianie
ustawy o wiadczeniach rodzinnych (tzw.
„złotówka za złotówk ”)

wiadczenie
rodzicielskie
powinno
podlega procedurze weryfikacji, a nie
waloryzacji.

KWRiST
Miasto
Łód

Wpisanie wiadczenia rodzicielskiego w
katalog
wiadcze
rodzinnych, które
podlega b d przepisom o koordynacji
systemów zabezpieczenia
społecznego
prowadzi do nierównego traktowania dzieci
z rodzin, których rodzice podejmuj prac
za granic w stosunku do dzieci rodzin,
których członkowie nie przemieszczaj si
w granicach UE i EOG oraz w stosunku do

Uwaga
niezasadna.
Składka
na ubezpieczenie chorobowe jest
w niewielkiej kwocie i daje mo liwo
uzyskania zasiłku macierzy skiego
w kwocie wy szej ni
wiadczenie
piel gnacyjne.

Uwaga niezasadna. Projekt ustawy nie
przewiduje
utraty
przez
osoby
bezrobotne statusu osoby bezrobotnej.
Projekt jedynie zakłada zast pienie
prawa do przedłu enia zasiłku dla
bezrobotnych
wiadczeniem
rodzicielskim.
W
konsekwencji,
w zakresie regulacji dotycz cych
składek na ubezpieczenia zdrowotne, dla
osób tych nie nast pi zmiany.
Uwaga niezasadna. Omawiany projekt
ustawy jest projektem odr bnym
od projektu ustawy o zmianie ustawy
o wiadczeniach rodzinnych i ka dy
z tych projektów musi by spójny
z regulacjami obowi zuj cymi obecnie,
a nie z regulacjami, które dopiero s
projektowane.
Uwaga nie zostanie uwzgl dniona.
wiadczenie
rodzicielskie
b dzie
jednym ze
wiadcze
rodzinnych.
I zasadne jest, aby jako wiadczenie
rodzinne podlegało takim samym
regułom, jak pozostałe wiadczenia
rodzinne. Jedynym wyj tkiem, który w
tym zakresie ustawodawca przewidział
jest wiadczenie piel gnacyjne.
Bior c pod uwag charakter wiadczenia
rodzicielskiego brak jest mo liwo ci
umiejscowienia go w innym systemie
ni wiadczenia rodzinne (np. w pomocy
społecznej, która kierowana jest do osób
najbardziej
potrzebuj cych).
Jednocze nie
niemo liwe
jest
wył czenie tego
wiadczenia spod
koordynacji,
gdy
rodziłoby

dzieci, których rodzice przemieszczaj si w
granicach UE i EOG ale rodzic otrzymuje na
nie zasiłek macierzy ski, który nie b dzie
podlegał
zmniejszeniu
z
powodu
ww. przemieszczania si .
W tpliwo czy wiadczenie rodzicielskie
KWRiST
Zachodniopomorskie b dzie, jako wiadczenie rodzinne wskazane
w art. 2 ustawy o wiadczeniach rodzinnych
obj te zasadami koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego. Nie wszystkie
wiadczenia rodzinne wymienione w art. 2
podlegaj koordynacji.
Projektowany art. 17c ust. 1 pkt 1 ustawy
o wiadczeniach rodzinnych wprowadza
nowy podmiot: „osoba, która urodziła
dziecko”.
Budzi
to
w tpliwo ci
w kontek cie tzw. matek zast pczych.
Oznacza to faktyczne rozszerzenie katalogu
podmiotów
uprawnionych
do
w.
rodzicielskiego
bez
uprzedniego
uregulowania sytuacji prawnej tych matek.
Pozostawienie w ustawie okre lenia „osoba,
która
urodziła
dziecko”
wymaga
uzupełnienia katalogu zawartego w art. 23
ust. 1 ustawy o wiadczeniach rodzinnych.
Projektowany art. 17c ust. 4 pkt 2 ustawy
o wiadczeniach rodzinnych w sposób
nieostry wskazuje moment od którego
przysługuje w. rodzicielskie – „od dnia
obj cia dziecka opiek ”. Czy to oznacza
dzie
zło enia wniosku, czy wydania
postanowienia
s du
czy
jego
uprawomocnienia? Uwaga dotyczy te
takich sformułowa w innych miejscach.
W projektowanym art. 17c ust. 9 pkt 3
okre lenie
„zaprzestania
wychowania
dziecka” wymaga doprecyzowania.

Dodawane do art. 24 ustawy o
wiadczeniach rodzinnych ust py 8 i 9 s
sprzeczne z takimi samymi ust pami
dodawanymi do ustawy o zmianie ustawy o
wiadczeniach rodzinnych (tzw. „złotówka
za złotówk ”).

W tpliwo ci budzi okre lenie „od miesi ca
urodzenia
lub
przysposobienia”
z projektowanego art. 24 ust. 8 w kontek cie
art. 17c ust. 4 (od dnia porodu,
przysposobienia).

to konieczno
dokonania
w przepisach unijnych.

zmian

wiadczenie
rodzicielskie,
jako
wiadczenie wynikaj ce z ustawy
o wiadczeniach rodzinnych – b dzie
wiadczeniem rodzinnym i jako takie
b dzie podlega koordynacji (nie zostało
wył czone z katalogu wiadczeni, które
nie podlegaj koordynacji).
Okre lenie „osoba, która urodziła
dziecko” jest okre leniem, które nie
mo e budzi
adnej w tpliwo ci od
strony j zykowej i jako takie nie
powinno by definiowane.
Jednocze nie brak jest potrzeby
uzupełniania katalogu zawartego w art.
23 ust. 1 ustawy o wiadczeniach
rodzinnych o „osob , która urodziła
dziecko” – osoba ta oczywi cie jest
rodzicem dziecka. Niemniej katalog ten
zostanie
uzupełniony
o
rodzin
zast pcz .
Okre lenie „od dnia obj cia dziecka
opiek ” funkcjonuje ju na gruncie
ustawy o wiadczeniach rodzinnych
i brak jest podstaw do jego zmiany,
bowiem okre lenie to powinno by
interpretowane dosłownie – jako dzie ,
w którym dana osoba faktycznie zacz ła
opiekowa si dzieckiem.
W celu ujednolicenia projektowanych
regulacji z poj ciami obowi zuj cymi w
ustawie o wiadczeniach rodzinnych
sformułowanie
„zaprzestania
wychowania
dziecka”
zostanie
zast pione
sformułowaniem
„zaprzestania sprawowania osobistej
opieki”.
Uwaga niezasadna. Omawiany projekt
ustawy jest projektem odr bnym
od projektu ustawy o zmianie ustawy
o wiadczeniach rodzinnych i ka dy
z tych projektów musi by spójny
z regulacjami obowi zuj cymi obecnie,
a nie z regulacjami, które dopiero s
projektowane.
Uwaga nie zostanie uwzgl dniona.
Rozwi zania zawarte w art. 17c ust. 4
okre laj
moment,
od
którego
przysługuje wiadczenie (dzie porodu,
obj cia
dziecka
opieka,

Warto rozwa y zasadno wprowadzenia
wyliczenia
kwoty
wiadczenia
rodzicielskiego na zasadach obowi zuj cych
przy ustalaniu wysoko ci
wiadczenia
piel gnacyjnego.

przysposobienia). Natomiast regulacje
zawarte w projektowanym art. 24 ust. 8
okre laj miesi c od którego ustalane
jest
prawo
do
wiadczenia
rodzicielskiego.
Sposób obliczania kwoty wiadczenia
piel gnacyjnego zostanie ujednolicony
z
rozwi zaniami
zawartymi
w projektowanej ustawie.

