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Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992, z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 3:

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) okresie zasi∏kowym — oznacza to okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 paêdziernika
nast´pnego roku kalendarzowego, na jaki
ustala si´ prawo do Êwiadczeƒ rodzin-
nych;”,

b) w pkt 23 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) utratà prawa do zasi∏ku lub stypendium dla
bezrobotnych,”,

c) w pkt 24 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) uzyskaniem prawa do zasi∏ku lub stypen-
dium dla bezrobotnych,”;

2) w art. 5:

a) uchyla si´ ust. 5,

b) ust. 7—9 otrzymujà brzmienie:

„7. W przypadku gdy cz∏onek rodziny przebywa
w instytucji zapewniajàcej ca∏odobowe
utrzymanie, ustalajàc dochód rodziny
w przeliczeniu na osob´, nie uwzgl´dnia si´
osoby przebywajàcej w tej instytucji.

8. W przypadku ustalania dochodu z gospo-
darstwa rolnego, przyjmuje si´, ˝e z 1 ha
przeliczeniowego uzyskuje si´ dochód mie-
si´czny w wysokoÊci 1/12 dochodu og∏asza-
nego corocznie w drodze obwieszczenia
przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycz-
nego na podstawie art. 18 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z póên. zm.2)).

9. W przypadku gdy rodzina lub osoba uczàca
si´ uzyskuje dochody z gospodarstwa rolne-
go oraz dochody pozarolnicze, dochody te
sumuje si´.”;

3) w art. 7 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje pkt 6 w brzmieniu:

„6) cz∏onkowi rodziny przys∏uguje na dziecko zasi-
∏ek rodzinny za granicà, chyba ˝e przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia spo-

∏ecznego lub dwustronne umowy o zabezpie-
czeniu spo∏ecznym stanowià inaczej.”;

4) w art. 10 w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dziecko zosta∏o umieszczone w placówce za-
pewniajàcej ca∏odobowà opiek´, w tym w spe-
cjalnym oÊrodku szkolno-wychowawczym
i korzysta w niej z ca∏odobowej opieki przez
wi´cej ni˝ 5 dni w tygodniu, w ˝∏obku albo
w przedszkolu, z wyjàtkiem:

a) dziecka legitymujàcego si´ orzeczeniem
o niepe∏nosprawnoÊci przebywajàcego
w ˝∏obku albo w przedszkolu z powodów te-
rapeutycznych,

b) dziecka przebywajàcego w zak∏adzie opieki
zdrowotnej, 

oraz w innych przypadkach zaprzestania spra-
wowania osobistej opieki nad dzieckiem;”;

5) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o wyp∏at´ dodatku sk∏ada si´ do dnia
zakoƒczenia okresu zasi∏kowego, w którym
rozpocz´to rok szkolny albo roczne przygoto-
wanie przedszkolne.”;

6) w art. 15b:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o wyp∏at´ jednorazowej zapomogi
sk∏ada si´ w terminie 12 miesi´cy od dnia
narodzin dziecka, a w przypadku gdy wnio-
sek dotyczy dziecka obj´tego opiekà praw-
nà, opiekà faktycznà albo dziecka przyspo-
sobionego — w terminie 12 miesi´cy od
dnia obj´cia dziecka opiekà albo przysposo-
bienia nie póêniej ni˝ do ukoƒczenia przez
dziecko 18. roku ˝ycia. Wniosek z∏o˝ony po
terminie organ w∏aÊciwy pozostawia bez
rozpoznania.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Jednorazowa zapomoga nie przys∏uguje, je-
˝eli cz∏onkowi rodziny przys∏uguje za grani-
cà Êwiadczenie z tytu∏u urodzenia dziecka,
chyba ˝e przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia spo∏ecznego lub dwustron-
ne umowy o zabezpieczeniu spo∏ecznym
stanowià inaczej.”;

7) w art. 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zasi∏ek piel´gnacyjny przyznaje si´ w celu
cz´Êciowego pokrycia wydatków wynikajà-
cych z koniecznoÊci zapewnienia opieki i po-
mocy innej osoby w zwiàzku z niezdolnoÊcià
do samodzielnej egzystencji.”,
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USTAWA

z dnia 17 paêdziernika 2008 r.

o zmianie ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r.
Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192,
poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416
i Nr 138, poz. 872 i 875.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245,
poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747
oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730.
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b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zasi∏ek piel´gnacyjny nie przys∏uguje oso-
bie umieszczonej w instytucji zapewniajàcej
ca∏odobowe utrzymanie.”,

c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Osobie, o której mowa w ust. 2, zasi∏ek pie-
l´gnacyjny nie przys∏uguje, je˝eli cz∏onkowi
rodziny przys∏uguje za granicà Êwiadczenie
na pokrycie wydatków zwiàzanych z piel´-
gnacjà tej osoby, chyba ˝e przepisy o koor-
dynacji systemów zabezpieczenia spo∏ecz-
nego lub dwustronne umowy o zabezpie-
czeniu spo∏ecznym stanowià inaczej.”;

8) w art. 17: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Âwiadczenie piel´gnacyjne z tytu∏u rezygna-
cji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
przys∏uguje osobom, na których zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.
— Kodeks rodzinny i opiekuƒczy (Dz. U.
Nr 9, poz. 59, z póên. zm.3)) cià˝y obowiàzek
alimentacyjny, a tak˝e opiekunowi faktycz-
nemu dziecka, je˝eli nie podejmuje lub rezy-
gnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarob-
kowej w celu sprawowania opieki nad dziec-
kiem legitymujàcym si´ orzeczeniem o nie-
pe∏nosprawnoÊci ∏àcznie ze wskazaniami:
koniecznoÊci sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej opieki
lub pomocy innej osoby w zwiàzku ze znacz-
nie ograniczonà mo˝liwoÊcià samodzielnej
egzystencji oraz koniecznoÊci sta∏ego
wspó∏udzia∏u na co dzieƒ opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edu-
kacji, albo osobà legitymujàcà si´ orzecze-
niem o znacznym stopniu niepe∏nospraw-
noÊci.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2d w brzmieniu:

„2a. W przypadku, gdy o Êwiadczenie piel´gna-
cyjne ubiega si´ matka lub ojciec albo
opiekun faktyczny dziecka, ustalajàc prawo
do Êwiadczenia uwzgl´dnia si´ dochód ro-
dziny osoby sprawujàcej opiek´.

2b. W przypadku, gdy o Êwiadczenie piel´gna-
cyjne ubiega si´ krewny w linii prostej in-
ny ni˝ matka lub ojciec, albo rodzeƒstwo,
ustalajàc prawo do Êwiadczenia uwzgl´d-
nia si´ ∏àcznie dochód rodziny osoby spra-
wujàcej opiek´ oraz dochód rodziny osoby
wymagajàcej opieki.

2c. W przypadku, gdy o prawo do Êwiadczenia
piel´gnacyjnego ubiega si´ rodzina zast´p-
cza spokrewniona z dzieckiem, na której
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lute-
go 1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuƒczy
cià˝y obowiàzek alimentacyjny, ustalajàc

prawo do Êwiadczenia uwzgl´dnia si´ do-
chód rodziny zast´pczej oraz dochód tego
dziecka.

2d. Przy ustalaniu dochodu, o którym mowa
w ust. 2—2c, w sk∏adzie rodziny uwzgl´d-
nia si´ równie˝ dziecko, którego niepe∏no-
sprawnoÊç uprawnia do pobierania Êwiad-
czenia piel´gnacyjnego, nawet je˝eli po-
siada ono w∏asne dziecko.”,

c) w ust. 5:

— w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zosta∏a umieszczona w rodzinie zast´p-
czej, z wyjàtkiem rodziny zast´pczej spo-
krewnionej z dzieckiem, o której mowa
w ust. 2c, albo, w zwiàzku z konieczno-
Êcià kszta∏cenia, rewalidacji lub rehabili-
tacji w placówce zapewniajàcej ca∏odo-
bowà opiek´, w tym w specjalnym
oÊrodku szkolno-wychowawczym i ko-
rzysta w niej z ca∏odobowej opieki przez
wi´cej ni˝ 5 dni w tygodniu, z wyjàtkiem
zak∏adów opieki zdrowotnej;”,

— w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje pkt 5 w brzmieniu:

„5) na osob´ wymagajàcà opieki cz∏onek ro-
dziny jest uprawniony za granicà do
Êwiadczenia na pokrycie wydatków zwià-
zanych z opiekà, chyba ˝e przepisy o ko-
ordynacji systemów zabezpieczenia spo-
∏ecznego lub dwustronne umowy o za-
bezpieczeniu spo∏ecznym stanowià ina-
czej.”;

9) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz
wysokoÊci Êwiadczeƒ rodzinnych podlegajà
weryfikacji co 3 lata, z uwzgl´dnieniem wyni-
ków badaƒ progu wsparcia dochodowego ro-
dzin.”;

10) w art. 19 ust. 3—5 otrzymujà brzmienie:

„3. WysokoÊç zasi∏ku rodzinnego od dnia 1 listo-
pada 2009 r. nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 40 % war-
toÊci koszyka ˝ywnoÊciowego dla danej grupy
wieku ustalonej w badaniach progu wsparcia
dochodowego rodzin.

4. W przypadku gdy Trójstronna Komisja do
Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych nie uzgodni
w terminie, o którym mowa w ust. 2, wysokoÊ-
ci kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz
wysokoÊci Êwiadczeƒ rodzinnych, Rada Mini-
strów ustala kwoty, o których mowa w art. 5
ust. 1 i 2, oraz wysokoÊç Êwiadczeƒ rodzin-
nych, w drodze rozporzàdzenia, w terminie do
dnia 15 sierpnia danego roku, na poziomie nie
ni˝szym ni˝ wynika to z propozycji, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

5. WysokoÊç kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1
i 2, oraz wysokoÊç Êwiadczeƒ rodzinnych og∏a-
sza si´ w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospo-
litej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze ob-
wieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w termi-
nie do dnia 15 sierpnia roku, w którym prze-
prowadza si´ weryfikacj´.”;

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36, poz. 180, z 1990 r.
Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117,
poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 122,
poz. 1322, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2003 r. Nr 83,
poz. 772 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1691,
z 2007 r. Nr 121, poz. 831, Nr 134, poz. 947 i Nr 192,
poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1431. 
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11) w art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organ w∏aÊciwy mo˝e upowa˝niç, w formie pi-
semnej, swojego zast´pc´, pracownika urz´du
albo kierownika oÊrodka pomocy spo∏ecznej
lub innej jednostki organizacyjnej gminy,
a tak˝e innà osob´ na wniosek kierownika
oÊrodka pomocy spo∏ecznej lub innej jednost-
ki organizacyjnej gminy do prowadzenia po-
st´powania w sprawach, o których mowa
w ust. 2, a tak˝e do wydawania w tych spra-
wach decyzji.”;

12) w art. 23a: 

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ w przy-
padku wyjazdu lub pobytu turystycznego,
leczniczego lub zwiàzanego z podj´ciem
przez dziecko kszta∏cenia poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.”,

b) ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5. W przypadku gdy marsza∏ek województwa,
w sytuacji, o której mowa w ust. 2, ustali, ˝e
majà zastosowanie przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia spo∏ecznego, 
organ w∏aÊciwy uchyla decyzj´ przyznajàcà
Êwiadczenia rodzinne od dnia, w którym
osoba podlega ustawodawstwu paƒstwa,
o którym mowa w ust. 1, w zakresie Êwiad-
czeƒ rodzinnych w zwiàzku ze stosowaniem
przepisów o koordynacji systemów zabez-
pieczenia spo∏ecznego.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, mar-
sza∏ek województwa wydaje decyzj´ w spra-
wie Êwiadczeƒ rodzinnych zgodnie z art. 21
od dnia, w którym osoba podlega ustawo-
dawstwu paƒstwa, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie Êwiadczeƒ rodzinnych w zwiàzku
ze stosowaniem przepisów o koordynacji
systemów zabezpieczenia spo∏ecznego.”,

c) ust. 9 i 10 otrzymujà brzmienie:

„9. Marsza∏ek województwa ustala i dochodzi
zwrotu nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ
rodzinnych w sprawach, w których majà za-
stosowanie przepisy o koordynacji syste-
mów zabezpieczenia spo∏ecznego. Przepis
art. 30 stosuje si´ odpowiednio.

10. W przypadku zwrotu przez instytucj´ paƒ-
stwa, o którym mowa w ust. 1, nienale˝nie
pobranych Êwiadczeƒ rodzinnych zgodnie
z przepisami o koordynacji systemów zabez-
pieczenia spo∏ecznego, marsza∏ek woje-
wództwa mo˝e umorzyç pozosta∏à kwot´
nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ ∏àcznie
z ustawowymi odsetkami w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, w szczególnoÊci jeÊli pozosta∏a
kwota wynika z ró˝nicy kursowej.”;

13) w art. 24: 

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Je˝eli osoba w okresie trzech miesi´cy od
wydania orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci
lub stopniu niepe∏nosprawnoÊci z∏o˝y

wniosek o ustalenie prawa do zasi∏ku piel´g-
nacyjnego, prawo do zasi∏ku piel´gnacyj-
nego ustala si´ poczàwszy od miesiàca,
w którym wp∏ynà∏ wniosek o ustalenie nie-
pe∏nosprawnoÊci lub stopnia niepe∏no-
sprawnoÊci.”,

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. W przypadku utraty wa˝noÊci orzeczenia
o niepe∏nosprawnoÊci lub stopniu niepe∏-
nosprawnoÊci i ponownego ustalenia nie-
pe∏nosprawnoÊci lub stopnia niepe∏no-
sprawnoÊci stanowiàcego kontynuacj´ po-
przedniego orzeczenia, prawo do Êwiad-
czeƒ rodzinnych uzale˝nionych od niepe∏-
nosprawnoÊci ustala si´ od pierwszego
dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym up∏ynà∏ termin wa˝noÊci po-
przedniego orzeczenia, je˝eli osoba spe∏nia
warunki uprawniajàce do nabycia tych
Êwiadczeƒ oraz z∏o˝y∏a wniosek o usta-
lenie:

1) niepe∏nosprawnoÊci lub stopnia niepe∏-
nosprawnoÊci w terminie miesiàca od
dnia utraty wa˝noÊci poprzedniego orze-
czenia i

2) prawa do Êwiadczeƒ rodzinnych uzale˝-
nionych od niepe∏nosprawnoÊci w ter-
minie trzech miesi´cy od dnia wydania
orzeczenia.”,

c) uchyla si´ ust. 3b;

14) po art. 24 dodaje si´ art. 24a w brzmieniu:

„Art. 24a. 1. W przypadku z∏o˝enia nieprawid∏owo
wype∏nionego wniosku podmiot re-
alizujàcy Êwiadczenia wzywa pisem-
nie osob´ ubiegajàcà si´ o Êwiadcze-
nia do poprawienia lub uzupe∏nienia
wniosku w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania. Niezastoso-
wanie si´ do wezwania skutkuje po-
zostawieniem wniosku bez rozpa-
trzenia.

2. W przypadku gdy osoba z∏o˝y wnio-
sek bez wymaganych dokumentów,
podmiot realizujàcy Êwiadczenia
przyjmuje wniosek i wyznacza termin
nie krótszy ni˝ 14 dni i nie d∏u˝szy ni˝
30 dni na uzupe∏nienie brakujàcych
dokumentów. Niezastosowanie si´
do wezwania skutkuje pozostawie-
niem wniosku bez rozpatrzenia.

3. W przypadku gdy przyczynà niedo-
starczenia wymaganego dokumentu
przez osob´ sk∏adajàcà wniosek jest
niewydanie dokumentu przez w∏aÊci-
wà instytucj´ w ustawowo okreÊlo-
nym, w odr´bnych przepisach, termi-
nie oraz osoba mo˝e to udokumento-
waç, Êwiadczenia przys∏ugujà po-
czàwszy od miesiàca, w którym wnio-
sek zosta∏ z∏o˝ony.”;
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15) w art. 26:

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do
Êwiadczeƒ rodzinnych na nowy okres zasi∏-
kowy sà przyjmowane od dnia 1 wrzeÊ-
nia.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. W przypadku gdy osoba ubiegajàca si´
o Êwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi∏-
kowy z∏o˝y wniosek wraz z dokumentami do
dnia 30 wrzeÊnia, ustalenie prawa do Êwiad-
czeƒ rodzinnych oraz wyp∏ata Êwiadczeƒ
przys∏ugujàcych za miesiàc listopad nast´-
puje do dnia 30 listopada.

4. W przypadku gdy osoba ubiegajàca si´
o Êwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi∏-
kowy z∏o˝y wniosek wraz z dokumentami
w okresie od dnia 1 paêdziernika do dnia
30 listopada, ustalenie prawa do Êwiadczeƒ
rodzinnych oraz wyp∏ata Êwiadczeƒ przys∏u-
gujàcych za miesiàc listopad nast´puje do
dnia 31 grudnia.”;

16) w art. 30:

a) w ust. 2 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje pkt 4 w brzmieniu:

„4) Êwiadczenia rodzinne przyznane na podsta-
wie decyzji, której nast´pnie stwierdzono
niewa˝noÊç z powodu jej wydania bez pod-
stawy prawnej lub z ra˝àcym naruszeniem
prawa albo Êwiadczenie rodzinne przyznane
na podstawie decyzji, która zosta∏a nast´p-
nie uchylona w wyniku wznowienia post´-
powania i osobie odmówiono prawa do
Êwiadczenia rodzinnego.”,

b) uchyla si´ ust. 2a,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Kwoty Êwiadczeƒ rodzinnych, o których mo-
wa w ust. 2, podlegajà zwrotowi ∏àcznie
z ustawowymi odsetkami na rachunek ban-
kowy wskazany przez organ w∏aÊciwy. Od-
setki sà naliczane od pierwszego dnia mie-
siàca nast´pujàcego po dniu wyp∏aty Êwiad-
czeƒ rodzinnych do dnia sp∏aty.”,

d) dodaje si´ ust. 10 w brzmieniu:

„10. W przypadku zwrotu nienale˝nie pobra-
nych Êwiadczeƒ rodzinnych w formie cze-
ku, nie realizuje si´ czeku, gdy kwota zwro-
tu jest ni˝sza ni˝ koszty obs∏ugi czeku.”.

Art. 2. 1. Okres zasi∏kowy rozpoczynajàcy si´
w dniu 1 wrzeÊnia 2008 r., na który ustala si´ prawo
do Êwiadczeƒ rodzinnych przed∏u˝a si´ do dnia
31 paêdziernika 2009 r.

2. Zmiana decyzji nast´puje z urz´du i nie wyma-
ga zgody strony.

Art. 3. Dat´ najbli˝szej weryfikacji, o której mowa
w art. 18 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmie-
niu nadanym niniejszà ustawà ustala si´ na dzieƒ 
1 listopada 2009 r.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 4, pkt 5, pkt 6 lit. b, pkt 7 i pkt 15, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.;

2) art. 1 pkt 1 lit. a, który wchodzi w ˝ycie z dniem 
1 listopada 2009 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski




