
Projekt z dnia 13 marca 2015 r. 

 

U S T AWA  

z dnia ………………………2015 r. 

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
1) 

 

 

Art. 1.  W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 114) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)   świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne;”; 

2) uchyla się art. 16a; 

3) art. 17 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 17. 1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej przysługuje: 

1)   matce albo ojcu, 

2)   opiekunowi faktycznemu dziecka, 

3)   osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 

r. poz. 135, z późn. zm.
2)

), 

4)   małżonkowi,  

5) innej osobie, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o 

znacznym stopniu niepełnosprawności 

                                                

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r.  o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów oraz ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 154, 866 i 1650 

oraz z 2014 r. poz. 619, 1188 i 1198. Tekst jednolity nie uwzględnia zmiany ogłoszonej w Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1519. 
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- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 

sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i 

edukacji. 

2. Osobie, o której mowa w ust. 1 pkt 5, innej niż spokrewniona w pierwszym 

stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w 

przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

1)   rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, 

są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności; 

2)   nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub 

legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

3)   nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności; 

4) osoba wymagająca opieki nie pozostaje w związku małżeńskim, chyba że orzeczona 

została separacja albo przed sądem toczy się postępowanie o rozwód albo separację 

lub małżonek osoby wymagającej opieki legitymuje się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności. 

3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby 

sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie 

przekracza kwoty 1.000,00 zł. Przepisy art. 5 ust. 4-9 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny 

osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną 

osobę do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę niższą lub równą kwocie 

odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na 

który jest ustalany, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli przysługiwało w 

poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku 

kalendarzowym świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje. 

5. Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, o którym mowa w ust. 3, uważa 

się dochód odpowiednio następujących członków rodziny: 
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1)   w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia: 

a) osoby wymagającej opieki, 

b) rodziców osoby wymagającej opieki, 

c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki, 

d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko, 

e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku 

do ukończenia 25. roku życia 

 z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką 

opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego 

dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki 

zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez 

sąd do alimentów na jej rzecz; 

2)   w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia: 

a) osoby wymagającej opieki, 

b) małżonka osoby wymagającej opieki, 

c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko, 

d)  pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku 

do ukończenia 25. roku życia 

- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką 

opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także 

pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. 

6. W przypadku gdy prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na osobę 

znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej, uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę 

oraz dochód osoby wymagającej opieki. 

7. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości: 

1) 1.300,00 zł miesięcznie – w przypadku gdy opieka sprawowana jest nad osobą w 

wieku do ukończenia 18. roku życia lub w wieku do ukończenia 25. roku życia 

jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej; 

2) 800,00 zł miesięcznie  w przypadku innych osób niż określone w pkt 1. 

8. Osobie pobierającej emeryturę, rentę, rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka 

przyznaną w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia 
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emerytalno-rentowego, rentę socjalną, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, 

zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne  świadczenie pielęgnacyjne 

przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą świadczenia pielęgnacyjnego a kwotą 

pobieranej emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w 

przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, 

renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku 

przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego pomniejszonych o zaliczkę na 

podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. 

9. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 

stycznia. 

10. Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o 

wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 

2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w 

którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w 

którym jest przeprowadzana waloryzacja. 

11. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego ustalanego w sposób określony w ust. 

10 zaokrągla się do pełnych złotych w górę. 

12. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy podlega 

ogłoszeniu w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 

15 listopada każdego roku. 

13. Kwotę świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego za niepełny miesiąc 

ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w 

tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które 

świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc 

zaokrągla się do 10 groszy w górę. 

14. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: 

1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, 

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

opiekunów; 

2)   osoba wymagająca opieki  została umieszczona w pieczy zastępczej, z wyjątkiem 

gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiega się osoba będąca rodziną zastępczą 

spokrewnioną, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub 

rehabilitacji, osoba wymagająca opieki  została umieszczona w placówce 

zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-

wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i 

korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 

3)   na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej 

emerytury; 

4)  na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, 

o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do 

świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa 

w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

5)   na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia 

na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu 

społecznym stanowią inaczej; 

6) wysokość tego świadczenia, ustalona zgodnie z ust. 8, jest niższa niż 20,00 zł. 

15. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, ustalone zgodnie z ust. 8, 

organ właściwy nie opłaca składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

16. Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy 

lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia 

pielęgnacyjnego.”; 

4) w art. 17b w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku, gdy o świadczenie, o którym mowa w art. 17, ubiegają się rolnicy, 

małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:”; 

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

„1. Kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, art. 17 ust. 3 

oraz wysokości świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia 

pielęgnacyjnego, podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań 

progu wsparcia dochodowego rodzin.”; 



– 6 – 

 

6) w art. 19: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)   propozycje wysokości kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, w art. 15b ust. 2 

oraz w art. 17 ust. 3;”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych, po otrzymaniu 

propozycji i informacji Rady Ministrów, uzgadnia wysokość kwot, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 i 2, w art. 15b ust. 2 oraz w art. 17 ust. 3 oraz wysokość świadczeń 

rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, w terminie do dnia 

15 czerwca danego roku kalendarzowego.” 

c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. W przypadku gdy Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych 

nie uzgodni w terminie, o którym mowa w ust. 2, wysokości kwot, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 i 2, w art. 15b ust. 2 oraz w art. 17 ust. 3, oraz wysokości świadczeń 

rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, Rada Ministrów 

określi, w drodze rozporządzenia, kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, w art. 15b 

ust. 2 oraz w art. 17 ust. 3, oraz wysokość świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem 

wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, w terminie do dnia 15 sierpnia danego roku, na 

poziomie nie niższym niż wynika to z propozycji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

5.  Wysokość kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, w art. 15b ust. 2 oraz w art. 

17 ust. 3, oraz wysokość świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia 

pielęgnacyjnego, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 

15 sierpnia roku, w którym przeprowadza się weryfikację.”; 

7) w art. 23: 

a) ust. 4aa otrzymuje brzmienie: 

„4aa. Ustalając prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, organ właściwy zwraca się 

do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 162), w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki 

przez osobę ubiegającą się o świadczenie pielęgnacyjne”, 

b) po ust. 4aa dodaje się ust. 4ab-4ad w brzmieniu: 
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„4ab. Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą 

niepełnosprawną. 

4ac. Aktualizację wywiadu, o którym mowa w ust. 4aa, przeprowadza się po 

upływie 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który ustalone zostało prawo do 

świadczenia pielęgnacyjnego, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, 

gdy zaistnieją wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą 

świadczenie pielęgnacyjne. Organ właściwy zwraca się do kierownika ośrodka pomocy 

społecznej o przeprowadzenie aktualizacji wywiadu. 

4ad. Przepisy ust. 4aa i 4ac stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy organ 

właściwy upoważnił do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych 

kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy lub 

inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki 

organizacyjnej gminy.”, 

c) ust. 4b otrzymuje brzmienie: 

„4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, organ właściwy może wystąpić do 

ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji o okolicznościach, o których mowa 

w art. 3 pkt 17a, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie 

środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem 

otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.”, 

d) uchyla się ust. 4e-4g; 

8) w art. 24: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem 

świadczeń, o których mowa w art. 9 i art. 14-16.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że 

orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało 

wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku 

pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin 

ważności orzeczenia.”; 

9) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. W przypadku gdy w okresie zasiłkowym dziecko osiągnęło wiek powodujący 

przejście do następnej grupy wiekowej, zasiłek rodzinny oraz świadczenie pielęgnacyjne 

wypłaca się w wysokości odpowiadającej nowej grupie wiekowej dziecka, od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.”; 

10) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organ właściwy oraz marszałek województwa mogą bez zgody strony zmienić 

lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do: 

1) świadczeń rodzinnych, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa 

rodziny mająca wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, członek rodziny nabył 

prawo do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem 

przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo osoba 

nienależnie pobrała świadczenie rodzinne; 

2) świadczenia pielęgnacyjnego, ustalonego zgodnie z art. 17 ust. 8, jeżeli uległa 

zmianie wysokość przysługującego świadczenia pielęgnacyjnego.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) w art. 71 w ust. 2 po pkt 8 kropkę zastępuje się 

średnikiem i dodaje pkt 9 w brzmieniu: 

„9) pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na 

podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 114) lub zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 14 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567), 

jeżeli utrata prawa do tych świadczeń lub zasiłków spowodowana była śmiercią 

osoby, nad którą sprawowana była opieka, albo utratą ważności orzeczenia o 

niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przez osobę, nad którą 

sprawowana była opieka.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z 

późn. zm.
3)

) wprowadza się następujące zmiany: 

                                                

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216 poz. 1367, Nr 

225 poz. 1486, Nr 227 poz. 1505, Nr 234 poz. 1570 i Nr 237 poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 22 

poz. 120, Nr 26 poz. 157, Nr  38 poz. 299, Nr 92 poz. 753, Nr 97 poz. 800, Nr 98 poz. 817, Nr 111 poz. 918, 

Nr 118 poz. 989, Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1278 i Nr 178 poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50 poz. 301, Nr 

107 poz. 679, Nr 125 poz. 842, Nr 127 poz. 857, Nr 165 poz. 1116, Nr 182 poz. 1228, Nr 205 poz. 1363, Nr 

225 poz. 1465, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73 poz. 390, Nr 
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1) w art. 68 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)    osobę, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1-4, stanowi kwota odpowiadająca 

wysokości zasiłku dla opiekuna określonego w przepisach o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów.”; 

2) w art. 81: 

a)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i 4, 

stanowi kwota odpowiadająca wysokości zasiłku dla opiekuna określonego w 

przepisach o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.”, 

b) w ust. 8: 

-  pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17-20 i 31 oraz dla osób pobierających 

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty 

prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego 

pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, jest 

kwota odpowiadająca wysokości zasiłku dla opiekuna określonego w przepisach o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jest kwota odpowiadająca wysokości 

zasiłku dla opiekuna określonego w przepisach o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów;”, 

-  pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy przyznany na podstawie przepisów 

o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu, jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego 

zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach 

rodzinnych;”, 

-  pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie: 

                                                                                                                                                   

81 poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113 poz. 657, Nr 122 poz. 696, Nr 138 poz. 808, Nr 149 

poz. 887, Nr 171 poz. 1016, Nr 205 poz. 1203 i Nr 232 poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123, 476, 1016, 1342 i 

1548 oraz z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 

773, 1004, 1136, 1138, 1146, 1175, 1188, 1491 i 1831. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w 

Dz. U. z 2007 r. nr 166 poz. 1172 oraz z 2008 r. nr 141 poz. 888. 
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„10)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, jest kwota odpowiadająca wysokości 

zasiłku dla opiekuna określonego w przepisach o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów; 

11)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 33, jest kwota odpowiadająca kwocie 

faktycznie otrzymanych alimentów, nie wyższa jednak od wysokości zasiłku dla 

opiekuna określonego w przepisach o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów;”, 

c)  ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10.  Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, o których 

mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 21, z wyłączeniem osób duchownych będących 

podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku 

dochodowego od przychodów osób duchownych, jest kwota odpowiadająca wysokości 

zasiłku dla opiekuna określonego w przepisach o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (Dz. U. poz. 567) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy 

lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla 

opiekuna.”; 

2) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. Ustalenie członkowi rodziny osoby sprawującej opiekę prawa do: 

1) zasiłku dla opiekuna, 

2) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego, 

3) specjalnego zasiłku opiekuńczego lub  

4) świadczenia pielęgnacyjnego  

 w związku z opieką nad inną osobą nie powoduje utraty prawa do zasiłku dla 

opiekuna.”. 

Art. 5. W ustawie z dnia z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. poz. 559) uchyla się art. 2 i 4. 
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Art. 6. 1. W sprawach o świadczenie pielęgnacyjne, do którego prawo powstało do dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. W przypadku gdy o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z 

opieką nad tą samą osobą ubiega się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 

1) była uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego do dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy oraz 

2) utraciła po wejściu w życie niniejszej ustawy prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w 

związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności  

- prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wydaniem nowego orzeczenia ustala 

się na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli wniosek o ustalenie tego prawa zostanie 

złożony w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania nowego orzeczenia o 

niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala 

się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub 

stopnia niepełnosprawności. 

4. Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub 

posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia 

pielęgnacyjnego, o którym mowa w ust. 1. 

Art. 7. 1. W sprawach o specjalny zasiłek opiekuńczy do którego prawo powstało do 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.  

2. Osobie, której przyznano prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres co 

najmniej do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przysługuje prawo do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego z tytułu opieki nad tą samą osobą, na kolejne okresy zasiłkowe, o których 

mowa w przepisach ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na podstawie przepisów dotychczasowych. 

3. W przypadku gdy o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku 

z opieką nad tą samą osobą ubiega się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 

1) była uprawniona do specjalnego zasiłku opiekuńczego do dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy oraz 

2) utraciła po wejściu w życie niniejszej ustawy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego  

w związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności  
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- prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z wydaniem nowego orzeczenia 

ustala się na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli wniosek o ustalenie tego prawa 

zostanie złożony w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania nowego orzeczenia o 

niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego 

ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności 

lub stopnia niepełnosprawności. 

5. Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego podlega weryfikacji, o której mowa w 

ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na zasadach określonych w 

rozdziale 4 tej ustawy. 

6. W przypadku gdy Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych nie 

uzgodni w terminie, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego, Rada Ministrów 

ustala jego wysokość w drodze rozporządzenia. 

7. Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub 

posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego. 

Art. 8. Świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w art. 17 ust. 7 pkt 1, ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą, przysługuje w okresie od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2015 r. - w wysokości 1.200,00 zł 

miesięcznie. 

Art. 9. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 4 

ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc. 

Art. 10. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie 23 ust. 5 i art. 33 

ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie 23 ust. 5 i art. 33 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 

1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 11. Pierwszą waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego przeprowadza się w roku 

2017. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
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wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w dniu 1 stycznia 2017 r. w stosunku do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia 2016 r. 

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po 

miesiącu ogłoszenia. 

 

 

 

 


