Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

U S T AWA
z dnia 24 lipca 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 i 693) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2:
a)

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b;”,

b)

w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) świadczenie rodzicielskie.”;

2)

w art. 3:
a)

w pkt 1 w lit. c w tiret trzydziestym średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje
się tiret trzydzieste pierwsze i trzydzieste drugie w brzmieniu:
„– świadczenie rodzicielskie,
– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników;”,

b)

w pkt 23:
–

lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury
lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,”,

1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia
12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawę z dnia
16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Służby Wywiadu Wojskowego, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę z dnia 27
sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz ustawę z
dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
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–

w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j oraz lit. k w
brzmieniu:
„j) utratą świadczenia rodzicielskiego,
k)

utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o
ubezpieczeniu społecznym rolników;”,

c)

w pkt 24:
–

lit. d otrzymuje brzmienie:
„d)

uzyskaniem

zasiłku

przedemerytalnego

lub

świadczenia

przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a
także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,”,
–

w lit. h kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i oraz lit. j w
brzmieniu:
„i) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
j)

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

3)

w art. 10 w ust. 5 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6
w brzmieniu:
„6) korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.”;

4)

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

matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust. 2;

2)

opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku
do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto
decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

3)

rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku
objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku
dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego –
do ukończenia 10. roku życia;

4)

osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w
wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego
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podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku
życia.
2. Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:
1)

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

2)

śmierci matki dziecka;

3)

porzucenia dziecka przez matkę.
3. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1)

52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

2)

65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

3)

67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

4)

69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

5)

71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym
porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga
i więcej dzieci.
4. Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

1)

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

2)

objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku
życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu
obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia –
w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;

3)

przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku
życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu
obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia –
w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
5. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie,

z uwzględnieniem ust. 6.
6. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla
bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia
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2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149
i 357), lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku
dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie
przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia
rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych
pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
7. Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą 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.
8. Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:
1)

w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę
wychowywanych dzieci;

2)

jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego
dziecka.
9. Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

1)

co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2
lub 3, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony
przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego,

okres

dodatkowego

urlopu

na

warunkach

urlopu

macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
2)

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

3)

jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, nie
sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w
związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które
uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

4)

w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką
nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia
rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10,
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla
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opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5)

osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje za granicą świadczenie o
podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o
zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.”;

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, oraz
wysokość

świadczeń

rodzinnych,

z

wyłączeniem

wysokości

świadczenia

pielęgnacyjnego, podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań
progu wsparcia dochodowego rodzin.”;
6)

w rozdziale 5 po art. 22a dodaje się art. 22b w brzmieniu:
„Art. 22b. 1. Rada gminy, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie
świadczeń na rzecz rodziny, może w drodze uchwały, ustanowić dla osób
zamieszkałych na terenie jej działania świadczenia na rzecz rodziny inne niż
określone w art. 2 pkt 1– 3, 4 i 5.
2. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz
ich wysokość określa uchwała, o której mowa w ust. 1.
3. Do świadczeń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów
rozdziałów 4, 6 i 7.
4. Wypłaty świadczeń, o których mowa w ust. 1, finansowane są ze środków
własnych gminy.”;

7)

w art. 23:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują
odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego
z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny
zastępczej

niezawodowej,

osoby

uczącej

się,

pełnoletniej

osoby

niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka
lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
ciąży obowiązek alimentacyjny.”,
b)

w ust. 4 w pkt 4:
–

uchyla się lit. g,
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–

w lit. i kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:
„j) orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.”;

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, art. 14, art. 15, art. 15a, art.
15b, art. 16, art. 17 i art. 17c.”,

b)

dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:
„9. Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od
miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku osób, o których
mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2 i 3, od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w
terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w
przypadku osób, o których mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2 i 3, od dnia objęcia
dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak
niż w okresach, o których mowa w art. 17c ust. 3, prawo do świadczenia
rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
10. W przypadku, o którym mowa w art. 17c ust. 2, termin 3 miesięcy,
o którym mowa w ust. 9, jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania
świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka
przez matkę.”;

9)

w art. 27 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:
1)

świadczenia rodzicielskiego lub

2)

świadczenia pielęgnacyjnego, lub

3)

specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub

4)

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

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 świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.”;
10) w art. 30 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)

świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących
ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie
wysokości przysługujących świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty
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świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te
świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;”;
11) w art. 33 ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 2, w przypadku organu właściwego
wynoszą:
1)

3% otrzymanej dotacji na świadczenia 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 niż 6000,00 zł rocznie;

2)

30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia
rodzicielskiego.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i
529) w art. 121a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy wysokość uposażenia policjanta pomniejszonego o
zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–3,
jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i …),
kwotę uposażenia policjanta pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od
osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014
r. poz. 1402 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 529) w art. 125a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w
brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy wysokość uposażenia funkcjonariusza pomniejszonego
o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–
3, jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i
…), kwotę uposażenia funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczkę na podatek
dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia
rodzicielskiego.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz. U. z 2015 r. poz. 704) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 9 uchyla się pkt 4;
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2)

w art. 14 w ust. 7 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3
w brzmieniu:
„3) pobierania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w art. 18 pkt 7.”;

3)

uchyla się art. 15;

4)

w art. 15a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osobie, która została objęta ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym
i macierzyńskim na wniosek, zasiłek chorobowy, o którym mowa w art. 14, z
wyjątkiem zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, przysługuje
po upływie 12-miesięcznego nieprzerwanego okresu ubezpieczenia.”;

5)

w art. 18 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) zasiłek macierzyński.”;

6)

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

jest matką albo ojcem dziecka, z uwzględnieniem ust. 2;

2)

przysposobiła dziecko w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do
ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto
decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

3)

przyjęła dziecko w wieku do 7. roku życia na wychowanie, a w przypadku
dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego –
do 10. roku życia, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o
przysposobienie;

4)

przyjęła dziecko w wieku do 7. roku życia na wychowanie w ramach rodziny
zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka,
wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10.
roku życia.
2. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu – ojcu dziecka w

przypadku:
1)

skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek matki dziecka
po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni
od dnia urodzenia dziecka;

2)

śmierci matki dziecka;

3)

porzucenia dziecka przez matkę.
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3. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres:
1)

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

2)

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

3)

67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia trojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie trojga dzieci;

4)

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

5)

71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym
porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub przyjęcia na
wychowanie pięciorga i więcej dzieci.
4. Zasiłek macierzyński przysługuje od dnia:

1)

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

2)

przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku
życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu
obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia –
w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2;

3)

przyjęcia dziecka na wychowanie, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko
7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o
odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10.
roku życia – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.
5. Osobie uprawnionej do zasiłku macierzyńskiego przysługuje w tym samym

czasie jeden zasiłek macierzyński bez względu na liczbę wychowywanych dzieci.
6. Zasiłek macierzyński nie przysługuje, jeżeli:
1)

co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, która przyjęła dziecko na
wychowanie, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony
przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego,

okres

dodatkowego

urlopu

na

warunkach

urlopu

macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
2)

dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku osób, o
których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
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3)

jeden z rodziców dziecka lub osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie, nie
sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Art. 35b. 1. Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości świadczenia

rodzicielskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i …).
2. Prawo do zasiłku macierzyńskiego ustala się, począwszy od miesiąca
urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie, jeżeli wniosek o
ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego został złożony w terminie 3 miesięcy,
licząc od dnia urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie. W
przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresach, o
których mowa w art. 35a ust. 3, prawo do zasiłku macierzyńskiego ustala się,
począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 35a ust. 2, termin 3 miesięcy, o którym
mowa w ust. 2, jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania zasiłku
macierzyńskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.
4. Kwotę zasiłku macierzyńskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się,
dzieląc kwotę zasiłku przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu,
a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które zasiłek
przysługuje. Kwotę zasiłku macierzyńskiego przysługującą za niepełny miesiąc
zaokrągla się do 10 groszy w górę.”;
7)

w art. 68 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Rolników podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków Rady Rolników, z tym że w sprawach
określonych w art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 4 i art. 14 ust. 8 jest wymagana większość
dwóch

trzecich

głosów.

Regulamin

Rady

Rolników

może

przewidywać

podejmowanie uchwał kwalifikowaną większością głosów także 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 opinię wraz z uzasadnieniem obejmującym w szczególności ocenę skutków
finansowych projektowanej regulacji.”;
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9)

w art. 77 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Fundusz składkowy tworzy się ze składek na ubezpieczenie wypadkowe,
chorobowe i macierzyńskie oraz z innych źródeł określonych w statucie funduszu
składkowego, zapewniając 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 się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) z odpisu od funduszu składkowego w wysokości 40% kosztów świadczeń,
o których mowa w art. 18 pkt 7;”;
11) w art. 80 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Fundusz prewencji i rehabilitacji tworzy się z odpisu od funduszu
składkowego, w wysokości do 6,5% planowanych wydatków z tego funduszu oraz
dotacji z budżetu państwa.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 21 w ust. 1:
a)

po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz.
704);”,

b)

po pkt 82 dodaje się pkt 82a w brzmieniu:
„82a) kwoty podwyższenia uposażenia, o których mowa w art. 121a ust. 3a
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, 529 i
…), w art. 125a ust. 3a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży
Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 529 i
…), w art. 105a ust. 3a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej
Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm. 3)), w art. 108a
ust. 3a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z
2014 r. poz. 170, z późn. zm.4)), w art. 136a ust. 3a ustawy z dnia 24 maja

2)

3)

4)

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, 251, 478, 693,699 i 860.
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. ... .
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2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm. 5)), w art. 90 ust. 1ba ustawy
z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 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 służbie funkcjonariuszy Służby
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby 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. …), w art. 152a ust. 3a ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z
późn. zm. 6)), w art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie
Więziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415 i 1822 oraz z 2015 r. poz. …) oraz
kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, o których mowa w art. 31
ust. 3a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z
2014 r. poz. 159 oraz z 2015 r. poz. …);”;
2)

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

zasiłek macierzyński przyznany na podstawie art. 20,

2)

kwoty

podwyższenia

uposażenia

oraz

kwoty

podwyższenia

zasiłku

macierzyńskiego przyznane na podstawie art. 21
− ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...).”.
Art. 6. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.7)) w art. 105a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy wysokość uposażenia strażaka pomniejszonego o
zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–3,
jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28

5)

6)

7)

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. ... .
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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listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i …),
kwotę uposażenia strażaka pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od
osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego.”.
Art. 7. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 31 po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu:
„3a.

W

przypadku

gdy

miesięczna

kwota

zasiłku

macierzyńskiego

pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego
zgodnie z ust. 1–3, jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w
ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 114, 693 i …), kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na
podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia
rodzicielskiego.
3b. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 3a, podlega finansowaniu z budżetu
państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa
w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych.
3c. W przypadku gdy zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca,
podwyższenie, o którym mowa w ust. 3a, ustala się proporcjonalnie do okresu, za
który jest wypłacany zasiłek macierzyński.”;
2)

w art. 62 dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu:
„4. Ubezpieczony, uprawniony do zasiłku macierzyńskiego z więcej niż
jednego tytułu, jest obowiązany do poinformowania każdego płatnika zasiłku o
prawie do zasiłku macierzyńskiego z innych tytułów oraz jego wysokości.
5. W przypadku gdy ubezpieczony jest uprawniony do zasiłku macierzyńskiego
z więcej niż jednego tytułu, a łączna kwota wypłacanych zasiłków macierzyńskich
jest niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, podwyższony zasiłek
macierzyński, o którym mowa w art. 31 ust. 3a, wypłaca płatnik wskazany przez
ubezpieczonego, z uwzględnieniem ust. 6.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, gdy jednym z płatników zasiłku jest
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podmiotem wypłacającym kwotę podwyższenia
jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.”.
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Art. 8. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r.
poz. 170, z późn. zm. 8)) w art. 108a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy wysokość uposażenia funkcjonariusza pomniejszonego
o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–
3, jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i
…), kwotę uposażenia funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczkę na podatek
dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia
rodzicielskiego.”.
Art. 9. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm. 9)) w art. 136a po
ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy wysokość uposażenia funkcjonariusza pomniejszonego
o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–
3, jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i
…), kwotę uposażenia funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczkę na podatek
dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia
rodzicielskiego.”.
Art. 10. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822) w art. 90 po ust. 1b dodaje się ust. 1ba
w brzmieniu:
„1ba. W przypadku gdy wysokość uposażenia żołnierza pomniejszonego o
zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–
1b, jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i
…), kwotę uposażenia żołnierza pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy
od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego.”.

8)

9)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 502, 616 i
1822.
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, 616, 1055 i 1822.
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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 może pozbawić statusu bezrobotnego:
1)

matki dziecka,

2)

ojca dziecka, w przypadku śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez
matkę albo rezygnacji przez matkę z prawa do korzystania z zasiłku
macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy
jako

okres

urlopu

macierzyńskiego,

okres

dodatkowego

urlopu

macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu
rodzicielskiego,
3)

bezrobotnego po przysposobieniu dziecka,

4)

bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu
opiekuńczego

z

wnioskiem

o

wszczęcie

postępowania

w

sprawie

przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina
zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej
– z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany
opieką nad tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby im, zgodnie z
odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego,
urlopu

na

warunkach

urlopu

macierzyńskiego,

dodatkowego

urlopu

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz
urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie
tego statusu przez samego bezrobotnego.”.
Art. 12. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz.
1106 i 1822) w art. 96a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy wysokość uposażenia funkcjonariusza pomniejszonego
o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–
3, jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i
…), kwotę uposażenia funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczkę na podatek
dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia
rodzicielskiego.”.
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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 się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy wysokość uposażenia funkcjonariusza pomniejszonego
o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–
3, jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i
…), kwotę uposażenia funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczkę na podatek
dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia
rodzicielskiego.”.
Art. 14. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859) w art. 2:
1)

w pkt 17:
a)

lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub
renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,”;

b)

w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g oraz lit. h w
brzmieniu:
„g) utratą świadczenia rodzicielskiego,
h)

utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o
ubezpieczeniu społecznym rolników;”;

2)

w pkt 18:
a)

lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub
renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,”,

b)

w lit. f kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g oraz lit. h w
brzmieniu:
„g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h)

uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o
ubezpieczeniu społecznym rolników.”.
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Art. 15. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1404, z późn. zm. 10)) w art. 152a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy wysokość uposażenia funkcjonariusza pomniejszonego
o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, obliczonego zgodnie z ust. 1–3, jest niższa niż kwota
świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i …), kwotę uposażenia
funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób
fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podwyższa się do
wysokości świadczenia rodzicielskiego.”.
Art. 16. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1415 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 529) w art. 60a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w
brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy wysokość uposażenia funkcjonariusza pomniejszonego
o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–
3, jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i
…), kwotę uposażenia funkcjonariusza pomniejszonego o zaliczkę na podatek
dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia
rodzicielskiego.”.
Art. 17. W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez podmioty, o
których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, na podstawie umowy o pracę albo umowy o
świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia.”.
Art. 18. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 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 art. 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.

10)

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 671.
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Art. 19. 1. Przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, stosuje się również do osób, o których mowa w art. 17c tej ustawy, jeżeli dziecko
urodziło się, zostało przysposobione albo objęte opieką przed dniem 1 stycznia 2016 r.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawo do świadczenia rodzicielskiego
przysługuje przez okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia upływu:
1)

52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka − nie dłużej niż
do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia
przez nie 10. roku życia;

2)

65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci − nie dłużej niż do
ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia
przez nie 10. roku życia;

3)

67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci − nie dłużej niż do
ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia
przez nie 10. roku życia;

4)

69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci − nie dłużej niż
do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia
przez nie 10. roku życia;

5)

71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci
− nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka,
wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do
ukończenia przez nie 10. roku życia.
3. Okresy, o których mowa w ust. 2, liczy się od dnia:

1)

porodu – w przypadku urodzenia dziecka;

2)

przysposobienia – w przypadku przysposobienia dziecka;

3)

objęcia dziecka opieką – w przypadku objęcia dziecka opieką.
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4. Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca wejścia w życie
ustawy, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w
terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku złożenia wniosku po
terminie, nie później jednak niż w okresach, o których mowa w ust. 2, prawo do
świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął
wniosek.
Art. 20. 1. Osobie, która przed dniem 1 stycznia 2016 r. nabyła prawo do zasiłku
macierzyńskiego na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu
obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przysługuje zasiłek
macierzyński przez okres od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia upływu:
1)

52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka − nie
dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec
którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do
ukończenia przez nie 10. roku życia;

2)

65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia dwojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci − nie
dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec
którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do
ukończenia przez nie 10. roku życia;

3)

67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia trojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie trojga dzieci − nie dłużej
niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec
którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do
ukończenia przez nie 10. roku życia;

4)

69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia czworga dzieci lub przyjęcia na wychowanie czworga dzieci − nie
dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec
którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do
ukończenia przez nie 10. roku życia;

5)

71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub przyjęcia na wychowanie pięciorga
i więcej dzieci − nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia,
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a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku
szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.
2. Okresy, o których mowa w ust. 1, liczy się od dnia:
1)

porodu – w przypadku urodzenia dziecka;

2)

przysposobienia – w przypadku przysposobienia dziecka;

3)

przyjęcia na wychowanie – w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zasiłek macierzyński przysługuje

miesięcznie w wysokości:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

110,00 zł – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia czworga dzieci lub przyjęcia na wychowanie czworga dzieci.
4. Kwotę zasiłku macierzyńskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się,

dzieląc kwotę zasiłku macierzyńskiego przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w
tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które
zasiłek macierzyński przysługuje. Kwotę zasiłku macierzyńskiego przysługującą za
niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
5. Przepis art. 35a ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio.
6. Wniosek o zasiłek macierzyński, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie
3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku złożenia wniosku po terminie,
nie później jednak niż w okresach, o których mowa w ust. 1, prawo do zasiłku
macierzyńskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
7. Zasiłki macierzyńskie przyznane na podstawie ust. 1 podlegają finansowaniu na
zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, z tym że środki finansowe przeznaczone na finansowanie tych zasiłków
z uzupełniającej dotacji z budżetu państwa wynoszą nie więcej niż 85,11% wydatków na
te zasiłki.
Art. 21. 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 niniejszą ustawą, stosuje się również do osób, które
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w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pobierają zasiłek macierzyński lub uposażenie
za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres
dodatkowego

urlopu

macierzyńskiego,

okres

urlopu

na

warunkach

urlopu

macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub
okres urlopu rodzicielskiego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podwyższony zasiłek macierzyński lub
uposażenie przysługują przez okres od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do końca
okresu odpowiadającego okresowi urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu
macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.
Art. 22. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem art. 1 pkt
1 lit a, pkt 2 lit b tiret pierwsze i lit c tiret pierwsze oraz pkt 6, art. 14 pkt 1 lit a i pkt 2 lit a
oraz art. 17, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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