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S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI  POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych (druk nr 2658).

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu – po
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 16 marca 2004 r. powyższy projekt
ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania na
posiedzeniu w dniu 30 marca 2004 r. wniosła o odrzucenie projektu ustawy z druku nr 2658.

Sejm na 72. posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2004 r. skierował w trybie art. 46 ust. 2
Regulaminu Sejmu powyższy projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w
celu ponownego rozpatrzenia.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po ponownym rozpatrzeniu tego projektu
ustawy w dniu 16 kwietnia 2004 r. wniosła o odrzucenie projektu ustawy z druku nr 2658.

Sejm nr 73. posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2004 r. skierował w trybie art. 46 ust. 2
Regulaminu Sejmu powyższy projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w
celu ponownego rozpatrzenia.

Do prac nad projektem ustawy Prezydium Komisji Ustawodawczej wyznaczyło
przedstawiciela Komisji.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po ponownym rozpatrzeniu tego projektu
ustawy na posiedzeniach w dniach: 21 kwietnia, 27 maja oraz 15 i 17 czerwca 2004 r.

wnosi:

W y s o k i  S e j m     uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 17 czerwca 2004 r.

Sprawozdawca

/-/  Mirosława Kątna

Przewodnicząca Komisji

/-/  Anna Bańkowska
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Projekt

USTAWA
z dnia .............. 2004 r.

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Art. 1.

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228,
poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny:
małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycz-
nego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukoń-
czenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia le-
gitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świad-
czenie pielęgnacyjne;”;

2) w art. 12 uchyla się ust. 7;

3) po art. 70 dodaje się art. 70a w brzmieniu:

„Art. 70a. 1. W okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. oso-
bom, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. pobierały świadczenia z
funduszu alimentacyjnego w wysokości wyższej od 170 zł lub
250 zł na dziecko, przysługuje dodatek, o którym mowa w art. 12,
w wysokości 80% dotychczas pobieranego świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Do osób, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się kryteriów, o
których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 i art. 6 ust. 1.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższy niż 170 zł
na dziecko, o którym mowa w art. 12 ust. 3, i 250 zł na dziecko, o
którym mowa w art. 12 ust. 4.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłosze-
nia.




