Druk nr 3739-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IV kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA PROJEKTÓW
USTAW ZWIĄZANYCH Z RZĄDOWYM
"PROGRAMEM UPORZĄDKOWANIA I OGRANICZENIA WYDATKÓW
PUBLICZNYCH"

o rządowym projekcie ustawy o postępowaniu
wobec dłużników alimentacyjnych oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (druk nr
3393).
Sejm na 98. posiedzeniu w dniu 2 marca 2005 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3739 do Komisji
Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z rządowym „Programem
uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych”, w celu rozpatrzenia poprawek
zgłoszonych w drugim czytaniu.
Komisja Nadzwyczajna po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 3 marca 2005
r. oraz wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że
poprawki zawarte w dodatkowym sprawozdaniu nie są objęte zakresem prawa Unii
Europejskiej
wnosi:
Wysoki Sejm

raczy następujące poprawki:

1) w art. 4 dodać ust. 4 w brzmieniu:
„4. Miesięczne koszty związane z organizowaniem pracy wykonywanej przez
skazanych, na karę ograniczenia wolności oraz pracę społecznie użyteczną, za czyn
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określony w art. 209 Kodeksu karnego, refundowane są z Funduszu Pracy na
zasadach określonych dla robót publicznych w przepisach o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy do wysokości nie przekraczającej połowy minimalnego
wynagrodzenia za pracę.”,
- Klub Parlamentarny SLD
- przyjąć
2) po art. 4 dodać art. 4a w brzmieniu:
„Art. 4a. 1. Organ właściwy dłużnika, w przypadku złożenia wniosku, o którym
mowa w art. 4 ust. 3, kieruje do starosty wniosek o zatrzymanie prawa
jazdy dłużnika alimentacyjnego.
2. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, starosta wydaje decyzję o
zatrzymaniu prawa jazdy.
3. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje na wniosek organu
właściwego dłużnika po stwierdzeniu ustania przyczyn zatrzymania.”;
- Klub Parlamentarny PiS
- przyjąć
3) w art. 7 ust. 1 i 4 nadać brzmienie:
„1. Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego albo różnicy
pomiędzy kwotą odpowiadającą świadczeniu alimentacyjnemu a kwotą
wyegzekwowanego w danym miesiącu świadczenia, nie więcej jednak niż:
1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki 170,00 zł dla osoby uprawnionej albo 250,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się
orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności;
2) w przypadku gdy w rodzinie jest trzy lub więcej osób uprawnionych do zaliczki 120,00 zł dla osoby uprawnionej albo 170,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się
orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
4. Rada gminy może, w drodze uchwały, podwyższyć kwoty, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2. Podwyższenie zaliczek alimentacyjnych finansowane jest ze środków
organu właściwego wierzyciela.
- Klub Parlamentarny SdPl
- przyjąć

4) w art. 10 w ust. 1 pkt 3 nadać brzmienie:
„3) w przypadku odmowy udzielenia komornikowi sądowemu przez osobę uprawnioną
do zaliczki lub jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego informacji
mających wpływ na skuteczność egzekucji lub podania informacji
nieprawdziwych.”;
- Klub Parlamentarny SLD
- przyjąć
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5) w art. 11 ust. 2, 5 i 6 nadać brzmienie:
„2. 50% kwoty, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50%
tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa.
5. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu osobie uprawnionej zaliczki komornik sądowy
przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy organu właściwego wierzyciela
kwoty wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego, aż do pełnego pokrycia
należności.
6. W przypadku gdy w okresie wypłaty zaliczki należność nie zostanie zaspokojona, po
zaprzestaniu wypłaty zaliczki komornik sądowy przekazuje organowi właściwemu
wierzyciela kwoty ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego, pozostałe po
zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych.”;
- Klub Parlamentarny SLD
- odrzucić
6) art. 16 nadać brzmienie:
„Art. 16. 1. Przyznawanie i wypłata zaliczek jest zadaniem administracji rządowej
zleconym gminie.
2. Zaliczki oraz koszty ich obsługi są finansowane w formie dotacji celowej
z budżetu państwa na świadczenia rodzinne.
3. Koszty obsługi zaliczek wynoszą 3% wydatków na
zaliczki
alimentacyjne.
4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w
drodze rozporządzenia, wzór wniosku o ustalenie prawa do zaliczki oraz
odpowiednich zaświadczeń, mając na uwadze konieczność zapewnienia
sprawnej i prawidłowej realizacji tego zadania.
5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania
sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki
alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa, uwzględniając
w szczególności terminy i sposoby ich przedstawiania oraz wzory tych
sprawozdań.”;
- Klub Parlamentarny SLD
- przyjąć
7) w art. 17 w ust. 2 po wyrazach „ W sprawach nieuregulowanych” dodać wyrazy „w
niniejszej ustawie”;
- Klub Parlamentarny SdPl
- przyjąć
8) w art. 25 lit. b. nadać brzmienie:
„b) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:
„2c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeżeli przyznał osobie świadczenie
pielęgnacyjne, może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o
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udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz za jaki okres za tę osobę
powinien opłacać składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.”;”;
- Klub Parlamentarny SdPl
- przyjąć
w art. 26:
9) w zmianie 13 dotyczącej art. 17 lit. b nadać brzmienie:
„b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty
socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej albo w związku z
koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce
zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu
z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to
dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o
którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na
inne dziecko w rodzinie.”,”;
- Klub Parlamentarny SLD
- przyjąć
10) zmianie 19 dotyczącej art. 30 nadać brzmienie:
„19) w art. 30 ust. 3, 6 i 8 otrzymują brzmienie:
„3. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ulegają
przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca te
należności stała się ostateczna.
6. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją
podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych.
8. Kwoty świadczeń rodzinnych, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi
łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki naliczane są od dnia następującego po
dniu wypłaty świadczeń rodzinnych.”;
- Klub Parlamentarny SLD
- przyjąć
11) skreślić zmianę 23 dotyczącą dodawanego art. 47a;
- Klub Parlamentarny SdPl
- przyjąć
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12) w zmianie 30 dotyczącej art. 62 lit. a nadać brzmienie:
„a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
„1. Do czasu przejęcia przez organ właściwy zadań w zakresie realizacji świadczeń
rodzinnych postępowanie w sprawie nienależnie pobranych zasiłków
rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych zakończone ostateczną decyzją
lub będące w toku prowadzi organ, który wydał tę decyzję lub wszczął
postępowanie w sprawie nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych,
pielęgnacyjnych i wychowawczych, na podstawie dotychczasowych przepisów.
2. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych,
pielęgnacyjnych i wychowawczych, ustalone ostateczną decyzją są potrącane:
1) ze świadczeń rodzinnych podmioty realizujące świadczenia rodzinne;
2) z emerytury, renty, uposażenia rodzinnego lub renty rodzinnej podmioty
realizujące te świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli
prawo do świadczeń rodzinnych ustało lub nie istniało, pod warunkiem, że
świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
były wypłacane łącznie z emeryturą, rentą, uposażeniem rodzinnym lub
rentą rodzinną;
3) w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Organ właściwy w przejętych sprawach dotyczących nienależnie pobranych
zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, a także w sprawach
świadczeń rodzinnych ustalonych ostateczną decyzją lub będących w toku staje
się stroną w zakresie postępowań egzekucyjnych i przed sądem, a także
przejmuje zabezpieczenia wszelkich wierzytelności.”;”;
- Klub Parlamentarny SLD
- przyjąć
13) art. 28 nadać brzmienie:
„Art. 28. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 26 pkt 27, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od
dnia 1 maja 2004 r.;
2) art. 26 pkt 21, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od
dnia 1 stycznia 2005 r.;
3) art. 6-17, art. 25 lit. a, art. 26 pkt 1, pkt 2 lit. a, b, c, d, e, f, g, i, j, pkt
3-9, 10, 11, 13, 16, 24, 25, 28 oraz art. 27, które wchodzą w życie z
dniem 1 września 2005 r.;
4) art. 25 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.”;
- Klub Parlamentarny SdPl
- przyjąć
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Uwaga: łącznie należy głosować poprawki zawarte w:
- pkt 7 i 8,
- pkt 10 i 12,
- pkt 11 i 13.
Uwaga: w przypadku przyjęcia niektórych poprawek zmianie może ulec
numeracja ustawy.

Warszawa, dnia 3 marca 2005 r.

Sprawozdawca

Przewodniczący Komisji

/-/ Michał Turkiewicz

/-/ Wiesław Kaczmarek

