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Warszawa, dnia 4 listopada 2016 r. Druk nr 315 Z 
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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI RODZINY, POLITYKI SENIORALNEJ I SPOŁECZNEJ 

oraz 

KOMISJI ZDROWIA 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2016 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 4 listopada 2016 r. nad ustawą  

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I. 

 

 

 

 

 Zastępca Przewodniczącego Komisji   Zastępca Przewodniczącego Komisji 

 Zdrowia  Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

 (-) Dorota Czudowska  (-) Antoni Szymański 
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 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek 

KZ, 

KRPSS 

poparty przez 

połączone komisje 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

 Uwaga: 

Poprawki nr 1, 2, 5, 9 i 10 należy głosować łącznie. 

 

1)  art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i ich rodzin 

oraz rodzin, których członkiem jest dziecko niepełnosprawne do 

wsparcia w zakresie dostępu do: 

1) świadczeń opieki zdrowotnej; 

2) instrumentów polityki na rzecz rodziny.”; 

Poprawka  

sen. M. Augustyna 

 

2)  art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) rodzinie – oznacza to odpowiednio: małżonków, rodziców dziecka 

w fazie prenatalnej, rodziców dziecka lub dziecka 

niepełnosprawnego, opiekuna faktycznego dziecka lub dziecka 

niepełnosprawnego, przez którego rozumie się osobę faktycznie 

opiekującą się dzieckiem lub dzieckiem niepełnosprawnym jeżeli 

wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie 

dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci; 

2) dziecku niepełnosprawnym – oznacza to dziecko legitymujące się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 

orzeczeniem niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

Poprawka  

sen. M. Augustyna 
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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.”; 

3)  w art. 4 w ust. 2 w pkt 2–4 i w ust. 3 oraz w art. 18 w pkt 1 skreśla się 

wyrazy „, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w 

czasie porodu”; 

Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 4 i 8 należy głosować łącznie. 

 

4)  w art. 4 w ust. 2 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) stałego comiesięcznego świadczenia w wysokości 1000 zł na 

dziecko u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, 

które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka w czasie 

porodu lub wczesnego dzieciństwa;”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Zientarskiego, 

G. Sztark 

5)  w art. 4 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Wsparcie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1–4, zapewnione jest 

rodzinom dzieci niepełnosprawnych.”; 

Poprawka  

sen. M. Augustyna 

 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 6 i 11 należy głosować łącznie. 

 

6)  w art. 6 w pkt 5 po wyrazie „medyczne” dodaje się wyrazy „i leki”; Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 

7)  w art. 9 w ust. 1 i w art. 17 w pkt 2 wyrazy „Funduszu Pracy” zastępuje 

się wyrazami  „budżetu państwa”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Augustyna, 

J. Rulewskiego 
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8)  dodaje się art. 9a w brzmieniu:  

„Art. 9a. 1. Na dziecko, u którego stwierdzono ciężkie i 

nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 

życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka w czasie 

porodu lub wczesnego dzieciństwa, na podstawie zaświadczenia lekarza 

ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub 

tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, 

neonatologii lub pediatrii, przysługuje, comiesięczne świadczenie w 

wysokości 1000 zł. 

2. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi 

prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na 

dochód.  

3. Prawo świadczenia ustala się na wniosek osób, o których mowa 

w ust. 2.  

4. Świadczenie przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2, 

przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.  

5. Świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką 

medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.  

6. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się 

zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez 

położną. Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1518 i 1579) stosuje się odpowiednio.  

7. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do osób będących prawnymi lub 

faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły 

dziecko. 

8. Systemy teleinformatyczne stosowane w urzędach administracji 

publicznej realizujących zadania w zakresie świadczenia stanowią 

integralne części systemów teleinformatycznych stosowanych do 

realizacji świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

Poprawka 

senatorów: 

P. Zientarskiego, 

G. Sztark 
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9. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3, kierując się 

koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania w 

sprawach o przyznanie świadczenia oraz dokumentacji niezbędnej do 

sprawnej realizacji zadania, również drogą elektroniczną.  

10. Postępowanie w sprawie świadczenia prowadzi organ 

właściwy w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.”; 

9)  w art. 10: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z tytułu urodzenia się dziecka, posiadającego zaświadczenie, 

o którym mowa w art. 4 ust. 3, przyznaje się, na to dziecko, 

jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.”, 

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje 

matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu 

dziecka niepełnosprawnego.”, 

c) dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym 

mowa w ust. 1a, składa się w terminie 12 miesięcy od dnia wydania 

orzeczenia o niepełnosprawności. Wniosek złożony po terminie 

pozostawia się bez rozpoznania.”, 

d) skreśla się ust. 5; 

Poprawka  

sen. M. Augustyna 

 

10)  dodaje się art. 11a w brzmieniu: 

„Art. 11a. Matka lub ojciec, opiekun prawny albo opiekun 

faktyczny dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem 

o niepełnosprawności wydanym przed wejściem w życie niniejszej 

ustawy, mogą złożyć wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia, o 

którym mowa w art. 10 ust. 1a, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia 

Poprawka  

sen. M. Augustyna 
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w życie ustawy.”; 

11)  w art. 18 w pkt 1, w ust. 1a: 

a) po wyrazach „wyrobów medycznych” dodaje się wyrazy „i leków”, 

b) po wyrazach „w te wyroby” dodaje się wyrazy „i leki”;  

Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 

12)  w art. 18 w pkt 1: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 1a” zastępuje się 

wyrazami „ust. 1a i 1b”, 

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. Prawo do wyrobów medycznych i leków, na zasadach 

określonych w ust. 1a, przysługuje również świadczeniobiorcom 

po ukończeniu 18 roku życia do czasu ukończenia nauki w szkole, 

jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do 

ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuują naukę w szkole 

ponadpodstawowej lub w szkole wyższej”; 

Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 

13)  w art. 21 po wyrazach „z wyjątkiem” dodaje się dwukropek, pozostałą 

treść oznacza się jako pkt 1 oraz dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

„2) art. 10 ust. 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 

2017 r.”. 

Poprawka  

sen. J. Rotnickiej 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


