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D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E  
KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ  I  RODZINY 

 
 

o rządowym projekcie ustawy 
o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin 

„Za życiem” (druk nr 968) 
 
 
Sejm na 29. posiedzeniu w dniu 3 listopada 2016 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 970 do Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu 
w dniu 3 listopada 2016 r.  

wnosi: 

W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki: 
 

1) tytułowi ustawy nadać brzmienie: 
„o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem””; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
2) art. 1 nadać 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.”; 

– KP PO 
– odrzucić 
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3) w art. 1 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 

„Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu 
do:”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
4) art. 3 nadać 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: 
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.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 

5) w art. 4 w ust. 2 po pkt 4 dodać pkt 4a w brzmieniu: 
„4a) stałego comiesięcznego świadczenia w wysokości 500 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;”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

 

6) w art. 4 po ust. 2 dodać ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Wsparcie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1–4, zapewnione jest rodzinom dzieci 

niepełnosprawnych.”; 
– KP PO 

– odrzucić 

 

 



– 3 – 
 

 

 
7) w art. 4 dodać ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Wsparcie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3-6 jest realizowane również na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 

8) po art. 6 dodać nowy art. … w brzmieniu: 
„Art. .... 1. Do zawierania umów ze świadczeniodawcami realizującymi świadczenia 

opieki zdrowotnej w więcej niż jednym zakresie świadczeń lub w różnych 
rodzajach działalności leczniczej, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), 
skierowane do kobiet w ciąży powikłanej oraz dzieci, u których 
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 
chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 
lub w czasie porodu, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków 
publicznych dotyczących konkursu ofert i rokowań. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor oddziału wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia zawiera umowę ze świadczeniodawcą 
spełniającym warunki do zawarcia umowy na realizację świadczeń, o 
których mowa w ust. 1, określone przez Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Przepisy art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych 
stosuje się odpowiednio.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
9) w art. 7 w ust. 4 skreślić wyrazy „dla kobiety w ciąży”; 
– KP PiS 

– przyjąć 

 
10) w art. 9: 

a) ust. 1 nadać 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) po ust. 1 dodać ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, 

opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka 
niepełnosprawnego.”, 

c) ust. 4 nadać brzmienie: 
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„4. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 
miesięcy od dnia narodzin dziecka, z zastrzeżeniem ust. 4a. Wniosek złożony po 
terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.”, 

d) po ust. 4 dodać 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.”, 

e) skreślić ust. 5; 
– KP PO 

– odrzucić 

 
11) w art. 9: 

a) po ust. 8 dodać ust. 8a–8d w brzmieniu: 
„8a. Do finansowania jednorazowego świadczenia mają zastosowanie przepisy o 

finansach publicznych. 
8b. Jednorazowe świadczenie i koszty jego obsługi są finansowane w formie 

dotacji celowej z budżetu państwa. 
8c. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 8b, w przypadku organu właściwego w 

rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
wynoszą 3% otrzymanej dotacji na jednorazowe świadczenie. 

8d. Zwroty nienależnie pobranego jednorazowego świadczenia w trakcie danego 
roku budżetowego nie mają wpływu na wysokość kosztów obsługi, o których 
mowa w ust. 8c.”, 

b) ust. 9 nadać brzmienie: 
„9. Przepisy art. 3 pkt 7, 11 i 15a, art. 7 pkt 2 i 6, art. 20–22, art. 23 ust. 2–3f, 4 pkt 

3, ust. 6a–13, art. 23a, art. 23b, art. 24a, art. 25 ust. 3, art. 27 ust. 1 i 2 i art. 29–
32  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  stosuje się 
odpowiednio.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
12) po art. 9 dodać nowy art. … w brzmieniu:  

„Art. … 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 500 zł. 

2. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu 
albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.  

2a. Prawo świadczenia ustala się na wniosek osób, o których mowa w ust. 2.  
3. Świadczenie o którym mowa w ust. 1 przysługuje osobom o których mowa 

w ust. 2 przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.  
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4. Świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną 
nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.  

5. 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.  

6. Świadczenie o którym mowa w ust. 1, osoba określona w ust. 2 jest 
zobowiązano do przeznaczenia na cele rehabilitacyjne dziecka o którym 
mowa w ust. 1.  

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. 

9. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, 
wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2a, 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.”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

 

13) po art. 9 dodać nowy art. … w brzmieniu: 
„Art. …. Kwoty jednorazowego świadczenia nie wlicza się do dochodu, o którym 

mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 930 i poz.1583).”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 

14) w art. 10 ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. Program może być również skierowany do rodzin z dzieckiem legitymującym się 

orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym 
lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz do dzieci i 
młodzieży posiadających odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o  
 

  



– 6 – 
 

 

potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy o 
systemie oświaty, i ich rodzin.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
15) po art. 11 dodać nowy art. … w brzmieniu: 

„Art. … . W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) w art. 833 § 6 otrzymuje 
brzmienie: 
„§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia 

pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji 
alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, 
pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla 
opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia 
integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe 
świadczenie, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia … o 
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 
…).”.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 

16) po art. 11 dodać nowy art. … w brzmieniu: 
„Art. … . W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.) w art. 10 § 4 
otrzymuje brzmienie: 
„§ 4. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia 

pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji 
alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, 
pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla 
opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenie 
wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa 
w art. 9 ustawy z dnia … o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 
życiem” (Dz. U. poz. …).”.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
17) w art. 14 dodać pkt 3 i 4 w brzmieniu: 

„3) w art. 57 w ust. 2 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w 
brzmieniu: 

„14) dla osób posiadających zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a.”; 
4) w art. 146 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

„6. Do postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w danym roku, a w przypadku umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej zawartej na okres dłuższy niż rok, do ustalenia kwoty zobowiązania i 
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warunków finansowych w danym roku, stosuje się taryfę świadczeń 
opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji do dnia 30 czerwca 
roku poprzedniego.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
18) w art. 15 skreślić wyraz „ich”; 
– KP PiS 

– przyjąć 

 

19) po art. 15 dodać nowy art. … w brzmieniu: 
„Art. … . 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. 9 ust. 1a, w 
terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 

20) art. 17 nadać brzmienie: 
„Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 6a, art. 

10 i art. 14 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu 
ogłoszenia.”. 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
Uwaga: łącznie należy głosować poprawki zawarte w pkt: 

– 1, 3 i 18 
– 2, 4, 6, 10 i 19 
– 5 i 12 
– 8, 17 i 20 

 
Uwaga: w przypadku przyjęcia niektórych poprawek zmianie ulegnie numeracja ustawy 
 
Warszawa, dnia 3 listopada 2016 r. 
 

Sprawozdawca 
 

(-) Bożena Borys-Szopa 

Przewodnicząca Komisji 
 

(-) Beata Mazurek 
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	8d. Zwroty nienależnie pobranego jednorazowego świadczenia w trakcie danego roku budżetowego nie mają wpływu na wysokość kosztów obsługi, o których mowa w ust. 8c.”,

	b) ust. 9 nadać brzmienie:
	„9. Przepisy art. 3 pkt 7, 11 i 15a, art. 7 pkt 2 i 6, art. 20–22, art. 23 ust. 2–3f, 4 pkt 3, ust. 6a–13, art. 23a, art. 23b, art. 24a, art. 25 ust. 3, art. 27 ust. 1 i 2 i art. 29–32  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  st...


	– KP PiS
	12) po art. 9 dodać nowy art. … w brzmieniu:
	„Art. … 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 l...
	2. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
	2a. Prawo świadczenia ustala się na wniosek osób, o których mowa w ust. 2.
	3. Świadczenie o którym mowa w ust. 1 przysługuje osobom o których mowa w ust. 2 przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
	4. Świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
	5. 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. 1...
	6. Świadczenie o którym mowa w ust. 1, osoba określona w ust. 2 jest zobowiązano do przeznaczenia na cele rehabilitacyjne dziecka o którym mowa w ust. 1.
	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...
	9. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2a, kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia oraz dokumentacji niezbędnej ...
	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.”;


	– KP PSL
	13) po art. 9 dodać nowy art. … w brzmieniu:
	„Art. …. Kwoty jednorazowego świadczenia nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i poz.1583).”;

	– KP PiS
	14) w art. 10 ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. Program może być również skierowany do rodzin z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i spo...
	potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty, i ich rodzin.”;

	– KP PiS
	15) po art. 11 dodać nowy art. … w brzmieniu:
	„Art. … . W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) w art. 833 § 6 otrzymuje brzmienie:
	„§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świ...


	– KP PiS
	16) po art. 11 dodać nowy art. … w brzmieniu:
	„Art. … . W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.) w art. 10 § 4 otrzymuje brzmienie:
	„§ 4. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świ...


	– KP PiS
	17) w art. 14 dodać pkt 3 i 4 w brzmieniu:
	„3) w art. 57 w ust. 2 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
	„14) dla osób posiadających zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a.”;

	4) w art. 146 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
	„6. Do postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym roku, a w przypadku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej na okres dłuższy niż rok, do ustalenia kwoty zobowiązania i warunków finansowych ...


	– KP PiS
	18) w art. 15 skreślić wyraz „ich”;
	– KP PiS
	19) po art. 15 dodać nowy art. … w brzmieniu:
	„Art. … . 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, ...

	– KP PO
	20) art. 17 nadać brzmienie:
	„Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 6a, art. 10 i art. 14 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

	– KP PiS
	Uwaga: łącznie należy głosować poprawki zawarte w pkt:
	– 1, 3 i 18
	– 2, 4, 6, 10 i 19
	– 5 i 12
	– 8, 17 i 20

	Uwaga: w przypadku przyjęcia niektórych poprawek zmianie ulegnie numeracja ustawy


