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USTAWA
z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąĪy i rodzin „Za Īyciem”1)
Art. 1. Ustawa okrela uprawnienia kobiet w ciy i rodzin do wsparcia w zakresie dostpu do:
1)

wiadcze opieki zdrowotnej;

2)

instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Art. 2. 1. Ustaw stosuje si do wiadczeniobiorców oraz osób uprawnionych do wiadcze opieki zdrowotnej na
podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 i 1807).
2. Wsparcie, o którym mowa w art. 1, jest realizowane przez wiadczeniodawców, o których mowa w art. 5 pkt 41
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych, jednostki
samorzdu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne realizujce wspieranie rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 i 1583), lub inne jednostki
sektora finansów publicznych lub wykonujce zadania zlecone im przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym na
zasadach, w sposób i w trybie przewidzianym w przepisach odrbnych.
Art. 3. Ilekro w ustawie jest mowa o rodzinie, oznacza to odpowiednio: małonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie si osob faktycznie opiekujc si
dzieckiem, jeeli wystpiła z wnioskiem do sdu opiekuczego o przysposobienie dziecka, a take pozostajce na ich
utrzymaniu dzieci.
Art. 4. 1. Wsparcie, o którym mowa w art. 1, jest realizowane przez:
1)

zapewnienie dostpu do informacji w zakresie rozwiza wspierajcych rodziny oraz kobiety w ciy,

2)

zapewnienie kobietom w ciy dostpu do diagnostyki prenatalnej,

3)

zapewnienie odpowiednich wiadcze opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciy, porodu i połogu, ze szczególnym uwzgldnieniem kobiet w ciy powikłanej oraz w sytuacji niepowodze połoniczych

– na zasadach okrelonych w przepisach odrbnych.
2. Wsparcie, o którym mowa w art. 1, obejmuje take zapewnienie:
1)

dostpu do poradnictwa w zakresie rozwiza wspierajcych rodzin;

2)

jednorazowego wiadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano cikie i nieodwracalne upoledzenie albo nieuleczaln chorob zagraajc jego yciu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
w czasie porodu;

1)

Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postpowania cywilnego, ustaw z dnia
17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji, ustaw z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustaw z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustaw z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych, ustaw z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastpczej oraz ustaw z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
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  wiadcze opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzgldnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano cikie i nieodwracalne upoledzenie albo nieuleczaln chorob zagraajc jego yciu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

4)

dostpu do usług koordynacyjno-opiekuczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzgldnieniem dziecka, u którego
zdiagnozowano cikie i nieodwracalne upoledzenie albo nieuleczaln chorob zagraajc jego yciu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

5)

moliwoci przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego;

6)

innych wiadcze, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastpczej.

3. Cikie i nieodwracalne upoledzenie albo nieuleczaln chorob zagraajc yciu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, stwierdza w zawiadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
rodków publicznych, posiadajcy specjalizacj II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: połonictwa i ginekologii,
perinatologii lub neonatologii.
4. Wsparcie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3–6, jest realizowane równie na zasadach okrelonych w przepisach odrbnych.
Art. 5. 1. Minister właciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właciwym do spraw rodziny oraz ministrem właciwym do spraw zabezpieczenia społecznego opracuje informator o uprawnieniach przysługujcych na podstawie ustawy. Informator jest zamieszczany na stronach podmiotowych urzdów obsługujcych tych ministrów.
2. Podmiot udzielajcy wiadcze zdrowotnych jest obowizany do udzielania w miejscu udzielania wiadcze informacji w zakresie objtym informatorem, o którym mowa w ust. 1.
Art. 6. Uprawnienia, o których mowa w art. 1 pkt 1, na rzecz kobiety w ciy oraz dziecka obejmuj w szczególnoci:
1)

diagnostyk prenataln;

2)

wiadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego, w tym zabiegi
wewntrzmaciczne;

3)

wsparcie psychologiczne;

4)

rehabilitacj lecznicz;

5)

zaopatrzenie w wyroby medyczne;

6)

opiek paliatywn i hospicyjn;

7)

poradnictwo laktacyjne, ze szczególnym uwzgldnieniem matek dzieci urodzonych przed ukoczeniem 37 tygodnia
ciy lub urodzonych z mas urodzeniow poniej 2500 g.

Art. 7. 1. Do zawierania umów ze wiadczeniodawcami realizujcymi wiadczenia opieki zdrowotnej w wicej ni
jednym zakresie wiadcze lub w rónych rodzajach działalnoci leczniczej, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalnoci leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), skierowane do kobiet w ciy powikłanej oraz
dzieci, u których zdiagnozowano cikie i nieodwracalne upoledzenie albo nieuleczaln chorob zagraajc yciu, które
powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, nie stosuje si przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych dotyczcych konkursu ofert i rokowa.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zawiera
umow ze wiadczeniodawc spełniajcym warunki do zawarcia umowy na realizacj wiadcze, o których mowa w ust. 1,
okrelone przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Przepisy art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych stosuje si odpowiednio.
Art. 8. 1. Rodzina jest uprawniona w sytuacjach, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2–4, do poradnictwa
w zakresie:
1)

przezwyciania trudnoci w pielgnacji i wychowaniu dziecka;

2)

wsparcia psychologicznego;

3)

pomocy prawnej, w szczególnoci w zakresie praw rodzicielskich i uprawnie pracowniczych;

4)

dostpu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wiadcze opieki zdrowotnej.

2. Poradnictwo w zakresie, o którym mowa w ust. 1, dla kobiet posiadajcych dokument potwierdzajcy ci, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadajcym zawiadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3, koordynowane jest przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej.
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1)

opracowywaniu wspólnie z osobami, o których mowa w ust. 2, katalogu moliwego do uzyskania wsparcia;

2)

wystpowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób, o których mowa w ust. 2, na ich danie, do podmiotów,
o których mowa w art. 2 ust. 2, z wyłczeniem wiadczeniodawców, w celu umoliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upowanienia.

4. Podmioty odpowiedzialne za realizacj wsparcia, o którym mowa w art. 1, obowizane s do współpracy z asystentem rodziny w zakresie przekazywania informacji na jego wniosek o moliwym do zrealizowania przez te podmioty wsparciu.
5. Podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 2, z wyłczeniem wiadczeniodawców, przekazuj asystentowi rodziny informacje w zakresie udzielonego wsparcia w przypadku złoenia wniosku, o którym mowa w ust. 4.
6. Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek osób, o których mowa w ust. 2, złoony do właciwego ze wzgldu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika orodka pomocy społecznej. Przepisów art. 11 ust. 1–3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej nie stosuje si.
7. Składajc wniosek, o którym mowa w ust. 6, wnioskodawca wyraa zgod na przetwarzanie przez asystenta rodziny jego danych osobowych niezbdnych do wykonywania zada wynikajcych z ustawy oraz zgod na przekazanie asystentowi rodziny przez podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 2, z wyłczeniem wiadczeniodawców, informacji o udzielonym wsparciu.
Art. 9. 1. Koordynacja, o której mowa w art. 8 ust. 2, finansowana jest ze rodków Funduszu Pracy.
2. W ustawie budetowej corocznie przeznacza si na realizacj koordynacji, o której mowa w art. 8 ust. 2, rodki finansowe w kwocie nie wikszej ni 70 mln zł.
3. rodki na realizacj koordynacji, o której mowa w art. 8 ust. 2, minister właciwy do spraw rodziny przekazuje wojewodom na ich wniosek.
4. Wojewoda przekazuje rodki, o których mowa w ust. 3, wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast na podstawie
zawartej umowy.
Art. 10. 1. Z tytułu urodzenia si ywego dziecka, posiadajcego zawiadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3, przyznaje si, na to dziecko, jednorazowe wiadczenie w wysokoci 4000 zł.
2. Jednorazowe wiadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez wzgldu na dochód.
3. Prawo do jednorazowego wiadczenia ustala si na wniosek osób, o których mowa w ust. 2.
4. Wniosek o wypłat jednorazowego wiadczenia składa si w terminie 12 miesicy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złoony po terminie pozostawia si bez rozpoznania.
5. Jednorazowe wiadczenie przysługuje, jeeli kobieta pozostawała pod opiek medyczn nie póniej ni od 10 tygodnia ciy do porodu.
6. Pozostawanie pod opiek medyczn potwierdza si zawiadczeniem lekarskim lub zawiadczeniem wystawionym
przez połon. Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579) stosuje si odpowiednio.
7. Przepisu ust. 5 nie stosuje si do osób bdcych prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a take do osób,
które przysposobiły dziecko.
8. Systemy teleinformatyczne stosowane w urzdach administracji publicznej realizujcych zadania w zakresie jednorazowego wiadczenia stanowi integralne czci systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji wiadcze
rodzinnych okrelonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych.
9. Do finansowania jednorazowego wiadczenia maj zastosowanie przepisy o finansach publicznych.
10. Jednorazowe wiadczenie i koszty jego obsługi s finansowane w formie dotacji celowej z budetu pastwa.
11. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 10, w przypadku organu właciwego w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych, wynosz 3% otrzymanej dotacji na jednorazowe wiadczenie.
12. Zwroty nienalenie pobranego jednorazowego wiadczenia w trakcie danego roku budetowego nie maj wpływu
na wysoko kosztów obsługi, o których mowa w ust. 11.
13. Przepisy art. 3 pkt 7, 11 i 15a, art. 7 pkt 2 i 6, art. 20–22, art. 23 ust. 2–3f, ust. 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 wiadczeniach rodzinnych
stosuje si odpowiednio.

1" #    $ciwy do spraw rodziny okreli, w drodze rozporzdzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3,
kierujc si koniecznoci zapewnienia prawidłowego przebiegu postpowania w sprawach o przyznanie jednorazowego
wiadczenia oraz dokumentacji niezbdnej do sprawnej realizacji zadania, równie drog elektroniczn.
Art. 11. Kwoty jednorazowego wiadczenia nie wlicza si 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 1583).
Art. 12. 1. Rada Ministrów w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. przyjmie program kompleksowego wsparcia dla
rodzin „Za yciem”, opracowany na podstawie odrbnych przepisów.
2. Program dotyczy w szczególnoci:
1)

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

2)

opieki, w tym paliatywnej lub rehabilitacji dzieci posiadajcych zawiadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3;

3)

wsparcia dla kobiet w ciy i ich rodzin w przypadku ciy powikłanej;

4)

pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, rodzin z dzieckiem posiadajcym zawiadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3.

3. Program moe by równie skierowany do rodzin z dzieckiem legitymujcym si orzeczeniem o niepełnosprawnoci albo orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawnoci okrelonym w przepisach
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz do dzieci i młodziey posiadajcych
odpowiednio opini o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
lub orzeczenie o potrzebie zaj rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy o systemie owiaty,
i ich rodzin.
Art. 13. 1. Monitoring realizacji ustawy sprawuje wojewoda właciwy ze wzgldu na miejsce zamieszkania kobiety
w ciy oraz dziecka uprawnionego do wsparcia.
2. Wojewoda obowizany jest do przedstawienia Radzie Ministrów corocznie do dnia 30 kwietnia informacji z realizacji ustawy za rok poprzedni.
3. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa, biorc pod uwag lokalne potrzeby w zakresie wspierania
kobiet w ciy, rodzin oraz dzieci, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2–4, mog w drodze uchwały ustanowi
dla osób zamieszkałych na terenie jej działania uprawnienia na rzecz kobiet, rodzin i dzieci, inne ni okrelone w niniejszej
ustawie.
Art. 14. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postpowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 i 1823)
w art. 833 § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Nie podlegaj egzekucji wiadczenia alimentacyjne, wiadczenia pienine wypłacane w przypadku
bezskutecznoci egzekucji alimentów, wiadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielgnacyjne, porodowe, dla sierot
zupełnych, zasiłki dla opiekunów, wiadczenia z pomocy społecznej, wiadczenia integracyjne, wiadczenie wychowawcze oraz jednorazowe wiadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
w ciy i rodzin „Za yciem” (Dz. U. poz. 1860).”.
Art. 15. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r.
poz. 599, 868, 1228, 1244 i 1579) w art. 10 § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Nie podlegaj egzekucji wiadczenia alimentacyjne, wiadczenia pienine wypłacane w przypadku
bezskutecznoci egzekucji alimentów, wiadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielgnacyjne, porodowe, dla sierot
zupełnych, zasiłki dla opiekunów, wiadczenia z pomocy społecznej, wiadczenie wychowawcze oraz jednorazowe
wiadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciy i rodzin „Za yciem” (Dz. U. poz. 1860).”.
Art. 16. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361,
z pón. zm.2)) w art. 21 w ust. 1 po pkt 8a dodaje si pkt 8b w brzmieniu:
„8b) jednorazowe wiadczenie otrzymane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciy
i rodzin „Za yciem” (Dz. U. poz. 1860);”.

2)

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. 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, z 2015 r. poz. 73, 211, 251, 478, 693, 699, 860, 933, 978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333,
1569, 1595, 1607, 1688, 1767, 1784, 1844, 1893, 1925, 1932, 1992 i 2299 oraz z 2016 r. poz. 188, 195, 615, 780, 823, 929, 1010,
1206 i 1550.

A%&' ()' W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r.
poz. 645, 691, 868, 1265 i 1579) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 108 w ust. 1 w pkt 58 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 59 w brzmieniu:
„59) kosztów zwizanych z realizacj zada, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 13a ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860).”;
2) po art. 109g dodaje si art. 109h w brzmieniu:
„Art. 109h. Minister właciwy do spraw rodziny corocznie przekazuje na rachunek wojewodów rodki Funduszu Pracy na realizacj zada, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 13a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastpczej, w kwocie nie wikszej ni 70 mln zł.”.
Art. 18. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 i 1807) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 47 po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:
„1a. wiadczeniobiorcom do 18 roku ycia, u których stwierdzono cikie i nieodwracalne upoledzenie albo
nieuleczaln chorob zagraajc yciu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
na podstawie zawiadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadajcego specjalizacj II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: połonictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii
lub pediatrii, przysługuje prawo do wyrobów medycznych okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38
ust. 4 ustawy o refundacji, na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokoci limitu finansowania ze rodków publicznych okrelonego w tych przepisach, według wskaza medycznych
bez uwzgldnienia okresów uytkowania. O iloci miesicznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje kadorazowo
osoba uprawniona do wystawienia zlecenia, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji.”;
2) w art. 47c ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kobiety w ciy, wiadczeniobiorcy do 18 roku ycia, posiadajcy zawiadczenie, o którym mowa w art. 47
ust. 1a, osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci maj prawo do korzystania poza kolejnoci ze wiadcze opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.”;
3) w art. 57 w ust. 2 w pkt 13 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 14 w brzmieniu:
„14) dla osób posiadajcych zawiadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a.”;
4) w art. 146 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Do postpowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej w danym roku,
a w przypadku umowy o udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej zawartej na okres dłuszy ni rok, do ustalenia kwoty zobowizania i warunków finansowych w danym roku, stosuje si taryf wiadcze opublikowan w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji do dnia 30 czerwca roku poprzedniego.”.
Art. 19. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 575 i 1583) w art. 15 w ust. 1 po pkt 13 dodaje si pkt 13a w brzmieniu:
„13a) realizacja zada okrelonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciy i rodzin „Za yciem” (Dz. U. poz. 1860);”.
Art. 20. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U.
poz. 1255) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 4:
a) w ust. 1 w pkt 7 kropk zastpuje si przecinkiem, dodaje si wyraz „lub” i dodaje si pkt 8 w brzmieniu:
„8) która jest w ciy.”,
b) w ust. 2 w pkt 6 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 7 w brzmieniu:
„7) ust. 1 pkt 8 – wykazuje przez przedłoenie dokumentu potwierdzajcego ci.”,
c) w ust. 4:
– dwukrotnie uyte wyrazy „pkt 1–6” zastpuje si wyrazami „pkt 1–6 i 8”,
– wyrazy „ust. 2 pkt 1–5” zastpuje si wyrazami „ust. 2 pkt 1–5 i 7”,
d) po ust. 4 dodaje si ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 8, jest udzielana w zakresie zwizanym z ci i urodzeniem dziecka, w szczególnoci praw rodzicielskich i uprawnie pracowniczych.”;
2) załcznik nr 3 do ustawy otrzymuje brzmienie okrelone w załczniku do niniejszej ustawy.
Art. 21. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjtkiem art. 7, art. 12 i art. 18 pkt 3 i 4, które
wchodz w ycie z dniem nastpujcym po dniu ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Z*+cznik do ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. (poz. 1860)
Załącznik nr 3

WZÓR

OĞwiadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 oraz z 2016 r. poz. 1860)
Ja, niej podpisany(-na), (imi, nazwisko, adres) ................................................................................................................
…………………………………, PESEL1) ........................................................................., owiadczam, e z uwagi na:2)
wiadczenie z pomocy społecznej przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
w okresie 12 miesicy poprzedzajcych zwrócenie si o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i niewydanie
wobec mnie w tym okresie decyzji o zwrocie nienalenie pobranego wiadczenia,
posiadanie wanej Karty Duej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duej Rodziny,
posiadanie zawiadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach bdcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
posiadanie wanej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działa poza granicami pastwa,
nieukoczenie 26. roku ycia,
ukoczenie 65. roku ycia,
ci
jestem uprawniony(-na) do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, jednake z uwagi na sytuacj kryzysow lub
zdarzenie losowe nie jestem w stanie przedstawi dokumentów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1–5 i 7 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Jednoczenie owiadczam, e jestem wiadomy(-ma) odpowiedzialnoci karnej za złoenie fałszywego owiadczenia.

.......................................................
(data i podpis osoby uprawnionej)

1)
2)

W przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzajcego tosamo.
Zaznaczy właciwe.

