


Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o pomocy pa�stwa w wychowywaniu dzieci1)

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. 1. Ustawa okre�la warunki nabywania prawa do �wiadczenia wychowawczego 

oraz zasady przyznawania i wypłacania tego �wiadczenia. 

2. Prawo do �wiadczenia wychowawczego przysługuje: 

1) obywatelom polskim; 

2) cudzoziemcom: 

a) do których stosuje si� przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego, 

b) je�eli wynika to z wi���cych Rzeczpospolit� Polsk� dwustronnych umów 

mi�dzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, 

c) przebywaj�cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia 

na pobyt czasowy udzielonego w zwi�zku z okoliczno�ciami, o których mowa w 

art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z 

pó�n. zm.
2)

), je�eli zamieszkuj� z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

                                                 

1)
 Niniejsz� ustaw� zmienia si� ustawy: ustaw� z dnia 17 listopada 1964 r. − Kodeks post�powania cywilnego, 

ustaw� z dnia 17 czerwca 1966 r. o post�powaniu egzekucyjnym w administracji, ustaw� z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustaw� z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty, 

ustaw� z dnia 26 pa�dziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, 

ustaw� z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy pa�stwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, 

udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, ustaw� z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

ustaw� z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustaw� z dnia 29 sierpnia 1997 r. −
Ordynacja podatkowa, ustaw� z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustaw� z dnia 

28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzinnych, ustaw� z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

ustaw� z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustaw� z dnia 7 wrze�nia 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, ustaw� z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustaw� z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast�pczej oraz ustaw� z dnia 5 grudnia 2014 r. o 

Karcie Du�ej Rodziny. 
2)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 463 i 1004, z 2015 r. poz. 1274, 

1607 i 1767 oraz z 2016 r. poz. 65. 
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d) posiadaj�cym kart� pobytu z adnotacj� „dost�p do rynku pracy”, je�eli zamieszkuj�

z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wył�czeniem 

obywateli pa�stw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na prac� na terytorium 

pa�stwa członkowskiego na okres nieprzekraczaj�cy sze�ciu miesi�cy, obywateli 

pa�stw trzecich przyj�tych w celu podj�cia studiów oraz obywateli pa�stw trzecich, 

którzy maj� prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy. 

3. Prawo do �wiadczenia wychowawczego przysługuje osobom, o których mowa 

w ust. 2, je�eli zamieszkuj� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym 

maj� otrzymywa� �wiadczenie wychowawcze, chyba �e przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy mi�dzynarodowe o zabezpieczeniu 

społecznym stanowi� inaczej. 

Art. 2. Ilekro� w ustawie jest mowa o: 

1) dochodzie − oznacza to dochód w rozumieniu przepisów o �wiadczeniach rodzinnych; 

2) dochodzie członka rodziny − oznacza to przeci�tny miesi�czny dochód członka rodziny 

osi�gni�ty w roku kalendarzowym poprzedzaj�cym okres, na który ustalane jest prawo 

do �wiadczenia wychowawczego, z zastrze�eniem art. 7 ust. 1−3; 

3) dochodzie dziecka pozostaj�cego pod opiek� opiekuna prawnego − oznacza to 

przeci�tny miesi�czny dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzaj�cym okres, 

na który ustalane jest prawo do �wiadczenia wychowawczego, z zastrze�eniem art. 7 

ust. 1−3; 

4) dochodzie rodziny − oznacza to sum� dochodów członków rodziny; 

5) dziecku − oznacza to dziecko własne, dziecko mał�onka, dziecko przysposobione oraz 

dziecko, w sprawie którego toczy si� post�powanie o przysposobienie, lub dziecko 

znajduj�ce si� pod opiek� prawn�; 

6) emeryturach i rentach − oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu 

niezdolno�ci do pracy, w tym renty szkoleniowe, okre�lone w przepisach o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpiecze� Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpiecze�stwa 

Wewn�trznego, Agencji Wywiadu, Słu�by Kontrwywiadu Wojskowego, Słu�by 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra�y Granicznej, Biura 

Ochrony Rz�du, Pa�stwowej Stra�y Po�arnej i Słu�by Wi�ziennej oraz ich rodzin, o 

zaopatrzeniu emerytalnym �ołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu 
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inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych 

osobach b�d�cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a tak�e 

uposa�enia w stanie spoczynku okre�lone w przepisach prawa o ustroju s�dów 

powszechnych, przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o S�dzie Najwy�szym, a 

tak�e renty szkoleniowe i renty z tytułu niezdolno�ci do pracy okre�lone w przepisach o 

ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, renty z 

tytułu niezdolno�ci do pracy okre�lone w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków 

lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okoliczno�ciach, a tak�e renty 

strukturalne okre�lone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 

�rodków pochodz�cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem �rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich; 

7) gospodarstwie rolnym − oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o 

podatku rolnym; 

8) instytucji zapewniaj�cej całodobowe utrzymanie − oznacza to dom pomocy społecznej, 

młodzie�owy o�rodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, 

areszt �ledczy, zakład karny, szkoł� wojskow� lub inn� szkoł�, je�eli instytucje te 

zapewniaj� nieodpłatnie pełne utrzymanie; 

9) niepełnosprawnym dziecku − oznacza to dziecko legitymuj�ce si� orzeczeniem o 

niepełnosprawno�ci okre�lonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub 

znacznym stopniu niepełnosprawno�ci; 

10) opiekunie faktycznym dziecka − oznacza to osob� faktycznie opiekuj�c� si� dzieckiem, 

je�eli wyst�piła z wnioskiem do s�du opieku�czego o przysposobienie dziecka; 

11) organie wła�ciwym − oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wła�ciwych 

ze wzgl�du na miejsce zamieszkania osoby ubiegaj�cej si� o �wiadczenie wychowawcze 

lub otrzymuj�cej �wiadczenie wychowawcze; 

12) osobach pozostaj�cych na utrzymaniu − oznacza to członków rodziny utrzymuj�cych si�

z poł�czonych dochodów tych osób; 

13) osobie samotnie wychowuj�cej dziecko − oznacza to pann�, kawalera, wdow�, wdowca, 

osob� pozostaj�c� w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem s�du, osob�
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rozwiedzion�, chyba �e wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego 

rodzicem; 

14) pierwszym dziecku − oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do 

uko�czenia 18. roku �ycia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesi�ca i 

roku, b�d�cych najstarszymi dzie�mi w rodzinie w wieku do uko�czenia 18. roku �ycia, 

pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osob�, o której mowa w 

art. 4 ust. 2; 

15) przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego − oznacza to 

rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE 

L 166 z 30.04.2004, str. 1, z pó�n. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 5, t. 5, str. 72, z pó�n. zm.) oraz rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 987/2009 z dnia 16 wrze�nia 2009 r. dotycz�ce wykonywania rozporz�dzenia 

(WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

(Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z pó�n. zm.); 

16) rodzinie − oznacza to odpowiednio nast�puj�cych członków rodziny: mał�onków, 

rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkuj�ce wspólnie z tymi 

osobami, pozostaj�ce na ich utrzymaniu dzieci w wieku do uko�czenia 25. roku �ycia, a 

tak�e dzieci, które uko�czyły 25. rok �ycia, legitymuj�ce si� orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawno�ci, je�eli w zwi�zku z t� niepełnosprawno�ci� przysługuje 

�wiadczenie piel�gnacyjne lub specjalny zasiłek opieku�czy albo zasiłek dla opiekuna, o 

którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (Dz. U. poz. 567 oraz z 2015 r. poz. 1240 i 1359); do członków rodziny nie 

zalicza si� dziecka pozostaj�cego pod opiek� opiekuna prawnego, dziecka pozostaj�cego 

w zwi�zku mał�e�skim, a tak�e pełnoletniego dziecka posiadaj�cego własne dziecko; 

17) szkole − oznacza to szkoł� podstawow�, gimnazjum, szkoł� ponadgimnazjaln� oraz 

szkoł� artystyczn�, w której realizowany jest obowi�zek szkolny i obowi�zek nauki, a 

tak�e młodzie�owy o�rodek socjoterapii, specjalny o�rodek szkolno-wychowawczy, 

specjalny o�rodek wychowawczy dla dzieci i młodzie�y wymagaj�cych stosowania 

specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a tak�e o�rodek umo�liwiaj�cy 

dzieciom i młodzie�y upo�ledzonym umysłowo w stopniu gł�bokim oraz dzieciom i 

młodzie�y z upo�ledzeniem umysłowym z niepełnosprawno�ciami sprz��onymi 
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realizacj� obowi�zku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi�zku szkolnego i 

obowi�zku nauki; 

18) umiarkowanym stopniu niepełnosprawno�ci − oznacza to: 

a) niepełnosprawno�� w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b) całkowit� niezdolno�� do pracy orzeczon� na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpiecze� Społecznych, 

c) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

19) utracie dochodu − oznacza to utrat� dochodu spowodowan�: 

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b) utrat� prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c) utrat� zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d) utrat� zasiłku przedemerytalnego lub �wiadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego �wiadczenia kompensacyjnego, a tak�e emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalno�ci gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalno�ci gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z pó�n. zm.
3)

), 

f) utrat� zasiłku chorobowego, �wiadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzy�skiego, przysługuj�cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, 

g) utrat� zas�dzonych �wiadcze� alimentacyjnych w zwi�zku ze �mierci� osoby 

zobowi�zanej do tych �wiadcze� lub utrat� �wiadcze� pieni��nych wypłacanych w 

przypadku bezskuteczno�ci egzekucji alimentów w zwi�zku ze �mierci� osoby 

zobowi�zanej do �wiadcze� alimentacyjnych, 

h) utrat� �wiadczenia rodzicielskiego, 

i) utrat� zasiłku macierzy�skiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

                                                 

3) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 875, 978, 

1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65. 
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j) utrat� stypendium doktoranckiego okre�lonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wy�szym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 

z pó�n. zm.
4)

); 

20) uzyskaniu dochodu − oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a) zako�czeniem urlopu wychowawczego, 

b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub �wiadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego �wiadczenia kompensacyjnego, a tak�e emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

e) rozpocz�ciem pozarolniczej działalno�ci gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno�ci gospodarczej, 

f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, �wiadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzy�skiego, przysługuj�cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, 

g) uzyskaniem �wiadczenia rodzicielskiego, 

h) uzyskaniem zasiłku macierzy�skiego, o którym mowa w przepisach o 

ubezpieczeniu społecznym rolników, 

i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego okre�lonego w art. 200 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wy�szym; 

21) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej − oznacza to wykonywanie pracy na podstawie 

stosunku pracy, stosunku słu�bowego, umowy o prac� nakładcz� oraz wykonywanie 

pracy lub �wiadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy 

o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni 

kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a tak�e prowadzenie pozarolniczej 

działalno�ci gospodarczej; 

22) znacznym stopniu niepełnosprawno�ci − oznacza to: 

a) niepełnosprawno�� w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

                                                 

4)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, 

z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 

860, 1187, 1240, 1268, 1767 i 1923 oraz z 2016 r. poz. 64. 
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b) całkowit� niezdolno�� do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczon� na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze� Społecznych, 

c) stał� albo długotrwał� niezdolno�� do pracy w gospodarstwie rolnym i do 

samodzielnej egzystencji albo trwał� lub okresow� całkowit� niezdolno�� do pracy 

w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczone na podstawie 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania �wiadcze�

okre�lonych w tych przepisach, 

d) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

e) niezdolno�� do samodzielnej egzystencji orzeczon� na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze� Społecznych lub przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników. 

Art. 3. Rada Ministrów składa corocznie Sejmowi i Senatowi, w terminie do dnia 

30 wrze�nia, sprawozdanie z realizacji ustawy. 

Rozdział 2 

�wiadczenie wychowawcze 

Art. 4. 1. Celem �wiadczenia wychowawczego jest cz��ciowe pokrycie wydatków 

zwi�zanych z wychowaniem dziecka, w tym z opiek� nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb 

�yciowych. 

2. �wiadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu 

dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. 

3. �wiadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2, do dnia 

uko�czenia przez dziecko 18. roku �ycia. 

Art. 5. 1. �wiadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 

ust. 2, w wysoko�ci 500,00 zł miesi�cznie na dziecko w rodzinie. 

2. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z postanowieniem s�du, nie zamieszkuje z 

rodzicem lub opiekunem faktycznym przez cały miesi�c, kwot� �wiadczenia 

wychowawczego przysługuj�c� za niepełny miesi�c ustala si�, dziel�c kwot� tego 

�wiadczenia przez liczb� wszystkich dni kalendarzowych w tym miesi�cu, a otrzyman� kwot�

mno�y si� przez liczb� dni kalendarzowych, za które to �wiadczenie przysługuje. Kwot�

�wiadczenia wychowawczego przysługuj�c� za niepełny miesi�c zaokr�gla si� do 10 groszy 

w gór�. 
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3. �wiadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których 

mowa w art. 4 ust. 2, je�eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob� nie przekracza kwoty 

800,00 zł. 

4. Je�eli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, �wiadczenie wychowawcze 

przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, je�eli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osob� nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. 

Art. 6. Rada Ministrów mo�e, w drodze rozporz�dzenia, podnie�� wysoko�� kwoty, o 

której mowa w art. 5 ust. 1, bior�c pod uwag� prognozowany �rednioroczny wska�nik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyj�ty w ustawie bud�etowej na dany rok 

kalendarzowy.

Art. 7. 1. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostaj�ce 

pod opiek� opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzaj�cym okres, na który jest 

ustalane prawo do �wiadczenia wychowawczego, lub po tym roku, ustalaj�c ich dochód, nie 

uwzgl�dnia si� dochodu utraconego. 

2. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostaj�ce pod 

opiek� opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzaj�cym okres, na który ustalane 

jest prawo do �wiadczenia wychowawczego, ustalaj�c dochód członka rodziny lub dziecka 

pozostaj�cego pod opiek� opiekuna prawnego, osi�gni�ty w tym roku dochód dzieli si� przez 

liczb� miesi�cy, w których dochód ten był uzyskiwany, je�eli dochód ten jest uzyskiwany w 

okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do �wiadczenia wychowawczego. 

3. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostaj�ce pod 

opiek� opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzaj�cym okres, na który ustalane 

jest prawo do �wiadczenia wychowawczego, dochód ich ustala si� na podstawie dochodu 

członka rodziny lub dochodu dziecka pozostaj�cego pod opiek� opiekuna prawnego, 

powi�kszonego o kwot� osi�gni�tego dochodu za miesi�c nast�puj�cy po miesi�cu, w którym 

nast�piło uzyskanie dochodu, je�eli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane 

lub weryfikowane jest prawo do �wiadczenia wychowawczego. 

4. W przypadku gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zast�pczej lub w 

instytucji zapewniaj�cej całodobowe utrzymanie, ustalaj�c dochód rodziny w przeliczeniu na 

osob�, nie uwzgl�dnia si� osoby umieszczonej w pieczy zast�pczej lub w instytucji 

zapewniaj�cej całodobowe utrzymanie. 
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5. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje si�, �e z 1 ha 

przeliczeniowego uzyskuje si� dochód miesi�czny w wysoko�ci 1/12 dochodu ogłaszanego 

corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urz�du Statystycznego na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045). 

6. Ustalaj�c dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni 

gospodarstwa stanowi�cego podstaw� wymiaru podatku rolnego wlicza si� obszary rolne 

oddane w dzier�aw�, z wyj�tkiem: 

1) oddanej w dzier�aw�, na podstawie umowy dzier�awy zawartej stosownie do przepisów 

o ubezpieczeniu społecznym rolników, cz��ci lub cało�ci znajduj�cego si� w posiadaniu 

rodziny gospodarstwa rolnego; 

2) gospodarstwa rolnego wniesionego do u�ytkowania przez rolnicz� spółdzielni�

produkcyjn�; 

3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzier�aw� w zwi�zku z pobieraniem renty okre�lonej 

w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze �rodków pochodz�cych z 

Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w 

przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem �rodków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

7. Ustalaj�c dochód rodziny uzyskany przez dzier�awc� gospodarstwa rolnego oddanego 

w dzier�aw� na zasadach, o których mowa w ust. 6, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego 

pomniejsza si� o zapłacony czynsz z tytułu dzier�awy. 

8. Ustalaj�c dochód rodziny uzyskany z wydzier�awionego od Agencji Nieruchomo�ci 

Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza si� o 

zapłacony czynsz z tytułu dzier�awy. 

9. W przypadku gdy prawo do �wiadczenia wychowawczego ustala si� na dziecko 

pozostaj�ce pod opiek� opiekuna prawnego, ustalaj�c dochód, uwzgl�dnia si� tylko dochód 

dziecka. 

10. W przypadku gdy rodzina uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody 

pozarolnicze, dochody te sumuje si�. 

Art. 8. 1. �wiadczenie wychowawcze nie przysługuje, je�eli: 

1) dziecko pozostaje w zwi�zku mał�e�skim; 

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniaj�cej całodobowe utrzymanie albo w 

pieczy zast�pczej; 
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3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do �wiadczenia wychowawczego na własne 

dziecko; 

4) członkowi rodziny przysługuje za granic� na dziecko �wiadczenie o podobnym 

charakterze do �wiadczenia wychowawczego, chyba �e przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy mi�dzynarodowe o 

zabezpieczeniu społecznym stanowi� inaczej. 

2. �wiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko nie przysługuje, je�eli osobie 

samotnie wychowuj�cej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, 

�wiadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodz�cego lub 

zatwierdzonego przez s�d, chyba �e: 

1) drugi z rodziców dziecka nie �yje; 

2) ojciec dziecka jest nieznany; 

3) powództwo o ustalenie �wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało 

oddalone; 

4) s�d zobowi�zał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania 

dziecka i nie zobowi�zał drugiego z rodziców do �wiadczenia alimentacyjnego na rzecz 

tego dziecka. 

Art. 9. W przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2, marnotrawi wypłacane 

jej �wiadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ wła�ciwy 

przekazuje nale�ne osobie �wiadczenie wychowawcze w cało�ci lub w cz��ci w formie 

rzeczowej lub w formie opłacania usług. 

Rozdział 3 

Podmioty realizuj�ce zadania w zakresie �wiadczenia wychowawczego 

Art. 10. 1. Post�powanie w sprawie �wiadczenia wychowawczego prowadzi organ 

wła�ciwy. 

2. Organ wła�ciwy mo�e, w formie pisemnej, upowa�ni� swojego zast�pc�, pracownika 

urz�du albo kierownika o�rodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, 

a tak�e inn� osob� na wniosek kierownika o�rodka pomocy społecznej lub innej jednostki 

organizacyjnej gminy do prowadzenia post�powania w sprawach, o których mowa w ust. 1, a 

tak�e do wydawania w tych sprawach decyzji. 

3. W przypadku gdy post�powania w sprawach, o których mowa w ust. 1, prowadzone 

s� w o�rodku pomocy społecznej, realizacja tych zada� nie mo�e powodowa�
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nieprawidłowo�ci w wykonywaniu zada� pomocy społecznej, a tak�e nie mo�e narusza�

norm zatrudnienia pracowników socjalnych okre�lonych w przepisach o pomocy społecznej. 

Art. 11. 1. Marszałek województwa wła�ciwy ze wzgl�du na miejsce zamieszkania 

osoby ubiegaj�cej si� o �wiadczenie wychowawcze: 

1) pełni funkcj� instytucji wła�ciwej w zwi�zku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania si�

osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

2) wydaje decyzje w sprawach �wiadczenia wychowawczego realizowanego w zwi�zku z 

koordynacj� systemów zabezpieczenia społecznego. 

2. Marszałek województwa mo�e, w formie pisemnej, upowa�ni� dyrektora, jego 

zast�pc� lub innego pracownika regionalnego o�rodka polityki społecznej lub innego 

pracownika urz�du marszałkowskiego do załatwiania w jego imieniu spraw dotycz�cych 

realizacji �wiadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego, a tak�e do wydawania w tych sprawach decyzji. 

3. �wiadczenie wychowawcze przyznane decyzj� wydan� przez marszałka 

województwa wypłaca organ wła�ciwy. 

4. Samorz�d województwa wymienia dane w zakresie �wiadczenia wychowawczego w 

ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotycz�cych Zabezpieczenia 

Społecznego, o którym mowa w rozporz�dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 987/2009 z dnia 16 wrze�nia 2009 r. dotycz�cym wykonywania rozporz�dzenia (WE) 

nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, za po�rednictwem 

punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 12 ust. 2. 

Art. 12. 1. Minister wła�ciwy do spraw rodziny jest władz� wła�ciw� oraz instytucj�

ł�cznikow� w zakresie �wiadczenia wychowawczego w zwi�zku z udziałem Rzeczypospolitej 

Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

2. Minister wła�ciwy do spraw rodziny prowadzi punkt kontaktowy, o którym mowa w 

rozporz�dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 wrze�nia 

2009 r. dotycz�cym wykonywania rozporz�dzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego, słu��cy do wymiany danych w ramach Systemu 

Elektronicznej Wymiany Informacji dotycz�cych Zabezpieczenia Społecznego w zakresie 

�wiadczenia wychowawczego. 
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3. Minister wła�ciwy do spraw rodziny mo�e przetwarza� dane osobowe, je�eli jest to 

niezb�dne do prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 2, w tym do 

realizacji praw lub obowi�zków wynikaj�cych z przepisów o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego. 

Rozdział 4 

Post�powanie w sprawach o �wiadczenie wychowawcze 

Art. 13. 1. Ustalenie prawa do �wiadczenia wychowawczego oraz jego wypłata 

nast�puj� odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna 

prawnego dziecka. 

2. Wniosek składa si� w urz�dzie gminy lub miasta wła�ciwym ze wzgl�du na miejsce 

zamieszkania osoby ubiegaj�cej si� o �wiadczenie wychowawcze. 

3. Wniosek zawiera dane dotycz�ce: 

1) osoby wyst�puj�cej o przyznanie �wiadczenia wychowawczego, w tym: imi�, nazwisko, 

adres miejsca zamieszkania lub pobytu, miejsce urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, 

płe�, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL − numer i seri�

dokumentu potwierdzaj�cego to�samo��; 

2) dzieci pozostaj�cych na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imi�, 

nazwisko, dat� urodzenia, miejsce urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płe�, numer 

PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL − numer i seri� dokumentu 

potwierdzaj�cego to�samo��. 

4. Do wniosku doł�cza si� odpowiednio: 

1) za�wiadczenia lub o�wiadczenia dokumentuj�ce wysoko�� innych dochodów ni�

dochody podlegaj�ce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

zasadach okre�lonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 

z pó�n. zm.
5)

) ka�dego członka rodziny; 

                                                 

5)
 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 oraz 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 i 1992. 
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2) o�wiadczenie o deklarowanych dochodach osi�ganych przez osoby podlegaj�ce 

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osi�ganych przez osoby fizyczne, zawieraj�ce informacje o: 

a) wysoko�ci dochodu, 

b) wysoko�ci nale�nych składek na ubezpieczenia społeczne, 

c) wysoko�ci nale�nych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

d) wysoko�ci i formie opłacanego podatku dochodowego, 

e) wysoko�ci dochodu po odliczeniu nale�nych składek i podatku; 

3) za�wiadczenia lub o�wiadczenia oraz dowody niezb�dne do ustalenia prawa do 

�wiadczenia wychowawczego: 

a) za�wiadczenie s�du opieku�czego lub o�rodka adopcyjnego o prowadzonym 

post�powaniu s�dowym w sprawie o przysposobienie dziecka, 

b) prawomocne orzeczenie s�du orzekaj�ce rozwód lub separacj�, 

c) orzeczenie s�du opieku�czego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 

d) inne dokumenty potwierdzaj�ce spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia 

wysoko�ci �wiadczenia wychowawczego b�d�cego przedmiotem wniosku. 

5. Wniosek i zał�czniki do wniosku okre�lone w ust. 4 mog� by� składane drog�

elektroniczn� za pomoc� systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra 

wła�ciwego do spraw rodziny lub systemu teleinformatycznego wskazanego w obwieszczeniu 

przez ministra wła�ciwego do spraw rodziny i ministra wła�ciwego do spraw informatyzacji. 

6. Wniosek i zał�czniki do wniosku okre�lone w ust. 4 składane w postaci elektronicznej 

uwierzytelnia si� przy u�yciu mechanizmów okre�lonych w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno�ci podmiotów realizuj�cych zadania publiczne 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). 

7. W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej uwierzytelnianego przy 

u�yciu mechanizmów okre�lonych w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalno�ci podmiotów realizuj�cych zadania publiczne, po wpisaniu do 

formularza wniosku numerów PESEL osoby wyst�puj�cej o przyznanie �wiadczenia 

wychowawczego i dzieci pozostaj�cych na utrzymaniu tej osoby, formularz wniosku mo�e 

by� uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, nazwiska, 

miejsca urodzenia, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa i płci osoby wyst�puj�cej 

o przyznanie �wiadczenia wychowawczego i dzieci pozostaj�cych na utrzymaniu tej osoby.  
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8. Wniosku nie uzupełnia si� o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, je�eli w oparciu o 

dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie mo�na stwierdzi� stopnia 

pokrewie�stwa pomi�dzy osob� wyst�puj�c� o przyznanie �wiadczenia wychowawczego a 

dzie�mi pozostaj�cymi na utrzymaniu tej osoby. 

9. W przypadku niezgodno�ci ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru 

PESEL zawartych w formularzu wniosku, osoba wyst�puj�ca o przyznanie �wiadczenia 

wychowawczego wskazuje w formularzu wniosku poprawne dane. 

10. Je�eli osoba ubiegaj�ca si� o �wiadczenie wychowawcze nie mo�e zło�y� w formie 

dokumentu elektronicznego za�wiadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub stanu 

prawnego lub innego dokumentu niezb�dnego w post�powaniu w sprawie o �wiadczenie 

wychowawcze, osoba ta mo�e zło�y� elektroniczn� kopi� takiego dokumentu, po 

uwierzytelnieniu jej przy u�yciu mechanizmów okre�lonych w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno�ci podmiotów realizuj�cych zadania 

publiczne. 

11. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku nale�y doł�czy�

dokumenty potwierdzaj�ce ich utrat� lub uzyskanie oraz ich wysoko��. 

12. Dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz ust. 11, nie doł�cza si� do 

wniosku, w przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, nie ubiega si� o przyznanie 

�wiadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. 

13. Ilekro� w post�powaniach w sprawach o przyznanie �wiadczenia wychowawczego 

jest wymagane potwierdzenie: 

1) wysoko�ci dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzin� lub 

członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzaj�cym okres, na który ustalane jest 

prawo do �wiadczenia wychowawczego, w tym dochodów, o których mowa w ust. 4 

pkt 1, 

2) wielko�ci gospodarstwa rolnego, 

3) nieponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniaj�cej całodobowe 

utrzymanie 

− osoba ubiegaj�ca si� o przyznanie �wiadczenia wychowawczego przedkłada za�wiadczenia 

lub o�wiadczenia. 

14. O�wiadczenia, o których mowa w ust. 13, składa si� pod rygorem odpowiedzialno�ci 

karnej za składanie fałszywych zezna�. Składaj�cy o�wiadczenie jest obowi�zany do 

zawarcia w nim klauzuli nast�puj�cej tre�ci: „Jestem �wiadomy odpowiedzialno�ci karnej za 
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zło�enie fałszywego o�wiadczenia.”. Klauzula ta zast�puje pouczenie organu o 

odpowiedzialno�ci karnej za składanie fałszywych zezna�. 

15. Minister wła�ciwy do spraw rodziny okre�li, w drodze rozporz�dzenia, sposób i tryb 

post�powania w sprawach o przyznanie �wiadczenia wychowawczego oraz wzory: 

1) wniosku o ustalenie prawa do �wiadczenia wychowawczego, 

2) o�wiadcze� o dochodach rodziny, w tym o�wiadcze� osób rozliczaj�cych si� na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osi�ganych przez osoby fizyczne, 

3) o�wiadcze� o wielko�ci gospodarstwa rolnego 

− kieruj�c si� konieczno�ci� zapewnienia prawidłowego przebiegu post�powania w sprawach 

o przyznanie �wiadczenia wychowawczego oraz przekazywania dokumentacji niezb�dnej do 

sprawnej realizacji, w tym drog� elektroniczn�, zada� w zakresie �wiadczenia 

wychowawczego. 

Art. 14. 1. Systemy teleinformatyczne stosowane w urz�dach administracji publicznej 

realizuj�cych zadania w zakresie okre�lonym w ustawie stanowi� integralne cz��ci systemów 

teleinformatycznych stosowanych do realizacji �wiadcze� rodzinnych okre�lonych w ustawie 

z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z pó�n. 

zm.
6)

). 

2. Minister wła�ciwy do spraw rodziny tworzy rejestr centralny obejmuj�cy nast�puj�ce 

informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez organy wła�ciwe i samorz�dy 

województw podczas realizacji zada� w zakresie �wiadczenia wychowawczego: 

1) dane dotycz�ce osób pobieraj�cych �wiadczenie wychowawcze, osób ubiegaj�cych si� o 

�wiadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin: 

a) imi� i nazwisko, 

b) dat� urodzenia, 

c) adres miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania lub pobytu, 

d) numer PESEL, 

e) numer i seri� dokumentu potwierdzaj�cego to�samo�� w przypadku osób, które nie 

posiadaj� numeru PESEL, 

f) stan cywilny, 

g) obywatelstwo, 

                                                 

6)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 995, 1217, 

1240, 1268, 1302, 1359 i 1830. 
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h) stopie� pokrewie�stwa z członkami rodziny, 

i) orzeczenie o niepełnosprawno�ci lub o stopniu niepełnosprawno�ci, 

j) liczb� i wysoko�� wypłaconych �wiadcze�, 

k) płe�, 

l) dochody, 

m) organ, do którego zło�ono wniosek, oraz dat� zło�enia wniosku, 

n) organ, który przyznał �wiadczenie, dat� wydania decyzji przyznaj�cej �wiadczenie 

oraz numer tej decyzji, 

o) okres, na który �wiadczenie zostało przyznane; 

2) warto�ci udzielonych �wiadcze�. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, mog� by� przetwarzane przez ministra 

wła�ciwego do spraw rodziny w celu umo�liwienia organom wła�ciwym i marszałkom 

województw weryfikacji prawa do �wiadczenia wychowawczego oraz przez podmioty 

wymienione w ust. 4 w celu, w którym informacje te zostały im udost�pnione, na zasadach 

okre�lonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 2015 r. poz. 2135 i 2281). Organy wła�ciwe i marszałkowie województw przekazuj�

dane do rejestru centralnego, wykorzystuj�c systemy teleinformatyczne, o których mowa w 

ust. 1. 

4. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 2, udost�pnia si�, 

w zakresie niezb�dnym do realizacji ich zada� ustawowych, nast�puj�cym podmiotom: 

1) organowi wła�ciwemu i marszałkowi województwa − w celu weryfikacji danych 

dotycz�cych osób ubiegaj�cych si� o przyznanie �wiadczenia wychowawczego, osób 

pobieraj�cych �wiadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin; 

2) organowi wła�ciwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 

r. o �wiadczeniach rodzinnych, i marszałkowi województwa − w celu weryfikacji 

danych dotycz�cych osób ubiegaj�cych si� o �wiadczenia rodzinne, osób pobieraj�cych 

�wiadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin; 

3)  organowi wła�ciwemu dłu�nika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 wrze�nia 

2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859, z 

pó�n. zm.
7)

), i organowi wła�ciwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 tej 

ustawy − w celu weryfikacji danych dotycz�cych osób ubiegaj�cych si� o �wiadczenia z 

                                                 

7)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1217, 1302, 1359 

i 1830. 
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funduszu alimentacyjnego, osób pobieraj�cych �wiadczenia z funduszu alimentacyjnego 

i członków ich rodzin oraz danych dotycz�cych dłu�ników alimentacyjnych; 

4) jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki 

samorz�du terytorialnego − w celu weryfikacji danych dotycz�cych osób ubiegaj�cych 

si� o �wiadczenia z pomocy społecznej, osób pobieraj�cych �wiadczenia z pomocy 

społecznej oraz członków ich rodzin; 

5) powiatowym i wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawno�ci − w 

celu weryfikacji danych dotycz�cych osób ubiegaj�cych si� o wydanie orzeczenia o 

niepełnosprawno�ci lub o stopniu niepełnosprawno�ci i osób posiadaj�cych orzeczenie o 

niepełnosprawno�ci lub o stopniu niepełnosprawno�ci. 

5. Minister wła�ciwy do spraw rodziny przechowuje informacje w rejestrze centralnym, 

o którym mowa w ust. 2, przez okres 10 lat od dnia zaprzestania udzielania �wiadczenia 

wychowawczego, z wyj�tkiem informacji dotycz�cych osób, którym �wiadczenie nie zostało 

przyznane, które przechowuje si� przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie 

�wiadczenia stała si� ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do 

�wiadczenia bez rozpatrzenia. 

6. Podmioty wymienione w ust. 4 przechowuj� informacje, o których mowa w ust. 2, 

przez okres 10 lat od dnia ich udost�pnienia z rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 2, z 

wyj�tkiem informacji dotycz�cych osób, którym �wiadczenie nie zostało przyznane albo 

którym wydane zostało orzeczenie o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub o 

odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawno�ci, które przechowuje si� przez okres 1 roku od 

dnia, w którym decyzja w sprawie �wiadczenia albo wydania orzeczenia stała si� ostateczna, 

lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do �wiadczenia albo o wydanie 

orzeczenia bez rozpatrzenia. 

7. Informacje, o których mowa w ust. 2, usuwa si� niezwłocznie po upływie okresów 

przechowywania, o których mowa w ust. 5 i 6. 

Art. 15. 1. Je�eli w stosunku do osoby ubiegaj�cej si� o przyznanie �wiadczenia 

wychowawczego lub osoby pobieraj�cej to �wiadczenie wyst�pi� w�tpliwo�ci dotycz�ce 

sprawowania opieki nad dzieckiem, w tym równie� w przypadku, o którym mowa w art. 22, 

wydatkowania �wiadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia 

�wiadczenia wychowawczego, organ wła�ciwy oraz marszałek województwa mog� zwróci�

si� do kierownika o�rodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 
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�rodowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z pó�n. zm.
8)

), w celu weryfikacji tych w�tpliwo�ci. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, organ wła�ciwy oraz marszałek 

województwa mog� wyst�pi� do o�rodka pomocy społecznej o udzielenie informacji o 

okoliczno�ciach dotycz�cych sprawowania opieki nad dzieckiem, marnotrawienia 

�wiadczenia wychowawczego lub wydatkowania go niezgodnie z celem, je�eli informacje te 

zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie �rodowiskowym przeprowadzonym nie wcze�niej 

ni� 3 miesi�ce przed dniem otrzymania przez o�rodek pomocy społecznej wniosku o 

udzielenie informacji. 

3. Przepis ust. 2 stosuje si� odpowiednio w przypadku, gdy: 

1) organ wła�ciwy upowa�nił do prowadzenia post�powania w sprawie �wiadczenia 

wychowawczego kierownika o�rodka pomocy społecznej lub kierownika innej jednostki 

organizacyjnej gminy, lub inn� osob� na wniosek kierownika o�rodka pomocy 

społecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy; 

2) marszałek województwa upowa�nił do załatwiania w jego imieniu spraw dotycz�cych 

realizacji �wiadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego dyrektora, jego zast�pc� lub innego pracownika 

regionalnego o�rodka polityki społecznej lub innego pracownika urz�du 

marszałkowskiego. 

Art. 16. 1. W przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2, lub członek rodziny 

tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w pa�stwie, w którym maj�

zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ wła�ciwy 

przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. 

2. W przypadku przebywania osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2, lub członka rodziny 

tej osoby w dniu wydania decyzji przyznaj�cej �wiadczenie wychowawcze lub po dniu jej 

wydania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w pa�stwie, o którym mowa w ust. 1, 

organ wła�ciwy wyst�puje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie maj�

zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si� w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego, 

leczniczego lub zwi�zanego z podj�ciem przez dziecko kształcenia poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

                                                 

8)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 1045, 1240, 

1310, 1359, 1607, 1616, 1830 i 1893. 
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4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, marszałek województwa ustala, czy w 

przekazanej sprawie maj� zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego. 

5. W przypadku gdy marszałek województwa, w sytuacji, o której mowa w ust. 1, ustali, 

�e maj� zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wydaje 

decyzj� zgodnie z art. 11. 

6. W przypadku gdy marszałek województwa, w sytuacji, o której mowa w ust. 2, ustali, 

�e maj� zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ 

wła�ciwy uchyla decyzj� przyznaj�c� �wiadczenie wychowawcze od dnia, w którym osoba 

podlega ustawodawstwu pa�stwa, o którym mowa w ust. 1, w zakresie �wiadcze� na rodzin�

w zwi�zku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, marszałek województwa wydaje decyzj� w 

sprawie �wiadczenia wychowawczego zgodnie z art. 11 od dnia, w którym osoba podlega 

ustawodawstwu pa�stwa, o którym mowa w ust. 1, w zakresie �wiadcze� na rodzin� w 

zwi�zku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

8. W przypadku gdy marszałek województwa ustali, �e w sprawie nie maj�

zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: 

1) przekazuje spraw� organowi wła�ciwemu w celu ustalenia prawa do �wiadczenia 

wychowawczego − w przypadku, o którym mowa w ust. 1; 

2) informuje o tym fakcie organ wła�ciwy − w przypadku, o którym mowa w ust. 2. 

9. Organ wła�ciwy w przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, ustala prawo do 

�wiadczenia wychowawczego od miesi�ca zło�enia wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

10. Marszałek województwa ustala i dochodzi zwrotu nienale�nie pobranego 

�wiadczenia wychowawczego w sprawach, w których maj� zastosowanie przepisy o 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przepisy art. 25 stosuje si� odpowiednio. 

11. W przypadku zwrotu przez instytucj� pa�stwa, o którym mowa w ust. 1, nienale�nie 

pobranego �wiadczenia wychowawczego zgodnie z przepisami o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego, marszałek województwa mo�e umorzy� pozostał� kwot�

nienale�nie pobranego �wiadczenia wychowawczego ł�cznie z odsetkami ustawowymi za 

opó�nienie w cało�ci lub cz��ci, w szczególno�ci je�eli pozostała kwota wynika z ró�nicy 

kursowej. 

Art. 17. 1. Organ wła�ciwy oraz marszałek województwa prowadz�cy post�powanie w 

sprawie �wiadczenia wychowawczego s� obowi�zani do samodzielnego uzyskania lub 
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weryfikacji od organów podatkowych lub ministra wła�ciwego do spraw finansów 

publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru 

PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludno�ci, drog� elektroniczn�, za 

po�rednictwem ministra wła�ciwego do spraw rodziny, lub drog� pisemn�, odpowiednio: 

1) informacji o dochodzie podlegaj�cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych na zasadach okre�lonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ka�dego 

członka rodziny, udzielanych przez naczelnika wła�ciwego urz�du skarbowego, 

zawieraj�cych dane o wysoko�ci: 

a) dochodu, 

b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, 

c) nale�nego podatku; 

2) danych, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d, f, g oraz k; 

3) informacji o wysoko�ci składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o 

wysoko�ci składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych 

składek; 

4) informacji o legitymowaniu si� odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z pó�n. zm.
9)

), 

obejmuj�cej nast�puj�ce dane: 

a) dat� i rodzaj wydanego orzeczenia, 

b) dat� zło�enia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawno�ci albo o stopniu 

niepełnosprawno�ci, 

c) okres, na jaki zostało wydane orzeczenie. 

2. W przypadku gdy w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o 

Niepełnosprawno�ci znajduje si� wi�cej ni� jedno orzeczenie wydane na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, dotycz�ce tej samej osoby, informacja, o której mowa w ust. 1 

pkt 4, jest przekazywana wył�cznie na podstawie orzecze�, które potwierdzaj� prawo do 

�wiadczenia wychowawczego. 

                                                 

9)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, 

Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 

i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873 oraz z 2015 r. poz. 218, 493, 1240, 1273, 1359, 1649 

i 1886. 
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3. W przypadku braku w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o 

Niepełnosprawno�ci informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4, organ wła�ciwy oraz marszałek 

województwa prowadz�cy post�powanie w sprawie �wiadczenia wychowawczego wzywaj�

osob�, o której mowa w art. 13 ust. 1, do doł�czenia orzeczenia o niepełnosprawno�ci lub o 

stopniu niepełnosprawno�ci. 

4. W przypadku awarii systemów teleinformatycznych słu��cych do wymiany 

informacji drog� elektroniczn�, o której mowa w ust. 1, organ wła�ciwy oraz marszałek 

województwa prowadz�cy post�powanie w sprawie �wiadczenia wychowawczego uzyskuj�

informacje, o których mowa w ust. 1, w drodze pisemnej wymiany informacji. Organy 

podatkowe, organy emerytalno-rentowe oraz podmioty prowadz�ce rejestry publiczne 

przekazuj� te informacje niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku organu wła�ciwego lub marszałka województwa prowadz�cego 

post�powanie w sprawie �wiadczenia wychowawczego. 

5. W przypadku braku mo�liwo�ci samodzielnego uzyskania przez organ wła�ciwy lub 

marszałka województwa informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1−3, z przyczyn 

niele��cych po stronie organu wła�ciwego lub marszałka województwa, organ wła�ciwy lub 

marszałek województwa prowadz�cy post�powanie w sprawie �wiadczenia wychowawczego 

wzywaj� osob�, o której mowa w art. 13 ust. 1, do doł�czenia tych informacji. 

Art. 18. 1. Prawo do �wiadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 

1 pa�dziernika do dnia 30 wrze�nia roku nast�pnego. 

2. Prawo do �wiadczenia wychowawczego ustala si�, pocz�wszy od miesi�ca, w którym 

wpłyn�ł wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do ko�ca okresu, o którym 

mowa w ust. 1, nie wcze�niej ni� od dnia odpowiednio urodzenia si� dziecka, obj�cia dziecka 

opiek� lub przysposobienia dziecka. 

3. Je�eli w okresie trzech miesi�cy, licz�c od dnia wydania orzeczenia o 

niepełnosprawno�ci lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawno�ci, zostanie zło�ony wniosek o 

ustalenie prawa do �wiadczenia wychowawczego uzale�nionego od niepełnosprawno�ci, 

prawo to ustala si�, pocz�wszy od miesi�ca, w którym zło�ono wniosek o ustalenie 

niepełnosprawno�ci lub stopnia niepełnosprawno�ci. 

4. W przypadku gdy prawo do �wiadczenia wychowawczego uzale�nione jest od 

niepełnosprawno�ci dziecka, prawo do �wiadczenia wychowawczego ustala si� na okres, o 

którym mowa w ust. 1, chyba �e orzeczenie o niepełnosprawno�ci lub orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawno�ci zostało wydane na czas okre�lony. W tym przypadku prawo do 
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�wiadczenia wychowawczego ustala si� do ostatniego dnia miesi�ca, w którym upływa termin 

wa�no�ci orzeczenia, nie dłu�ej jednak ni� do ko�ca okresu, o którym mowa w ust. 1. 

5. W razie utraty dochodu prawo do �wiadczenia wychowawczego ustala si� od 

pierwszego miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym nast�piła utrata dochodu, nie 

wcze�niej jednak ni� od miesi�ca zło�enia wniosku. 

6. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utrat� prawa do �wiadczenia 

wychowawczego, �wiadczenie nie przysługuje od miesi�ca nast�puj�cego po pierwszym 

miesi�cu od miesi�ca, w którym dochód został osi�gni�ty. 

Art. 19. 1. W przypadku zło�enia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, podmiot 

realizuj�cy �wiadczenie wychowawcze wzywa pisemnie osob� ubiegaj�c� si� o �wiadczenie 

do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

Niezastosowanie si� do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

2. W przypadku gdy osoba zło�y wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot 

realizuj�cy �wiadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy ni�

14 dni i nie dłu�szy ni� 30 dni na uzupełnienie brakuj�cych dokumentów. Niezastosowanie 

si� do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

3. W przypadku gdy przyczyn� niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osob�

składaj�c� wniosek jest brak wydania dokumentu przez wła�ciw� instytucj� w ustawowo 

okre�lonym w odr�bnych przepisach terminie, �wiadczenie wychowawcze przysługuje, 

pocz�wszy od miesi�ca, w którym wniosek został zło�ony. 

Art. 20. 1. W przypadku wyst�pienia zmian maj�cych wpływ na prawo do �wiadczenia 

wychowawczego, osoba otrzymuj�ca �wiadczenie wychowawcze jest obowi�zana do 

niezwłocznego powiadomienia o tym organu wła�ciwego wypłacaj�cego to �wiadczenie. 

2. Osoby otrzymuj�ce �wiadczenie wychowawcze, instytucje publiczne i organizacje 

pozarz�dowe s� obowi�zane do udzielania, na ��danie organu wła�ciwego lub marszałka 

województwa, wyja�nie� oraz informacji co do okoliczno�ci maj�cych wpływ na prawo do 

�wiadczenia wychowawczego. 

Art. 21. 1. �wiadczenie wychowawcze wypłaca si� nie pó�niej ni� do ostatniego dnia 

miesi�ca, za który przyznane zostało �wiadczenie wychowawcze. 

2. W przypadku zło�enia wniosku w sprawie ustalenia prawa do �wiadczenia 

wychowawczego po 10. dniu miesi�ca, �wiadczenie wychowawcze za dany miesi�c wypłaca 
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si� najpó�niej do ostatniego dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym zło�ono 

wniosek. 

3. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do �wiadczenia wychowawczego na kolejny okres 

s� przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku. 

4. W przypadku gdy osoba ubiegaj�ca si� o �wiadczenie wychowawcze na kolejny okres 

zło�y wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do �wiadczenia 

wychowawczego oraz wypłata tego �wiadczenia przysługuj�ca za miesi�c pa�dziernik danego 

roku nast�puje do dnia 31 pa�dziernika tego roku. 

5. W przypadku gdy osoba ubiegaj�ca si� o �wiadczenie wychowawcze na kolejny okres 

zło�y wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 wrze�nia do dnia 31 pa�dziernika 

danego roku, ustalenie prawa do �wiadczenia wychowawczego oraz wypłata �wiadczenia 

przysługuj�cego za miesi�c pa�dziernik nast�puje do dnia 30 listopada tego roku. 

6. Podmiot realizuj�cy �wiadczenie wychowawcze jest obowi�zany poinformowa�

osoby ubiegaj�ce si� o to �wiadczenie o terminach składania wniosków, o których mowa w 

ust. 4 i 5. 

Art. 22. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub 

opiekunów faktycznych dziecka do �wiadczenia wychowawczego, �wiadczenie to wypłaca 

si� temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, 

który faktycznie sprawuje opiek� nad dzieckiem.  

Art. 23. 1. Organ wła�ciwy lub marszałek województwa odmawiaj� przyznania prawa 

do �wiadczenia wychowawczego, je�eli osoba ubiegaj�ca si� o to �wiadczenie uniemo�liwi 

przeprowadzenie wywiadu, o którym mowa w art. 15 ust. 1, lub nie udzieli podczas tego 

wywiadu wyja�nie� co do okoliczno�ci obj�tych wywiadem. 

2. Wypłata �wiadczenia wychowawczego podlega wstrzymaniu, je�eli osoba 

otrzymuj�ca to �wiadczenie odmówiła udzielenia lub nie udzieliła w wyznaczonym terminie 

wyja�nie� co do okoliczno�ci maj�cych wpływ na prawo do �wiadczenia wychowawczego, w 

tym uniemo�liwiła przeprowadzenie wywiadu, o którym mowa w art. 15 ust. 1, lub nie 

udzieliła podczas tego wywiadu wyja�nie� co do okoliczno�ci obj�tych wywiadem. 

3. W przypadku przeprowadzenia wywiadu, o którym mowa w art. 15 ust. 1, lub 

udzielenia wyja�nie�, o których mowa w ust. 2, �wiadczenie wychowawcze wypłaca si� od 

miesi�ca, w którym przeprowadzono wywiad lub wpłyn�ły wyja�nienia, do ko�ca okresu, w 
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którym przysługuje �wiadczenie wychowawcze, je�eli osoba spełnia warunki okre�lone w 

ustawie. 

4. Wypłata �wiadczenia wychowawczego podlega wstrzymaniu, je�eli osoba, która 

otrzymuje to �wiadczenie, nie podejmuje �wiadczenia wychowawczego przez trzy kolejne 

miesi�ce kalendarzowe. 

5. W przypadku zgłoszenia si� osoby po upływie trzech miesi�cy, wypłaca si� jej 

�wiadczenie wychowawcze za cały okres wstrzymania zgodnie z ust. 2 lub 4, je�eli osoba ta 

spełnia warunki okre�lone w ustawie. 

6. Je�eli wznowienie wypłaty wstrzymanego �wiadczenia wychowawczego nie nast�pi 

do ko�ca okresu, w którym przysługuje �wiadczenie wychowawcze, prawo do �wiadczenia 

wychowawczego za ten okres wygasa. 

Art. 24. 1. Podmioty realizuj�ce zadania w zakresie �wiadczenia wychowawczego mog�

przetwarza�, w zakresie niezb�dnym do realizacji zada� wynikaj�cych z niniejszej ustawy, 

dane osobowe osoby ubiegaj�cej si� o �wiadczenie wychowawcze oraz członków jej rodziny. 

2. Pracodawcy, wła�ciwe jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony 

Narodowej, ministrowi wła�ciwemu do spraw wewn�trznych, Szefowi Agencji Wywiadu, 

Szefowi Agencji Bezpiecze�stwa Wewn�trznego, Ministrowi Sprawiedliwo�ci, podmioty 

wypłacaj�ce uposa�enie osobom w stanie spoczynku lub uposa�enie rodzinne, jednostki, 

które zawarły umow� agencyjn� lub umow� zlecenia albo umow� o �wiadczenie usług, 

rolnicze spółdzielnie produkcyjne, wła�ciwe organy finansowe, organy emerytalne lub 

rentowe, Zakład Ubezpiecze� Społecznych, zwany dalej „Zakładem”, Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego oraz urz�dy administracji rz�dowej i samorz�dowej s�

obowi�zani wydawa� za�wiadczenia niezb�dne do ustalenia prawa do �wiadczenia 

wychowawczego. 

3. Wydawanie za�wiadcze�, o których mowa w ust. 2, jest wolne od opłat. 

Art. 25. 1. Osoba, która pobrała nienale�nie �wiadczenie wychowawcze, jest 

obowi�zana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opó�nienie. 

2. Za nienale�nie pobrane �wiadczenie wychowawcze uwa�a si�: 

1) �wiadczenie wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia okoliczno�ci powoduj�cych 

ustanie lub zawieszenie prawa do �wiadczenia wychowawczego albo wstrzymanie 

wypłaty �wiadczenia wychowawczego, je�eli osoba pobieraj�ca to �wiadczenie była 

pouczona o braku prawa do jego pobierania; 
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2) �wiadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zezna�

lub dokumentów albo w innych przypadkach �wiadomego wprowadzenia w bł�d przez 

osob� pobieraj�c� to �wiadczenie; 

3) �wiadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 6, za 

okres od dnia, w którym osoba stała si� uprawniona do �wiadcze� na rodzin� w innym 

pa�stwie w zwi�zku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznaj�cej �wiadczenie 

wychowawcze; 

4) �wiadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, której nast�pnie 

stwierdzono niewa�no�� z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z ra��cym 

naruszeniem prawa albo �wiadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, 

która została nast�pnie uchylona w wyniku wznowienia post�powania i osobie 

odmówiono prawa do �wiadczenia wychowawczego; 

5) �wiadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej ni� osoba, która została wskazana w 

decyzji przyznaj�cej �wiadczenie wychowawcze, z przyczyn niezale�nych od organu, 

który wydał t� decyzj�. 

3. Nale�no�ci z tytułu nienale�nie pobranego �wiadczenia wychowawczego ulegaj�

przedawnieniu z upływem 3 lat, licz�c od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie 

nienale�nie pobranego �wiadczenia wychowawczego stała si� ostateczna. 

4. Bieg przedawnienia przerywa: 

1) odroczenie terminu płatno�ci nale�no�ci,  

2) rozło�enie spłaty nale�no�ci na raty, 

3) zastosowanie �rodka egzekucyjnego, o którym dłu�nik został powiadomiony 

− przy czym po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo odpowiednio 

od dnia nast�puj�cego po dniu odroczenia terminu płatno�ci nale�no�ci, rozło�enia spłaty 

nale�no�ci na raty lub zastosowania �rodka egzekucyjnego, o którym dłu�nik został 

powiadomiony. 

5. Decyzja o ustaleniu i zwrocie nienale�nie pobranego �wiadczenia wychowawczego 

nie jest wydawana, je�eli od terminu jego pobrania upłyn�ło wi�cej ni� 10 lat. 

6. Kwoty nienale�nie pobranego �wiadczenia wychowawczego ł�cznie z odsetkami 

ustawowymi za opó�nienie ustalone ostateczn� decyzj� podlegaj� potr�ceniu z wypłacanego 

�wiadczenia wychowawczego, wypłacanych �wiadcze� rodzinnych oraz wypłacanych 
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zasiłków dla opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 

wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

7. Nienale�nie pobrane �wiadczenie wychowawcze podlega egzekucji w trybie 

przepisów o post�powaniu egzekucyjnym w administracji. 

8. Kwoty �wiadczenia wychowawczego, o których mowa w ust. 2, podlegaj� zwrotowi 

ł�cznie z odsetkami ustawowymi za opó�nienie na rachunek bankowy wskazany przez organ 

wła�ciwy. Odsetki s� naliczane od pierwszego dnia miesi�ca nast�puj�cego po dniu wypłaty 

�wiadczenia wychowawczego do dnia spłaty. 

9. Organ wła�ciwy, który wydał decyzj� w sprawie nienale�nie pobranego �wiadczenia 

wychowawczego, mo�e umorzy� kwoty nienale�nie pobranego �wiadczenia wychowawczego 

ł�cznie z odsetkami w cało�ci lub w cz��ci, odroczy� termin płatno�ci albo rozło�y� na raty, 

je�eli zachodz� szczególnie uzasadnione okoliczno�ci dotycz�ce sytuacji rodziny. 

10. W przypadku zwrotu nienale�nie pobranego �wiadczenia wychowawczego w formie 

czeku, nie realizuje si� czeku, gdy kwota zwrotu jest ni�sza ni� koszty obsługi czeku. 

11. W przypadku �mierci osoby, która pobrała nienale�nie �wiadczenie wychowawcze, 

wygasaj� nale�no�ci, o których mowa w ust. 2 i 8. 

Art. 26. 1. Podmiot prowadz�cy rachunek płatniczy oraz bank i spółdzielcza kasa 

oszcz�dno�ciowo-kredytowa prowadz�ce rachunek inny ni� płatniczy, a tak�e wydawca 

instrumentu płatniczego s� obowi�zani zwróci� z tych rachunków organowi wła�ciwemu na 

jego wniosek kwoty �wiadczenia wychowawczego przekazane po dniu �mierci osoby 

uprawnionej na ten rachunek albo instrument płatniczy. 

2. Podmiot prowadz�cy rachunek płatniczy oraz bank i spółdzielcza kasa 

oszcz�dno�ciowo-kredytowa prowadz�ce rachunek inny ni� płatniczy, a tak�e wydawca 

instrumentu płatniczego s� zwolnieni od wypłaty pełnej lub cz��ciowej kwoty, o której mowa 

w ust. 1, je�eli przed otrzymaniem wniosku organu wła�ciwego dokonali z tych rachunków 

wypłat innym osobom i te wypłaty nie pozwalaj� zrealizowa� wniosku w cało�ci lub cz��ci, 

oraz w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku poinformuj� o tym ten organ, wraz ze 

wskazaniem osób, które pobrały wypłaty. 

3. Zwrot kwot �wiadczenia wychowawczego, o którym mowa w ust. 1, uznaje si� za 

zwrot �wiadcze� nienale�nie pobranych.

Art. 27. 1. Organ wła�ciwy oraz marszałek województwa mog� bez zgody strony 

zmieni� lub uchyli� ostateczn� decyzj� administracyjn�, na mocy której strona nabyła prawo 
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do �wiadczenia wychowawczego, je�eli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa 

rodziny maj�ca wpływ na prawo do �wiadczenia wychowawczego, członek rodziny nabył 

prawo do �wiadczenia wychowawczego w innym pa�stwie w zwi�zku ze stosowaniem 

przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba nienale�nie pobrała 

�wiadczenie wychowawcze lub wyst�piły inne okoliczno�ci maj�ce wpływ na prawo do 

�wiadczenia wychowawczego. 

2. Zmiana decyzji na korzy�� strony nie wymaga jej zgody. 

3. Decyzje przyznaj�ce �wiadczenie wychowawcze s� natychmiast wykonalne. 

Art. 28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje si� przepisy ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks post�powania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 23). 

Rozdział 5 

Finansowanie �wiadczenia wychowawczego 

Art. 29. 1. Organ wła�ciwy oraz samorz�d województwa realizuj� zadania z zakresu 

�wiadczenia wychowawczego jako zadanie z zakresu administracji rz�dowej. 

2. Do finansowania �wiadczenia wychowawczego maj� zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z pó�n. zm.
10)

). 

3. �wiadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi s� finansowane w formie dotacji 

celowej z bud�etu pa�stwa. 

4. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 3, w przypadku organu wła�ciwego 

wynosz� 1,5% otrzymanej dotacji na �wiadczenie wychowawcze. 

5. Zwroty nienale�nie pobranych �wiadcze� wychowawczych w trakcie danego roku 

bud�etowego nie maj� wpływu na wysoko�� kosztów obsługi, o których mowa w ust. 4. 

6. Minister wła�ciwy do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra wła�ciwego 

do spraw rodziny, działaj�cego w porozumieniu z wła�ciwymi dysponentami cz��ci 

bud�etowych, mo�e dokonywa� przeniesie� wydatków bud�etowych mi�dzy cz��ciami 

bud�etu pa�stwa, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, z 

przeznaczeniem na zadania wynikaj�ce z niniejszej ustawy.  

                                                 

10)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, 

z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 

1358, 1513, 1830 i 1854. 
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7. Wydatki zaplanowane na zadania wynikaj�ce z niniejszej ustawy, w cz��ciach 

bud�etowych, z wył�czeniem rezerw celowych, oraz przeniesione w trybie, o którym mowa 

w ust. 6, nie mog� by� przeznaczane na realizacj� innych zada�. 

8. Do wydatków przeniesionych w trybie, o którym mowa w ust. 6, nie stosuje si�

przepisów art. 170 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Art. 30. 1. Organ wła�ciwy oraz marszałek województwa sporz�dzaj� sprawozdania 

rzeczowo-finansowe z wykonywania zada� z zakresu �wiadczenia wychowawczego i 

przekazuj� je wła�ciwemu miejscowo wojewodzie. 

2. Wojewoda sporz�dza zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania 

zada� z zakresu �wiadczenia wychowawczego i przekazuje je ministrowi wła�ciwemu do 

spraw rodziny. 

3. Minister wła�ciwy do spraw rodziny okre�li, w drodze rozporz�dzenia, wzory i 

sposób sporz�dzania sprawozda� rzeczowo-finansowych z wykonywania zada� z zakresu 

�wiadczenia wychowawczego oraz terminy i sposób ich przekazywania, uwzgl�dniaj�c 

potrzeb� zapewnienia kompletno�ci i jednolito�ci informacji przekazywanych przez podmioty 

realizuj�ce ustaw� oraz skutecznej realizacji zada� z zakresu �wiadczenia wychowawczego 

finansowanych z bud�etu pa�stwa. 

Rozdział 6 

Zmiany w przepisach obowi�zuj�cych 

Art. 31. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post�powania cywilnego 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z pó�n. zm.
11)

) w art. 833: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Nie podlegaj� egzekucji �wiadczenia alimentacyjne, �wiadczenia pieni��ne 

wypłacane w przypadku bezskuteczno�ci egzekucji alimentów, �wiadczenia rodzinne, 

dodatki rodzinne, piel�gnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, 

�wiadczenia z pomocy społecznej, �wiadczenia integracyjne oraz �wiadczenie 

wychowawcze.”; 

                                                 

11)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 435, 

567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924 oraz z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539, 978, 1062, 

1137, 1199, 1311, 1418, 1419, 1505, 1527, 1567, 1587, 1595, 1634, 1635, 1830 i 1854. 
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2) dodaje si� § 7 w brzmieniu: 

„§ 7. Nie podlegaj� egzekucji �wiadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mowa 

w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zast�pczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, 1045, 1199 i 1830) oraz �rodki finansowe na 

utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast�pczej w cz��ci przysługuj�cej na 

umieszczone w rodzinie zast�pczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które 

osi�gn�ły pełnoletno�� przebywaj�c w pieczy zast�pczej.”. 

Art. 32. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post�powaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z pó�n. zm.
12)

) w art. 10 § 4 i 5 otrzymuj�

brzmienie: 

„§ 4. Nie podlegaj� egzekucji �wiadczenia alimentacyjne, �wiadczenia pieni��ne 

wypłacane w przypadku bezskuteczno�ci egzekucji alimentów, �wiadczenia rodzinne, 

dodatki rodzinne, piel�gnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, 

�wiadczenia z pomocy społecznej oraz �wiadczenie wychowawcze. 

§ 5. Nie podlegaj� egzekucji �wiadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mowa w 

art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast�pczej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 332, 1045, 1199 i 1830) oraz �rodki finansowe na utrzymanie 

lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których 

mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zast�pczej w cz��ci przysługuj�cej na umieszczone w rodzinie 

zast�pczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osi�gn�ły pełnoletno��

przebywaj�c w pieczy zast�pczej.”. 

                                                 

12) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 87, 211, 218, 396, 

539, 774, 978, 1269, 1311, 1322, 1419 i 1649. 
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Art. 33. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pó�n. zm.
13)

) w art. 21 w ust. 1: 

1) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) �wiadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o �wiadczeniach 

rodzinnych, dodatki rodzinne i piel�gnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na 

podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, �wiadczenia 

pieni��ne otrzymane w przypadku bezskuteczno�ci egzekucji alimentów, zasiłki 

porodowe otrzymane na podstawie odr�bnych przepisów oraz �wiadczenie 

wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy pa�stwa w 

wychowywaniu dzieci;”; 

2) pkt 24 otrzymuje brzmienie: 

„24) �wiadczenia, dodatki i inne kwoty oraz warto�� nieodpłatnych �wiadcze� lub 

�wiadcze� cz��ciowo odpłatnych z tytułu szkolenia, o których mowa w art. 31, 

art. 44 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3, art. 140 

ust. 1 pkt 1 i art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zast�pczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, 1045, 1199 i 1830) oraz 

�rodki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 

lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast�pczej w cz��ci 

przysługuj�cej na umieszczone w rodzinie zast�pczej lub rodzinnym domu dziecka 

dzieci i osoby, które osi�gn�ły pełnoletno�� przebywaj�c w pieczy zast�pczej;”. 

Art. 34. W ustawie z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64) w art. 20t ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W celu potwierdzenia okoliczno�ci zawartych w o�wiadczeniach, wójt 

(burmistrz, prezydent miasta) wła�ciwy ze wzgl�du na miejsce zamieszkania kandydata 

korzysta z informacji, które zna z urz�du, lub mo�e wyst�pi� do instytucji publicznych o 

udzielenie informacji o okoliczno�ciach zawartych w o�wiadczeniach, je�eli instytucje 

te posiadaj� takie informacje. O�wiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka mo�e 

by� zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzanego przez wójta (burmistrza, 

                                                 

13) 
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 oraz 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 i 1992. 
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prezydenta miasta) wła�ciwego ze wzgl�du na miejsce zamieszkania kandydata. Do 

wywiadu stosuje si� odpowiednio przepisy dotycz�ce rodzinnego wywiadu 

�rodowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do �wiadczenia 

wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia … o pomocy pa�stwa w 

wychowywaniu dzieci (Dz. U…).”. 

Art. 35. W ustawie z dnia 26 pa�dziernika 1995 r. o niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2071) w art. 30 po ust. 4 dodaje si�

ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Do �redniego miesi�cznego dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza si�

�wiadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia ... o pomocy pa�stwa w 

wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast�pczej (Dz. U. 2015 r. 

poz. 332, 1045, 1199 i 1830).”.

Art. 36. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy pa�stwa w spłacie niektórych 

kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom 

wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 763 oraz z 2015 r. poz. 1582, 1830 

i 1854) w art. 8 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Do dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie wlicza si� jednorazowych 

zapomóg z tytułu urodzenia si� dziecka i dodatku z tytułu urodzenia dziecka 

okre�lonych w przepisach o �wiadczeniach rodzinnych, warto�ci udzielonej pomocy w 

zakresie do�ywiania okre�lonej w przepisach o ustanowieniu programu wieloletniego 

„Pomoc pa�stwa w zakresie do�ywiania”, pomocy materialnej udzielanej uczniom na 

podstawie przepisów o systemie o�wiaty, �wiadczenia wychowawczego okre�lonego w 

przepisach o pomocy pa�stwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego 

okre�lonego w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast�pczej.”.

Art. 37. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z pó�n. zm.
14)

) 

w art. 6d w ust. 4a w pkt 3 kropk� zast�puje si� �rednikiem i dodaje si� pkt 4 w brzmieniu: 

                                                 

14)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, 

Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 

i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873 oraz z 2015 r. poz. 218, 493, 1240, 1273, 1359, 1649 

i 1886. 
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„4) organowi wła�ciwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia … o pomocy 

pa�stwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. …), i marszałkowi województwa − w 

celu weryfikacji danych dotycz�cych osób ubiegaj�cych si� o �wiadczenie 

wychowawcze, osób pobieraj�cych �wiadczenie wychowawcze oraz członków ich 

rodzin.”.

Art. 38. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2135 i 2281) wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

1) w art. 23 po ust. 2 dodaje si� ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1, uwa�a si� za jednego administratora 

danych, je�eli przetwarzanie danych słu�y temu samemu interesowi publicznemu.”; 

2) w art. 31 po ust. 2 dodaje si� ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Nie wymaga zawarcia umowy mi�dzy administratorem a podmiotem, 

o którym mowa w ust. 1, powierzenie przetwarzania danych, w tym przekazywanie 

danych, je�eli ma miejsce mi�dzy podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1.”.

Art. 39. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 613, z pó�n. zm.
15)

) w art. 299: 

1) w § 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w zakresie 

prowadzonych post�powa� o przyznanie �wiadcze� rodzinnych, zasiłków dla 

opiekunów, �wiadcze� pieni��nych wypłacanych w przypadku bezskuteczno�ci 

egzekucji alimentów lub �wiadczenia wychowawczego;”; 

2) w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w zakresie 

prowadzonych post�powa� o przyznanie �wiadcze� rodzinnych, zasiłków dla 

opiekunów, �wiadcze� pieni��nych wypłacanych w przypadku bezskuteczno�ci 

egzekucji alimentów lub �wiadczenia wychowawczego.”. 

                                                 

15)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 

1269, 1311, 1649, 1923 i 1932. 
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Art. 40. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 966 i 984 oraz z 2015 r. poz. 693) w art. 3 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje 

brzmienie: 

„Do dochodu nie wlicza si� �wiadcze� pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla 

sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia si� dziecka, dodatku z 

tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie do�ywiania, zasiłków piel�gnacyjnych, 

zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych �wiadcze� pieni��nych i 

�wiadcze� w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku 

energetycznego, zapomogi pieni��nej, o której mowa w przepisach o zapomodze 

pieni��nej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobieraj�cych �wiadczenie 

przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., �wiadczenia pieni��nego i 

pomocy pieni��nej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o 

działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), �wiadczenia wychowawczego, o którym mowa w 

ustawie z dnia … o pomocy pa�stwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. …), oraz dodatku 

wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zast�pczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, 1045, 1199 i 1830).”.

Art. 41. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 114, z pó�n. zm.
16)

) wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

1) w art. 3: 

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) instytucji zapewniaj�cej całodobowe utrzymanie − oznacza to dom pomocy 

społecznej, młodzie�owy o�rodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, 

zakład poprawczy, areszt �ledczy, zakład karny, szkoł� wojskow� lub inn�

szkoł�, je�eli instytucje te zapewniaj� nieodpłatnie pełne utrzymanie;”, 

b) pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) szkole − oznacza to szkoł� podstawow�, gimnazjum, szkoł�

ponadgimnazjaln� oraz szkoł� artystyczn�, w której realizowany jest 

obowi�zek szkolny i obowi�zek nauki, a tak�e młodzie�owy o�rodek 

socjoterapii, specjalny o�rodek szkolno-wychowawczy, specjalny o�rodek 

                                                 

16)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 995, 1217, 

1240, 1268, 1302, 1359 i 1830. 
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wychowawczy dla dzieci i młodzie�y wymagaj�cych stosowania specjalnej 

organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz o�rodek umo�liwiaj�cy 

dzieciom i młodzie�y upo�ledzonym umysłowo w stopniu gł�bokim, a tak�e 

dzieciom i młodzie�y z upo�ledzeniem umysłowym z niepełnosprawno�ciami 

sprz��onymi realizacj� obowi�zku rocznego przygotowania przedszkolnego, 

obowi�zku szkolnego i obowi�zku nauki;”, 

c) w pkt 21 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) stał� albo długotrwał� niezdolno�� do pracy w gospodarstwie rolnym i do 

samodzielnej egzystencji albo trwał� lub okresow� całkowit� niezdolno�� do 

pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczone na 

podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania 

�wiadcze� okre�lonych w tych przepisach,”, 

d) w pkt 23 w lit. k �rednik zast�puje si� przecinkiem i dodaje si� lit. l w brzmieniu: 

„l) utrat� stypendium doktoranckiego okre�lonego w art. 200 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wy�szym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 572, z pó�n. zm.
17)

);”, 

e) w pkt 24 w lit. j kropk� zast�puje si� przecinkiem i dodaje si� lit. k w brzmieniu: 

„k) uzyskaniem stypendium doktoranckiego okre�lonego w art. 200 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wy�szym.”; 

2) w art. 5: 

a) ust. 4a i 4b otrzymuj� brzmienie: 

„4a. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osob� ucz�c� si�

lub dziecko pozostaj�ce pod opiek� opiekuna prawnego w roku kalendarzowym 

poprzedzaj�cym okres zasiłkowy, ustalaj�c dochód członka rodziny, osoby ucz�cej 

si� lub dziecka pozostaj�cego pod opiek� opiekuna prawnego, osi�gni�ty w tym 

roku dochód dzieli si� przez liczb� miesi�cy, w których dochód ten był 

uzyskiwany, je�eli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub 

weryfikowane jest prawo do �wiadcze� rodzinnych. 

4b. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osob� ucz�c� si�

lub dziecko pozostaj�ce pod opiek� opiekuna prawnego po roku kalendarzowym 

                                                 

17
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, 

z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 

860, 1187, 1240, 1268, 1767 i 1923 oraz z 2016 r. poz. 64. 
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poprzedzaj�cym okres zasiłkowy dochód ich ustala si� na podstawie dochodu 

członka rodziny, dochodu osoby ucz�cej si� lub dochodu dziecka pozostaj�cego 

pod opiek� opiekuna prawnego, powi�kszonego o kwot� osi�gni�tego dochodu za 

miesi�c nast�puj�cy po miesi�cu, w którym nast�piło uzyskanie dochodu, je�eli 

dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest 

prawo do �wiadcze� rodzinnych.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W przypadku gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zast�pczej 

lub w instytucji zapewniaj�cej całodobowe utrzymanie, ustalaj�c dochód rodziny w 

przeliczeniu na osob�, nie uwzgl�dnia si� osoby umieszczonej w pieczy zast�pczej 

lub w instytucji zapewniaj�cej całodobowe utrzymanie.”; 

3) w art. 7 w pkt 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„osobie samotnie wychowuj�cej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego 

rodzica, �wiadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodz�cego 

lub zatwierdzonego przez s�d, chyba �e:”; 

4) w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kwot� dodatku przysługuj�c� za niepełny miesi�c ustala si�, dziel�c kwot�

�wiadczenia przez liczb� wszystkich dni kalendarzowych w tym miesi�cu, a otrzyman�

kwot� mno�y si� przez liczb� dni kalendarzowych, za które �wiadczenie przysługuje. 

Kwot� �wiadczenia przysługuj�c� za niepełny miesi�c zaokr�gla si� do 10 groszy w 

gór�.”; 

5) w art. 16a ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Kwot� specjalnego zasiłku opieku�czego przysługuj�c� za niepełny miesi�c 

ustala si�, dziel�c kwot� �wiadczenia przez liczb� wszystkich dni kalendarzowych w 

tym miesi�cu, a otrzyman� kwot� mno�y si� przez liczb� dni kalendarzowych, za które 

�wiadczenie przysługuje. Kwot� �wiadczenia przysługuj�c� za niepełny miesi�c 

zaokr�gla si� do 10 groszy w gór�.”; 

6) w art. 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Kwot� �wiadczenia piel�gnacyjnego przysługuj�c� za niepełny miesi�c ustala 

si�, dziel�c kwot� �wiadczenia przez liczb� wszystkich dni kalendarzowych w tym 

miesi�cu, a otrzyman� kwot� mno�y si� przez liczb� dni kalendarzowych, za które 

�wiadczenie przysługuje. Kwot� �wiadczenia przysługuj�c� za niepełny miesi�c 

zaokr�gla si� do 10 groszy w gór�.”; 
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7) art. 17a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 17a. W przypadku gdy o�rodek pomocy społecznej przekazał organowi 

wła�ciwemu informacj�, �e osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawi�

wypłacane jej �wiadczenia rodzinne lub wydatkuj� je niezgodnie z przeznaczeniem, 

organ wła�ciwy przekazuje nale�ne osobie �wiadczenia rodzinne w cało�ci lub w cz��ci 

w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.”; 

8) w art. 17c: 

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania �wiadczenia 

rodzicielskiego, zasiłku macierzy�skiego lub uposa�enia za okres ustalony 

przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzy�skiego, okres urlopu 

na warunkach urlopu macierzy�skiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po 

wykorzystaniu przez ni� tego �wiadczenia, zasiłku lub uposa�enia za okres co 

najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;”, 

b) w ust. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) osoba ubiegaj�ca si� o �wiadczenie rodzicielskie lub osoba pobieraj�ca 

�wiadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej 

opieki nad dzieckiem, w tym w zwi�zku z zatrudnieniem lub wykonywaniem 

innej pracy zarobkowej, które uniemo�liwiaj� sprawowanie tej opieki;”; 

9) w art. 23: 

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dzieci pozostaj�cych na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: 

imi�, nazwisko, dat� urodzenia, stan cywilny, numer PESEL, a w razie gdy 

nie nadano numeru PESEL − numer i seri� dokumentu potwierdzaj�cego 

to�samo��.”, 

b) ust. 3a i 3b otrzymuj� brzmienie: 

„3a. Wniosek i zał�czniki do wniosku okre�lone w ust. 4 mog� by� składane 

drog� elektroniczn� za pomoc� systemu teleinformatycznego utworzonego przez 

ministra wła�ciwego do spraw rodziny lub systemu teleinformatycznego 

wskazanego w obwieszczeniu ministra wła�ciwego do spraw rodziny i ministra 

wła�ciwego do spraw informatyzacji. 

3b. Wniosek i zał�czniki do wniosku okre�lone w ust. 4 składane w postaci 

elektronicznej uwierzytelnia si� przy u�yciu mechanizmów okre�lonych w art. 20a 
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ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno�ci 

podmiotów realizuj�cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).”, 

c) po ust. 3c dodaje si� ust. 3d−3f w brzmieniu: 

„3d. W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej 

uwierzytelnianego przy u�yciu mechanizmów okre�lonych w ust. 3b, po wpisaniu 

do formularza wniosku numerów PESEL osoby wyst�puj�cej o przyznanie 

�wiadczenia i dzieci pozostaj�cych na utrzymaniu tej osoby, formularz wniosku 

mo�e by� uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, 

nazwiska, miejsca urodzenia, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa i płci 

osoby wyst�puj�cej o przyznanie �wiadcze� rodzinnych i dzieci pozostaj�cych na 

utrzymaniu tej osoby.  

3e. Wniosku nie uzupełnia si� o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, je�eli 

w oparciu o dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie mo�na stwierdzi�

stopnia pokrewie�stwa pomi�dzy osob� wyst�puj�c� o przyznanie �wiadcze�

rodzinnych a dzie�mi pozostaj�cymi na utrzymaniu tej osoby. 

3f. W przypadku niezgodno�ci ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z 

rejestru PESEL zawartych w formularzu wniosku, osoba wyst�puj�ca o przyznanie 

�wiadcze� rodzinnych wskazuje w formularzu wniosku poprawne dane.”, 

d) uchyla si� ust. 4a, 

e) ust. 4aa−4c otrzymuj� brzmienie: 

„4aa. Je�eli w stosunku do osoby ubiegaj�cej si� lub pobieraj�cej �wiadczenie 

piel�gnacyjne wyst�pi� w�tpliwo�ci dotycz�ce sprawowania opieki, o której mowa 

w art. 17 ust. 1, organ wła�ciwy oraz marszałek województwa mog� zwróci� si� do 

kierownika o�rodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 

�rodowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z pó�n. zm.
18)

), w celu weryfikacji tych 

w�tpliwo�ci. 

4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 4aa, organ wła�ciwy oraz marszałek 

województwa mog� wyst�pi� do o�rodka pomocy społecznej o udzielenie 

informacji o okoliczno�ciach dotycz�cych sprawowania opieki, o której mowa w 

art. 17 ust. 1, je�eli okoliczno�ci te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie 

                                                 

18) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 1045, 1240, 

1310, 1359, 1607, 1616, 1830 i 1893. 
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�rodowiskowym przeprowadzonym nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed dniem 

otrzymania przez o�rodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji. 

4c. Przepis ust. 4b stosuje si� odpowiednio w przypadku, gdy: 

1) organ wła�ciwy upowa�nił do prowadzenia post�powania w sprawie 

�wiadcze� rodzinnych kierownika o�rodka pomocy społecznej lub kierownika 

innej jednostki organizacyjnej gminy, lub inn� osob� na wniosek kierownika 

o�rodka pomocy społecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej 

gminy; 

2) marszałek województwa upowa�nił do załatwiania w jego imieniu spraw 

dotycz�cych realizacji �wiadcze� rodzinnych w ramach koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego dyrektora, jego zast�pc� lub innego 

pracownika regionalnego o�rodka polityki społecznej albo innego pracownika 

urz�du marszałkowskiego.”, 

f) ust. 4e i 4f otrzymuj� brzmienie: 

„4e. Ustalaj�c prawo do specjalnego zasiłku opieku�czego, organ wła�ciwy 

zwraca si� do kierownika o�rodka pomocy społecznej o przeprowadzenie 

rodzinnego wywiadu �rodowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, w celu weryfikacji okoliczno�ci dotycz�cych 

sprawowania opieki, o której mowa w art. 16a ust. 1. 

4f. Aktualizacj� wywiadu, o którym mowa w ust. 4e, przeprowadza si� po 

upływie 6 miesi�cy, je�eli do ko�ca okresu, na który ustalone zostało prawo do 

specjalnego zasiłku opieku�czego, pozostało wi�cej ni� 3 miesi�ce, oraz w ka�dej 

sytuacji, gdy zaistniej� w�tpliwo�ci co do sprawowania opieki, o której mowa w 

art. 16a ust. 1.”, 

g) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister wła�ciwy do spraw rodziny okre�li, w drodze rozporz�dzenia, 

sposób i tryb post�powania w sprawach o przyznanie �wiadcze� rodzinnych oraz 

wzory: 

1) wniosków o ustalenie prawa do �wiadcze� rodzinnych, 

2) o�wiadcze� o dochodach rodziny, w tym o�wiadcze� osób rozliczaj�cych si�

na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osi�ganych przez osoby fizyczne, oraz za�wiadcze� i 

o�wiadcze�, o których mowa w ust. 4 pkt 3 
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− kieruj�c si� konieczno�ci� zapewnienia prawidłowego przebiegu post�powania w 

sprawach o przyznanie �wiadcze� rodzinnych oraz dokumentacji niezb�dnej do 

sprawnej realizacji, równie� drog� elektroniczn�, zada� w zakresie �wiadcze�

rodzinnych.”, 

h) w ust. 10 w pkt 4 kropk� zast�puje si� �rednikiem i dodaje si� pkt 5 w brzmieniu: 

„5) organowi wła�ciwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia … o 

pomocy pa�stwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. …), i marszałkowi 

województwa − w celu weryfikacji danych dotycz�cych osób ubiegaj�cych si�

o �wiadczenie wychowawcze, osób pobieraj�cych �wiadczenie wychowawcze 

oraz członków ich rodzin.”; 

10) w art. 23b: 

a) w ust. 1: 

− wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Organ wła�ciwy oraz marszałek województwa prowadz�cy post�powanie w 

sprawie �wiadcze� rodzinnych s� obowi�zani do samodzielnego uzyskania lub 

weryfikacji od organów podatkowych lub ministra wła�ciwego do spraw 

finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów 

publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o 

ewidencji ludno�ci, drog� elektroniczn�, za po�rednictwem ministra 

wła�ciwego do spraw rodziny, lub drog� pisemn�, odpowiednio:”, 

− pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) danych, o których mowa w art. 23 ust. 8 pkt 1 lit. a, b, e, g, h oraz 1;”, 

b) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Organy podatkowe, organy emerytalno-rentowe oraz podmioty prowadz�ce 

rejestry publiczne przekazuj� te informacje niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku organu wła�ciwego lub marszałka 

województwa prowadz�cego post�powanie w sprawie �wiadcze� rodzinnych.”; 

11) w art. 24 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utrat� prawa do �wiadcze�

rodzinnych lub obni�enie ich wysoko�ci, �wiadczenia nie przysługuj� lub przysługuj� w 

ni�szej wysoko�ci od miesi�ca nast�puj�cego po pierwszym miesi�cu od miesi�ca, w 

którym dochód został osi�gni�ty.”; 

12) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Osoby otrzymuj�ce �wiadczenia rodzinne, instytucje publiczne i organizacje 

pozarz�dowe s� obowi�zane do udzielania, na ��danie organu wła�ciwego lub marszałka 

województwa, wyja�nie� oraz informacji co do okoliczno�ci maj�cych wpływ na prawo 

do �wiadcze� rodzinnych.”; 

13) art. 28 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 28. 1. Organ wła�ciwy lub marszałek województwa odmawiaj� przyznania 

prawa do �wiadczenia piel�gnacyjnego lub specjalnego zasiłku opieku�czego, je�eli 

osoba ubiegaj�ca si� o to �wiadczenie lub ten zasiłek uniemo�liwi przeprowadzenie 

wywiadu, o którym mowa odpowiednio w art. 23 ust. 4aa lub 4e, lub nie udzieli podczas 

tego wywiadu wyja�nie� co do okoliczno�ci obj�tych wywiadem. 

2. Wypłata �wiadczenia piel�gnacyjnego lub specjalnego zasiłku opieku�czego 

podlega wstrzymaniu, je�eli osoba otrzymuj�ca to �wiadczenie lub ten zasiłek 

uniemo�liwiła przeprowadzenie wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4aa, 4e lub 4f, 

lub nie udzieliła podczas tego wywiadu wyja�nie�. 

3. Wstrzymuje si� wypłat� �wiadcze� rodzinnych, je�eli osoba, o której mowa w 

art. 23 ust. 1, odmówiła udzielenia lub nie udzieliła, w wyznaczonym terminie, 

wyja�nie� co do okoliczno�ci maj�cych wpływ na prawo do �wiadcze� rodzinnych. 

4. W przypadku przeprowadzenia wywiadu lub udzielenia wyja�nie�, o których 

mowa w ust. 2 i 3, �wiadczenia rodzinne wypłaca si� od miesi�ca, w którym 

przeprowadzono wywiad lub wpłyn�ły wyja�nienia, do ko�ca okresu zasiłkowego, je�eli 

osoba spełnia warunki okre�lone w ustawie. 

5. Wstrzymuje si� wypłat� �wiadcze� rodzinnych, je�eli osoba, o której mowa w 

art. 23 ust. 1, nie podejmuje �wiadcze� rodzinnych przez trzy kolejne miesi�ce 

kalendarzowe. 

6. W przypadku zgłoszenia si� osoby po upływie trzech miesi�cy wypłaca si� jej 

�wiadczenia za cały okres wstrzymania, je�eli osoba spełnia warunki okre�lone w 

ustawie. 

7. Je�eli wznowienie wypłaty wstrzymanych �wiadcze� rodzinnych nie nast�pi do 

ko�ca okresu zasiłkowego, prawo do �wiadcze� rodzinnych wygasa.”; 

14) w art. 30: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Bieg przedawnienia przerywa: 

1) odroczenie terminu płatno�ci nale�no�ci,  
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2) rozło�enie spłaty nale�no�ci na raty, 

3) zastosowanie �rodka egzekucyjnego, o którym dłu�nik został powiadomiony 

− przy czym po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo 

odpowiednio od dnia nast�puj�cego po dniu odroczenia terminu płatno�ci 

nale�no�ci, rozło�enia spłaty nale�no�ci na raty lub zastosowania �rodka 

egzekucyjnego, o którym dłu�nik został powiadomiony.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Kwoty nienale�nie pobranych �wiadcze� rodzinnych ustalone ostateczn�

decyzj� podlegaj� potr�ceniu z wypłacanych �wiadcze� rodzinnych, wypłacanych 

zasiłków dla opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, oraz wypłacanego �wiadczenia 

wychowawczego.”; 

15) w art. 32: 

a) ust. 1b otrzymuje brzmienie: 

„1b. Wszcz�cie post�powania w sprawie zmiany decyzji ustalaj�cej prawo do 

�wiadcze� rodzinnych, na korzy�� strony, w zakresie zmiany wysoko�ci �wiadcze�, 

nast�puje z urz�du.”, 

b) ust. 1d otrzymuje brzmienie: 

„1d. Decyzje przyznaj�ce �wiadczenia rodzinne oraz decyzje w sprawie 

zmiany wysoko�ci �wiadcze� rodzinnych na korzy�� strony s� natychmiast 

wykonalne.”.  

Art. 42. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 163, z pó�n. zm.
19)

) wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

1) w art. 8 w ust. 4 w pkt 6 kropk� zast�puje si� �rednikiem i dodaje si� pkt 7 w brzmieniu: 

„7) �wiadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia … o pomocy 

pa�stwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. …), oraz dodatku wychowawczego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zast�pczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, 1045, 1199 i 1830).”;

                                                 

19)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 1045, 1058, 

1240, 1310, 1359, 1607, 1616, 1830 i 1893. 
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2) w art. 23a w ust. 3 w pkt 4 kropk� zast�puje si� �rednikiem i dodaje si� pkt 5 w 

brzmieniu: 

„5) organ wła�ciwy, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia … o pomocy 

pa�stwa w wychowywaniu dzieci, i marszałek województwa − w celu weryfikacji 

danych dotycz�cych osób ubiegaj�cych si� o �wiadczenie wychowawcze, osób 

pobieraj�cych �wiadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin.”;

3) w art. 107 po ust. 1 dodaje si� ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Rodzinny wywiad �rodowiskowy przeprowadza si� równie� na podstawie: 

1) art. 23 ust. 4aa ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z pó�n. zm.
20)

) u osoby ubiegaj�cej si� o �wiadczenie 

piel�gnacyjne lub osoby pobieraj�cej to �wiadczenie w celu weryfikacji 

w�tpliwo�ci dotycz�cych okoliczno�ci zwi�zanej z niepodejmowaniem lub 

rezygnacj� z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz sprawowaniem 

faktycznej opieki nad osob�, na któr� ubiega si� lub pobiera �wiadczenie 

piel�gnacyjne; 

2) art. 23 ust. 4e i 4f ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzinnych u 

osoby ubiegaj�cej si� o specjalny zasiłek opieku�czy lub osoby pobieraj�cej to 

�wiadczenie w celu weryfikacji okoliczno�ci dotycz�cych spełniania warunku 

niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz 

sprawowania faktycznej opieki nad osob�, na któr� ubiega si� lub pobiera 

specjalny zasiłek opieku�czy; 

3) art. 15 ustawy z dnia … o pomocy pa�stwa w wychowywaniu dzieci u osoby 

ubiegaj�cej si� o �wiadczenie wychowawcze lub osoby pobieraj�cej to �wiadczenie 

w celu weryfikacji w�tpliwo�ci dotycz�cych sprawowania opieki nad dzieckiem, 

wydatkowania �wiadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub 

marnotrawienia �wiadczenia wychowawczego.  

1b. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 1a, wypełnia si� odpowiednie cz��ci 

kwestionariusza wywiadu.”. 

                                                 

20)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 995, 1217, 

1240, 1268, 1302, 1359 i 1830. 
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Art. 43. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 783, z pó�n. zm.
21)

) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) �wiadcze� socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o 

pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast�pczej, 

przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy pa�stwa w 

wychowywaniu dzieci,”. 

Art. 44. W ustawie z dnia 7 wrze�nia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859, z pó�n. zm.
22)

) wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

1) w art. 2: 

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) instytucji zapewniaj�cej całodobowe utrzymanie − oznacza to dom pomocy 

społecznej, młodzie�owy o�rodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, 

zakład poprawczy, areszt �ledczy, zakład karny, a tak�e szkoł� wojskow� lub 

inn� szkoł�, je�eli instytucje te zapewniaj� nieodpłatne pełne utrzymanie;”, 

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) szkole − oznacza to szkoł� podstawow�, gimnazjum, szkoł�

ponadgimnazjaln� oraz szkoł� artystyczn�, w której realizowany jest 

obowi�zek szkolny i obowi�zek nauki, a tak�e młodzie�owy o�rodek 

socjoterapii, specjalny o�rodek szkolno-wychowawczy, specjalny o�rodek 

wychowawczy dla dzieci i młodzie�y wymagaj�cych stosowania specjalnej 

organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a tak�e o�rodek umo�liwiaj�cy 

dzieciom i młodzie�y upo�ledzonym umysłowo w stopniu gł�bokim, oraz 

dzieciom i młodzie�y z upo�ledzeniem umysłowym z niepełnosprawno�ciami 

sprz��onymi realizacj� obowi�zku rocznego przygotowania przedszkolnego, 

obowi�zku szkolnego i obowi�zku nauki;”, 

c) w pkt 16 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) stał� albo długotrwał� niezdolno�� do pracy w gospodarstwie rolnym i do 

samodzielnej egzystencji albo trwał� lub okresow� całkowit� niezdolno�� do 

pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczone na 

                                                 

21)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1358, 1607, 1649, 

1844 i 1893.
22)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1217, 1302, 1359 

i 1830. 
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podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania 

�wiadcze� okre�lonych w tych przepisach,”, 

d) w pkt 17 w lit. h �rednik zast�puje si� przecinkiem i dodaje si� lit. i w brzmieniu: 

„i) utrat� stypendium doktoranckiego okre�lonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wy�szym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z 

pó�n. zm.
23)

);”, 

e) w pkt 18 w lit. h kropk� zast�puje si� przecinkiem i dodaje si� lit. i w brzmieniu: 

„i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego okre�lonego w art. 200 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wy�szym.”; 

2) w art. 9: 

a) ust. 4 i 4a otrzymuj� brzmienie: 

„4. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku 

kalendarzowym poprzedzaj�cym okres �wiadczeniowy, ustalaj�c dochód członka 

rodziny, osi�gni�ty w tym roku dochód dzieli si� przez liczb� miesi�cy, w których 

dochód był uzyskiwany, je�eli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który 

ustalane lub weryfikowane jest prawo do �wiadcze� z funduszu alimentacyjnego. 

4a. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku 

kalendarzowym poprzedzaj�cym okres �wiadczeniowy jego dochód ustala si� na 

podstawie dochodu członka rodziny, powi�kszonego o kwot� osi�gni�tego dochodu 

za miesi�c nast�puj�cy po miesi�cu, w którym nast�piło uzyskanie dochodu, je�eli 

dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest 

prawo do �wiadcze� z funduszu alimentacyjnego.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W przypadku gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zast�pczej 

lub w instytucji zapewniaj�cej całodobowe utrzymanie, ustalaj�c dochód rodziny w 

przeliczeniu na osob�, nie uwzgl�dnia si� osoby umieszczonej w pieczy zast�pczej 

lub w instytucji zapewniaj�cej całodobowe utrzymanie.”; 

                                                 

23
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, 

z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 

860, 1187, 1240, 1268, 1767 i 1923 oraz z 2016 r. poz. 64. 
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3) w art. 15: 

a) ust. 3a i 3b otrzymuj� brzmienie: 

„3a. Wniosek i zał�czniki do wniosku okre�lone w ust. 4 mog� by� składane 

drog� elektroniczn� za pomoc� systemu teleinformatycznego utworzonego przez 

ministra wła�ciwego do spraw rodziny lub systemu teleinformatycznego 

wskazanego w obwieszczeniu ministra wła�ciwego do spraw rodziny i ministra 

wła�ciwego do spraw informatyzacji. 

3b. Wniosek i zał�czniki do wniosku okre�lone w ust. 4 składane w postaci 

elektronicznej uwierzytelnia si� przy u�yciu mechanizmów okre�lonych w art. 20a 

ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno�ci 

podmiotów realizuj�cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).”, 

b) po ust. 3c dodaje si� ust. 3d−3f w brzmieniu: 

„3d. W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej 

uwierzytelnianego przy u�yciu mechanizmów okre�lonych w art. 20a ust. 1 lub 2 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno�ci podmiotów 

realizuj�cych zadania publiczne, po wpisaniu do formularza wniosku numerów 

PESEL wnioskodawcy i członków jego rodziny, formularz wniosku mo�e by�

uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, nazwiska, 

miejsca urodzenia, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa i płci 

wnioskodawcy i członków jego rodziny.  

3e. Wniosku nie uzupełnia si� o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, je�eli 

w oparciu o dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie mo�na stwierdzi�

stopnia pokrewie�stwa pomi�dzy wnioskodawc� a członkami jego rodziny. 

3f. W przypadku niezgodno�ci ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z 

rejestru PESEL zawartych w formularzu wniosku, wnioskodawca wskazuje w 

formularzu wniosku poprawne dane.”, 

c) w ust. 8c w pkt 4 kropk� zast�puje si� �rednikiem i dodaje si� pkt 5 w brzmieniu: 

„5) organowi wła�ciwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia … o 

pomocy pa�stwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. …), i marszałkowi 

województwa − w celu weryfikacji danych dotycz�cych osób ubiegaj�cych si�

o �wiadczenie wychowawcze, osób pobieraj�cych �wiadczenie wychowawcze 

oraz członków ich rodzin.”; 
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4) w art. 15a: 

a) w ust. 1: 

− wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Organ wła�ciwy wierzyciela prowadz�cy post�powanie w sprawie �wiadcze�

z funduszu alimentacyjnego jest obowi�zany do samodzielnego uzyskania lub 

weryfikacji od organów podatkowych lub ministra wła�ciwego do spraw 

finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów 

publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o 

ewidencji ludno�ci, drog� elektroniczn�, za po�rednictwem ministra 

wła�ciwego do spraw rodziny, lub w drodze pisemnej, odpowiednio:”, 

− pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) danych, o których mowa w art. 15 ust. 8a pkt 1 lit. a, b, e, g, h oraz m;”, 

b) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Organy podatkowe, organy emerytalno-rentowe oraz podmioty prowadz�ce 

rejestry publiczne przekazuj� te informacje niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku organu wła�ciwego wierzyciela 

prowadz�cego post�powanie w sprawie �wiadcze� z funduszu alimentacyjnego.”; 

5) w art. 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku gdy dochód rodziny powi�kszony o uzyskany dochód powoduje 

utrat� prawa do �wiadcze� z funduszu alimentacyjnego, �wiadczenia nie przysługuj� od 

miesi�ca nast�puj�cego po pierwszym miesi�cu od miesi�ca, w którym dochód został 

osi�gni�ty.”; 

6) w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Bieg przedawnienia przerywa: 

1) odroczenie terminu płatno�ci nale�no�ci,  

2) rozło�enie spłaty nale�no�ci na raty, 

3) zastosowanie �rodka egzekucyjnego, o którym dłu�nik został powiadomiony 

− przy czym po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo 

odpowiednio od dnia nast�puj�cego po dniu odroczenia terminu płatno�ci nale�no�ci, 

rozło�enia spłaty nale�no�ci na raty lub zastosowania �rodka egzekucyjnego, o którym 

dłu�nik został powiadomiony.”. 
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Art. 45. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, z pó�n. zm.
24)

) w art. 50 w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) wypłat i obsługi �wiadcze� rodzinnych, �wiadcze� z funduszu alimentacyjnego, 

�wiadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego, o którym mowa w 

przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast�pczej, oraz finansowania 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobieraj�ce �wiadczenie 

piel�gnacyjne lub specjalny zasiłek opieku�czy;”. 

Art. 46. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zast�pczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, 1045, 1199 i 1830) wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

1) w art. 80 po ust. 1 dodaje si� ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Rodzinie zast�pczej oraz prowadz�cemu rodzinny dom dziecka, do 

�wiadczenia, o którym mowa w ust. 1, na ka�de umieszczone dziecko w wieku do 

uko�czenia 18. roku �ycia, przysługuje dodatek w wysoko�ci �wiadczenia 

wychowawczego okre�lonego w przepisach o pomocy pa�stwa w wychowywaniu 

dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”.”; 

2) w art. 87: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. �wiadczenia i dodatki, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 1a oraz art. 81, 

przyznaje si� od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie 

zast�pczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez 

dziecko rodziny zast�pczej lub rodzinnego domu dziecka.”, 

b) po ust. 1 dodaje si� ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Prawo do dodatku wychowawczego ustala si� na okres 12 miesi�cy. 

1b. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zast�pczej lub 

prowadz�cego rodzinny dom dziecka maj�cej wpływ na prawo do dodatku 

wychowawczego ustala si� je na okres kolejnych 12 miesi�cy z urz�du.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, rodzinie zast�pczej lub 

prowadz�cemu rodzinny dom dziecka dodatki, o których mowa w art. 80 ust. 1a 

i art. 81, nie przysługuj�.”, 

                                                 

24) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 

r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 

1513, 1830, 1854, 1890 i 2150. 
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d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku gdy �wiadczenia oraz dodatki, o których mowa w art. 80 ust. 

1 i 1a oraz art. 81, przysługuj� rodzinie zast�pczej lub prowadz�cemu rodzinny 

dom dziecka za niepełny miesi�c kalendarzowy, �wiadczenia oraz dodatki wypłaca 

si� w wysoko�ci proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesi�cu 

kalendarzowym.”, 

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku powierzenia rodzinie pomocowej opieki i wychowania nad 

dzieckiem umieszczonym w rodzinie zast�pczej lub rodzinnym domu dziecka, 

rodzinie pomocowej wypłaca si� �wiadczenie i dodatki przysługuj�ce rodzinie 

zast�pczej lub prowadz�cemu rodzinny dom dziecka, o których mowa w art. 80 

ust. 1 i 1a oraz art. 81, w wysoko�ci proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka 

w danym miesi�cu w tej rodzinie pomocowej.”; 

3) w art. 88: 

a) ust. 1 i 2 otrzymuj� brzmienie: 

„1. �wiadczenia, dodatki i dofinansowanie do wypoczynku, o których mowa 

w art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 i art. 84, s� udzielane na wniosek odpowiednio 

rodziny zast�pczej, rodziny pomocowej lub prowadz�cego rodzinny dom dziecka. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rodzina pomocowa składa, w przypadku 

gdy rodzina zast�pcza lub prowadz�cy rodzinny dom dziecka nie pobierała 

�wiadcze�, dodatków lub dofinansowania do wypoczynku, o których mowa w 

art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 i art. 84. ”,

b) ust. 4 i 5 otrzymuj� brzmienie: 

„4. Przyznanie oraz odmowa przyznania �wiadcze�, dodatków i 

dofinansowania do wypoczynku, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, 

art. 83 i art. 84, nast�puje w drodze decyzji. 

5. W przypadku zmiany przepisów reguluj�cych prawo do �wiadcze�, 

dodatków i dofinansowania do wypoczynku, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 1a, 

art. 81, art. 83 i art. 84, oraz w przypadku zmiany sytuacji osobistej rodziny 

zast�pczej, rodziny pomocowej lub prowadz�cego rodzinny dom dziecka, a tak�e w 

przypadku zmiany sytuacji osobistej, dochodowej lub maj�tkowej umieszczonego 

dziecka, organ wła�ciwy do wydania decyzji mo�e bez zgody rodziny zast�pczej, 
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rodziny pomocowej lub prowadz�cego rodzinny dom dziecka zmieni� lub uchyli�

decyzj�, o której mowa w ust. 4.”; 

4) w art. 92 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Starosta mo�e umorzy� kwot� nienale�nie pobranych �wiadcze� pieni��nych 

ł�cznie z odsetkami w cało�ci lub w cz��ci, odroczy� termin płatno�ci albo rozło�y� na 

raty, je�eli zachodz� szczególnie uzasadnione okoliczno�ci dotycz�ce sytuacji rodziny. 

Umorzenie kwoty nienale�nie pobranych �wiadcze� pieni��nych ł�cznie z odsetkami w 

cało�ci lub w cz��ci, odroczenie terminu płatno�ci albo rozło�enie na raty �wiadcze�

pieni��nych innych ni� dodatek wychowawczy, nast�puje w porozumieniu z wójtem.”; 

5) w art. 181 w pkt 2 kropk� zast�puje si� �rednikiem i dodaje si� pkt 3 w brzmieniu: 

„3) finansowanie dodatku wychowawczego.”; 

6) w art. 192 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dodatek, o którym mowa w art. 81;”; 

7) po art. 196 dodaje si� art. 196a w brzmieniu: 

„Art. 196a. 1. Dodatek wychowawczy i koszty jego obsługi s� finansowane w 

formie dotacji celowej z bud�etu pa�stwa. 

2. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 1, wynosz� 1% otrzymanej dotacji na 

dodatek wychowawczy. 

3. Zwroty nienale�nie pobranych dodatków wychowawczych w trakcie danego 

roku bud�etowego nie maj� wpływu na wysoko�� kosztów obsługi, o których mowa w 

ust. 2. 

4. Minister wła�ciwy do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra 

wła�ciwego do spraw rodziny, działaj�cego w porozumieniu z wła�ciwymi 

dysponentami cz��ci bud�etowych, mo�e dokonywa� przeniesie� wydatków 

bud�etowych mi�dzy cz��ciami bud�etu pa�stwa, działami, rozdziałami i paragrafami 

klasyfikacji wydatków, z przeznaczeniem na realizacj� dodatku wychowawczego. 

5. Wydatki zaplanowane na realizacj� dodatku wychowawczego, w cz��ciach 

bud�etowych, z wył�czeniem rezerw celowych, oraz przeniesione w trybie, o którym 

mowa w ust. 4, nie mog� by� przeznaczane na realizacj� innych zada�. 

6. Do wydatków przeniesionych w trybie, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje si�

przepisów art. 170 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”. 
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Art. 47. W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Du�ej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 

oraz z 2015 r. poz. 1359) w art. 10: 

1) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składany w postaci 

elektronicznej uwierzytelnia si� przy u�yciu mechanizmów okre�lonych w art. 20a ust. 1 

lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno�ci podmiotów 

realizuj�cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).”; 

2) dodaje si� ust. 12−14 w brzmieniu: 

„12. W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej uwierzytelnianego 

przy u�yciu mechanizmów okre�lonych w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalno�ci podmiotów realizuj�cych zadania publiczne, po 

wpisaniu do formularza wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków rodziny 

wielodzietnej, formularz wniosku mo�e by� uzupełniony o dane zgromadzone w 

rejestrze PESEL w zakresie imion, nazwiska, daty urodzenia, stanu cywilnego, 

obywatelstwa wnioskodawcy i członków rodziny wielodzietnej.  

13. Wniosku nie uzupełnia si� o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, je�eli w 

oparciu o dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie mo�na stwierdzi� stopnia 

pokrewie�stwa pomi�dzy wnioskodawc� a członkami rodziny wielodzietnej. 

14. W przypadku niezgodno�ci ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z 

rejestru PESEL zawartych w formularzu wniosku, wnioskodawca wskazuje w 

formularzu wniosku poprawne dane.”. 

Rozdział 7 

Przepisy przej�ciowe, dostosowuj�ce i przepis ko�cowy 

Art. 48. 1. Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do �wiadczenia 

wychowawczego, rozpoczyna si� z dniem wej�cia w �ycie ustawy i ko�czy dnia 30 wrze�nia 

2017 r.  

2. W przypadku ustalania prawa do �wiadczenia wychowawczego na okres, o którym 

mowa w ust. 1, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowi� podstaw� ustalenia 

prawa do �wiadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do �wiadczenia 

ustala si� z uwzgl�dnieniem okre�lonych ustaw� przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. 

Art. 49. 1. W przypadku zło�enia wniosku o ustalenie prawa do �wiadczenia 

wychowawczego w terminie trzech miesi�cy od dnia wej�cia w �ycie ustawy, prawo do 
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�wiadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala si� pocz�wszy od dnia 

wej�cia w �ycie ustawy.  

2. Ustalenie i wypłata �wiadczenia wychowawczego, w przypadku zło�enia wniosku w 

terminie, o którym mowa w ust. 1, nast�puje w terminie trzech miesi�cy licz�c od dnia 

zło�enia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Art. 50. 1. Do dnia utworzenia systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 8 

ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o �wiadczeniach rodzinnych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1359), nie dłu�ej jednak ni� do dnia 1 stycznia 2018 r., 

w zakresie dotycz�cym doł�czenia do wniosku o ustalenie prawa do �wiadczenia 

wychowawczego informacji o wysoko�ci składek na ubezpieczenie zdrowotne z Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, osoba ubiegaj�ca si� o �wiadczenie wychowawcze 

doł�cza do wniosku o�wiadczenie albo za�wiadczenie o wysoko�ci składek na ubezpieczenie 

zdrowotne z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

2. O�wiadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa si� pod rygorem odpowiedzialno�ci 

karnej za składanie fałszywych zezna�. Składaj�cy o�wiadczenie jest obowi�zany do 

zawarcia w nim klauzuli nast�puj�cej tre�ci: „Jestem �wiadomy odpowiedzialno�ci karnej za 

zło�enie fałszywego o�wiadczenia.”. Klauzula ta zast�puje pouczenie organu o 

odpowiedzialno�ci karnej za składanie fałszywych zezna�. 

Art. 51. Koszty obsługi, o których mowa w art. 29 ust. 3, w przypadku organu 

wła�ciwego w roku 2016 wynosz� 2% otrzymanej dotacji na �wiadczenie wychowawcze. 

Art. 52. 1. Organy gminy i województwa do dnia wej�cia w �ycie ustawy wyznacz� lub 

utworz� jednostki organizacyjne wła�ciwe do realizacji zada� z zakresu �wiadczenia 

wychowawczego. Przepisy art. 10 ust. 2 i 3 i art. 11 ust. 2 stosuje si�. 

2. Wojewoda, w terminie tygodnia od dnia wej�cia w �ycie niniejszego przepisu, jest 

obowi�zany przekaza� organom gminy �rodki finansowe na wdro�enie ustawy. Przekazane 

�rodki finansowe pomniejszaj� koszty obsługi zadania, o których mowa w art. 51, a tak�e 

zadania, o którym mowa w art. 196a ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 46, w brzmieniu 

nadanym niniejsz� ustaw�.  

3. �rodki finansowe, o których mowa w ust. 2, wojewoda przekazuje w wysoko�ci 

uzgodnionej z ministrem wła�ciwym do spraw rodziny. 



– 52 – 

Art. 53. Po upływie 3 lat od dnia wej�cia w �ycie ustawy Rada Ministrów dokona oceny 

skutków obowi�zywania ustawy oraz przedstawi propozycje wprowadzenia stałego 

mechanizmu wzrostu kwot, o których mowa w art. 5. 

Art. 54. 1. Rada Ministrów składa po raz pierwszy Sejmowi i Senatowi sprawozdanie, o 

którym mowa w art. 3, za okres od dnia wej�cia w �ycie ustawy do dnia 31 grudnia 2017 r., w 

terminie do dnia 30 wrze�nia 2018 r. 

2. Minister wła�ciwy do spraw rodziny, po upływie 12 miesi�cy od dnia wej�cia w �ycie 

ustawy, przedstawi Radzie Ministrów ocen� systemów �wiadcze� na rzecz rodziny, wraz z 

wnioskami dotycz�cymi zmian w tym systemach. 

Art. 55. 1. Przepisy art. 3 pkt 23 i 24 ustawy, o której mowa w art. 41, w brzmieniu 

nadanym niniejsz� ustaw�, stosuje si� nie wcze�niej ni� przy ustalaniu prawa do �wiadcze� na 

okres zasiłkowy rozpoczynaj�cy si� od dnia 1 listopada 2016 r. 

2. Przepisy art. 2 pkt 17 i 18 ustawy, o której mowa w art. 44, w brzmieniu nadanym 

niniejsz� ustaw�, stosuje si� nie wcze�niej ni� przy ustalaniu prawa do �wiadcze� na okres 

�wiadczeniowy rozpoczynaj�cy si� od dnia 1 pa�dziernika 2016 r. 

Art. 56. Przepisy art. 3 pkt 23 i 24 ustawy, o której mowa w art. 41, w brzmieniu 

nadanym niniejsz� ustaw�, stosuje si� do przyznawania studentom i doktorantom stypendiów 

socjalnych, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1 i art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy�szym, od dnia 1 pa�dziernika 2016 r. 

Art. 57. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 23 ust. 5 

ustawy, o której mowa w art. 41, art. 107 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 42, oraz art. 187 

ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 46, zachowuj� moc do dnia wej�cia w �ycie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 41, w 

brzmieniu nadanym niniejsz� ustaw�, art. 107 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 42, w 

brzmieniu nadanym niniejsz� ustaw�, oraz art. 187 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 46, w 

brzmieniu nadanym niniejsz� ustaw�, nie dłu�ej jednak ni� przez 12 miesi�cy od dnia wej�cia 

w �ycie niniejszej ustawy. 

Art. 58. Ustawa wchodzi w �ycie pierwszego dnia miesi�ca nast�puj�cego po upływie 

miesi�ca od dnia ogłoszenia, z wyj�tkiem art. 52, który wchodzi w �ycie z dniem ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

CZ��� I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 

Celem projektowanej ustawy jest przede wszystkim pomoc finansowa kierowana do rodzin 

wychowuj�cych dzieci. Rodziny wychowuj�ce potomstwo b�d� mogły otrzyma� nowe 

�wiadczenie wychowawcze. �wiadczenie skierowane b�dzie do rodzin wychowuj�cych dzieci 

do 18. roku �ycia. Proponowane rozwi�zanie ma zmniejszy� obci��enia finansowe rodzin 

zwi�zane z wychowywaniem dzieci, a tym samym zach�ca� do podejmowania decyzji 

o posiadaniu wi�kszej liczby dzieci.  

Główne trendy kształtuj�ce sytuacj� demograficzn� Polski to, podobnie jak w wielu krajach 

Europy Zachodniej, spadek dzietno�ci (wyra�aj�cy si� niskim współczynnikiem dzietno�ci) 

oraz wzrost przeci�tnego trwania �ycia ludno�ci. Oba te czynniki prowadz� do starzenia si�

polskiego społecze�stwa. Jednocze�nie, obserwuj�c obecn� i przewidywan� struktur� wieku 

populacji nale�y spodziewa� si� spadku liczby ludno�ci. Proces ten przyspiesza równie� pod 

wpływem migracji zagranicznych. 

Współczynnik dzietno�ci w Polsce spada systematycznie od 1989 r. Jednocze�nie od 1997 r. 

przyjmuje warto�ci charakteryzuj�ce zjawisko niskiej dzietno�ci (poni�ej 1.5), a od 2001 r. 

oscyluje wokół warto�ci 1.3. W 2014 r. współczynnik dzietno�ci w Polsce wyniósł 1.29. 

Warto�� współczynnika dzietno�ci mniejsza od poziomu ok. 2.1 oznacza, �e proces 

odtwarzania populacji kształtuje si� poni�ej prostej zast�powalno�ci pokole�. 

Dane ze Spisów Powszechnych 2002 (NSP 2002) i 2011 (NSP 2011) wskazuj�, �e zmianie 

uległa struktura rodzin z dzie�mi. Wzrósł udział rodzin z jednym dzieckiem (z 46,9% wg NSP 

2002 do 53,3% wg NSP 2011) a spadł udział rodzin z dwojgiem (z 36,2% do 35,2%), 

trojgiem (z 11,8% do 8,6%), czworgiem i wi�cej dzieci (z 5,4% do 2,9%) w liczbie rodzin 

z dzie�mi do 24. roku �ycia. 
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Wykres 1. Udział rodzin w zale�no�ci od liczby dzieci w Polsce w 2002 i 2011 r. 

�ródło: opracowanie własne na podstawie Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka 

demograficzna, s.84, GUS 

Spadek urodze� podobnie jak w innych krajach europejskich, zwi�zany jest z takimi 

zjawiskami, jak opó�nianie zakładania rodziny i decyzji o posiadaniu dzieci, spadek cz�sto�ci 

zawierania mał�e�stw i wzrost popularno�ci zwi�zków nieformalnych, deinstytucjonalizacja 

i destabilizacja rodziny (przejawiaj�ce si� rosn�c� liczb� separacji i rozwodów)
1)

. Z drugiej 

strony, spadek dzietno�ci w Polsce wzmocniony został przez przemiany zwi�zane 

z transformacj� ustrojow�, tj.: zmiany na rynku pracy, zagro�enie bezrobociem, czy wzrost 

aspiracji edukacyjnych osób młodych
2)

. 

                                                 
1)

 Diagnoza Społeczna 2013, Niska dzietno�� w Polsce w kontek�cie percepcji Polaków, Warszawa 2014, s. 20. 
2)

 Ibidem, s.46. 
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Wykres 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego
3)

 a współczynnik dzietno�ci w Polsce w latach 

2000-2014 

�ródło: opracowanie własne na podstawie Prognoza ludno�ci na lata 2014–2050, s.51, GUS 

Demografowie wskazuj�, �e niska dzietno�� stanowi swego rodzaju pułapk�: „mniejsza 

dzietno�� oznacza mniejsz� liczb� urodzonych dzieci, co z kolei z czasem prowadzi 

do zmniejszenia si� odsetka młodych ludzi w populacji, czego nast�pstwem jest zwi�kszenie 

�wiadcze� socjalnych na osoby w starszym wieku, pogorszenie sytuacji ekonomicznej osób 

młodych i w rezultacie utrzymywanie niskiej dzietno�ci b�d� jej spadek”
4)

. Wnioski 

te potwierdzaj� wyniki prognozy GUS na lata 2014–2050. Przy zachowaniu obecnych 

trendów
5)

, według przewidywa� GUS, współczynnik dzietno�ci wprawdzie b�dzie wzrastał 

do roku 2050, jednak utrzyma si� na poziomie niskiej dzietno�ci (1,52 w ko�cowym roku 

prognozy), za� liczba kobiet w wieku rozrodczym (15–49) spadnie z obecnych 9,3 mln do 

5,7 mln w roku 2050. B�dzie równie� wzrastał �redni wiek rodzenia dziecka
6)

 z 29 lat 

w 2013 r. do 31,3 lat w 2050 r. Im pó�niej za� kobieta urodzi pierwsze dziecko, tym mniej 

czasu na urodzenie kolejnych pozostaje do ko�ca jej wieku prokreacyjnego. 

Jednocze�nie, jak wynika z danych GUS, od 1992 r. w Polsce obserwujemy dynamiczny 

wzrost trwania �ycia: na przestrzeni ostatnich 24 lat (1990–2014) – wzrost przeci�tnego 

trwania �ycia m��czyzn o 7,5 lat, natomiast kobiet o 6,3 lat. W 2014 r. przeci�tne trwanie 

                                                 
3) �rednia roczna stopa bezrobocia rejestrowanego.
4)

Prognoza ludno�ci na lata 2014-2050, s.53, GUS. 
5)

 Opracowuj�c Prognoz� ludno�ci na lata 2014-2050 przyj�to �redni wariant płodno�ci.
6)

 Dotyczy wszystkich dzieci, a nie tylko pierwszego dziecka. 
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�ycia noworodka płci m�skiej wynosiło 73,7 lata, natomiast płci �e�skiej 81,6.
7)

 Ponadto 

wzrasta udział osób starszych w populacji ogółem. W 2014 r. osoby powy�ej 65 r.�. stanowiły 

15,3% ludno�ci Polski, co oznacza przekroczenie ponad dwukrotnie progu staro�ci 

demograficznej ustalonego przez ONZ
8)

 (7% wi�cej ni� w 2035 r.). Według prognozy GUS 

b�d� one stanowiły 24,4%, za� w 2050 r. 32,7% ludno�ci. 

Według szacunków GUS w ko�cu 2013 roku poza granicami Polski przebywało czasowo 

około 2 196 tys. mieszka�ców naszego kraju, o 66 tys. (3,1%) wi�cej ni� w 2012 r. (około  

2 130 tys.)
9)

. Z danych spisowych
10)

 wynika, �e w�ród wyje�d�aj�cych przewa�aj� ludzie 

młodzi: 64 % z nich było w wieku produkcyjnym mobilnym (18–44 lata), podczas gdy 

w całej populacji Polski ta kategoria stanowi 39%. Najliczniejsza była grupa migrantów 

w wieku 25–34 lata. W przypadku kobiet wiek ten w przybli�eniu pokrywa si� z okresem 

najwy�szej aktywno�ci prokreacyjnej. 

Z analiz
11)

 wynika, �e wydatki na utrzymanie i wychowanie dziecka wynosz� około 15–30% 

bud�etów polskich rodzin. Całkowity koszt wychowania jednego dziecka do uko�czenia 

przez niego 19 r. �. zawiera si� w przedziale od 176 tys. do 190 tys. zł, a dwójki dzieci od 317 

tys. do 350 tys. zł. Przeci�tne wydatki na osob� w gospodarstwie domowym składaj�cym si�

z mał�e�stwa z dzie�mi wynosz� od 504 zł w przypadku rodziny z trojgiem dzieci do 951 zł 

w rodzinie z jednym dzieckiem. 

Rodziny z dzie�mi s� bardziej zagro�one ubóstwem ni� te nieposiadaj�ce dzieci na 

utrzymaniu: odsetek rodzin �yj�cych poni�ej relatywnej granicy ubóstwa w�ród rodzin z co 

najmniej jednym dzieckiem w 2014 r. był wy�szy ni� w�ród mał�e�stw bez dzieci (6,4% 

w stosunku do 5,4%) i wzrastał wprost proporcjonalnie do liczby dzieci, w rodzinach 

wielodzietnych osi�gaj�c warto�� 24,1% w przypadku rodzin z trojgiem dzieci oraz 48,3% 

w przypadku rodzin z czworgiem i wi�cej dzieci
12)

. 

Czynnikiem decyduj�cym o sytuacji materialnej rodziny jest pozycja na rynku pracy oraz 

�ródło dochodów. Chocia� w 2014 r. najwy�szy był odsetek osób �yj�cych poni�ej relatywnej 

granicy ubóstwa w�ród gospodarstw domowych utrzymuj�cych si� z niezarobkowych �ródeł 

                                                 
7)

Rocznik Demograficzny 2015, GUS. 
8)

 Według ONZ staro�� demograficzna społecze�stwa wyst�puje, gdy liczba osób powy�ej 65 roku �ycia 

przekracza 7% populacji. 
9)

 Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2013, s. 2, GUS; Dane za lata 

2007-2013 dotycz� osób przebywaj�cych czasowo za granic� powy�ej 3 miesi�cy, natomiast dane do 2006 r. 

obejmuj� osoby przebywaj�ce czasowo powy�ej 2 miesi�cy. 
10)

 NSP 2011. 
11)

Koszty wychowania dzieci w Polsce 2015, Raport Centrum im. Adama Smitha pod kierunkiem prof. dr. hab. 

Aleksandra Surdeja; Raport OECD Doing better for families, 2011. 
12) 

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r., GUS 2015. 
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dochodu innych ni� emerytury i renty (36,2%), to jednak biedy do�wiadczało równie� wiele 

(15,6%) osób �yj�cych w gospodarstwach utrzymuj�cych si� z pracy najemnej. Nawet po 

uwzgl�dnieniu wsparcia w postaci �wiadcze� rodzinnych oraz �wiadcze� z pomocy 

społecznej dochód cz��ci rodzin, po uwzgl�dnieniu liczby osób zale�nych, cz�sto pozostaje 

niski. Przykładowo, w rodzinie z dwojgiem dzieci, w której jedna osoba pracuje za minimalne 

miesi�czne wynagrodzenie (1750 zł brutto w 2015 r., 1286 zł netto) dochód na osob� wynosi 

321,50 zł netto. Po uwzgl�dnieniu wsparcia w postaci �wiadcze� rodzinnych oraz z pomocy 

społecznej dochód w tej rodzinie zwi�kszy si� do 514 zł
13)

. W przypadku uwzgl�dnienia 

�wiadczenia wychowawczego, dochód tej rodziny wzro�nie do ok. 623 zł netto na osob�. 

Natomiast w rodzinie z dwójk� dzieci, w której oboje rodzice pracuj� za minimalne 

miesi�czne wynagrodzenie (1750 zł brutto, 1286 zł netto), dochód na osob� wynosi 643 zł. 

Rodzina otrzyma w obecnym systemie �wiadcze� rodzinnych wsparcie na dzieci i jej ł�czny 

dochód wyniesie ok. 695 zł netto. Po uwzgl�dnieniu wsparcia w postaci �wiadczenia 

wychowawczego dochód rodziny wzro�nie do 893 zł netto na osob� w rodzinie. 

Warto�� minimum socjalnego, a wi�c dochodu pozwalaj�cego zapewni� takie warunki, aby 

umo�liwi� reprodukcj� sił �yciowych człowieka, wychowanie potomstwa oraz utrzymanie 

wi�zi społecznych w czasie pracy, nauki i wypoczynku, obliczonego przez Instytut Pracy 

i Spraw Socjalnych na rok 2014 wynosi dla gospodarstwa domowego z: 

– jednym dzieckiem młodszym (w wieku 4-6 lat) 2 642,86 zł czyli 880,95 zł na osob�, 

– jednym dzieckiem starszym (w wieku 13-15 lat) 2 805,10 zł czyli 935,03 zł na osob�, 

– dwojgiem dzieci 3 409,35 zł czyli 852,3 zł na osob�,  

– trojgiem dzieci 4 176,88 zł czyli 835,38 zł na osob�. 

                                                 
13)

 Przy zało�eniu, �e jedno dziecko jest w wieku do 5 r.�., a drugie mi�dzy 5 a 18 r.�.
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Wykres 3. Warto�ci minimum socjalnego w wybranych typach gospodarstw pracowniczych i 

emeryckich w 2014 r.
14) 
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�ródło: opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Ze wst�pnych szacunków wynika, �e ubóstwo mo�e spa�� o ok. 3 p.p., a zagro�enie 

ubóstwem w�ród dzieci do 17 r. �. z 23,3% do poziomu 11%.  

�ródło: opracowanie własne na podstawie danych EU-SILC2013 

Z przeprowadzonych analiz wynika, �e �wiadczenie wychowawcze b�dzie miało najwi�kszy 

wpływ na sytuacj� dochodow� rodzin znajduj�cych si� w pierwszych 3 decylach 

dochodowych. 

                                                 
14)

 Kwoty podano w zł, w uj�ciu miesi�cznym, na osob�, w cenach �redniorocznych. M-m��czyzna, K-kobieta, 

Dmł- dziecko młodsze (wiek 4-6 l.), Dst – dziecko starsze (wiek 13-15 l.). 
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CZ��� II. ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Cel ustawy 

Projektowana ustawa wprowadza do systemu prawnego nowe �wiadczenie − �wiadczenie 

wychowawcze. �wiadczenie wychowawcze kierowane jest do rodzin maj�cych na utrzymaniu 

dzieci, a jego celem jest przede wszystkim cz��ciowe pokrycie wydatków zwi�zanych z 

zaspokojeniem potrzeb �yciowych i wychowywaniem dzieci. Wykształcenie i przygotowanie 

do �ycia dzieci wi��e si� z du�ym obci��eniem finansowym dla osób, u których pozostaj� one 

na utrzymaniu, w szczególno�ci w rodzinach wieloosobowych. W zwi�zku z powy�szym, 

rodziny cz�sto napotykaj� bariery ekonomiczne zwi�zane z wielko�ci� dochodu. Niezb�dne 

jest wi�c wprowadzenie takich rozwi�za�, które umo�liwi� ich wyeliminowanie lub istotne 

zmniejszenie. Projektowana ustawa pozwoli zmniejszy� istniej�ce obecnie ekonomiczne 

ograniczenia, w szczególno�ci w�ród młodych ludzi decyduj�cych si� na posiadanie 

potomstwa, zwłaszcza drugiego i kolejnego dziecka. 

2. Osoby uprawnione do �wiadczenia wychowawczego 

�wiadczenie wychowawcze, podobnie jak inne �wiadczenia o charakterze społecznym, 

przysługiwa� b�dzie obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej oraz innym osobom, którym na 

podstawie przepisów wspólnotowych oraz umów mi�dzynarodowych przyznane zostały 

analogiczne do posiadanych przez obywateli prawa w zakresie �wiadcze� społecznych. 

Jednocze�nie ustawa warunkuje prawo do �wiadczenia wychowawczego od zamieszkiwania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym �wiadczenie to ma 

przysługiwa�, chyba �e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub 

dwustronne umowy mi�dzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowi� inaczej. 

Rozwi�zanie takie ma na celu eliminacj� potencjalnych przypadków, w których o�rodek 

interesów �yciowych danej osoby znajdowałby si� w innym pa�stwie, za� osoba ta byłaby 

nadal nienale�nie uprawniona do pobierania �wiadczenia wychowawczego w Polsce. 

Przewiduje si�, �e wprowadzone rozwi�zanie pozwoli ograniczy� podobne przypadki do 

koniecznego minimum. 

Istot� wprowadzanych projektowan� ustaw� regulacji jest obj�cie �wiadczeniem 

wychowawczym mo�liwie jak najszerszego zakresu osób posiadaj�cych na swoim utrzymaniu 

dzieci, realizuj�c tym samym podstawowy cel, tj. wsparcie ekonomiczne rodzin, 

w szczególno�ci tych zagro�onych ubóstwem, oraz cz��ciowe pokrycie wydatków rodziców 

lub opiekunów dzieci z tytułu wysokich kosztów ich wychowania i wykształcenia. 
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W konsekwencji �wiadczenie wychowawcze przysługiwa� b�dzie matce, ojcu, opiekunowi 

prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka. Rozszerzenie katalogu na 

opiekunów faktycznych dziecka ma przede wszystkim zabezpiecza� otrzymywanie 

�wiadczenia w sytuacjach, w których osoba faktycznie opiekuj�ca si� dzieckiem wyst�piła do 

s�du opieku�czego z wnioskiem o jego przysposobienie. W przypadku zbiegu prawa 

rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do �wiadczenia 

wychowawczego, �wiadczenie to wypłacane b�dzie temu z rodziców, opiekunów prawnych 

dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiek� nad 

dzieckiem. Je�eli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocze�nie przez oboje rodziców, 

opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, �wiadczenie 

wychowawcze wypłacane b�dzie temu, kto pierwszy zło�y wniosek. W przypadku gdy 

rodzice nie zamieszkuj� wspólnie, a dziecko mieszka u jednego z rodziców przez pierwsz�

cz��� miesi�ca, a u drugiego z rodziców przez drug� cz��� miesi�ca, wówczas �wiadczenie 

wychowawcze b�dzie dzielone pomi�dzy rodziców proporcjonalnie do czasu, w którym 

dziecko u danego rodzica zamieszkuje. Z kolei je�eli dziecko nie pozostaje we wspólnym 

gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, �wiadczenie wychowawcze wypłaca si� temu 

z rodziców, pod którego opiek� znajduje si� dziecko. Je�eli organ wła�ciwy b�dzie miał 

w�tpliwo�ci co do tego, kto faktycznie sprawuje opiek� nad dzieckiem, b�dzie mógł zwróci�

si� do kierownika o�rodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 

�rodowiskowego. 

Warto równie� napomnie�, �e projektowana ustawa zakłada, �e �wiadczenie o podobnym 

charakterze do wprowadzanego �wiadczenia wychowawczego, b�dzie przysługiwało 

rodzinom zast�pczym i osobom prowadz�cym rodzinne domy dziecka. �wiadczenie to 

wprowadzone zostanie do systemu wspierania rodziny i pieczy zast�pczej i b�dzie miało 

form� dodatku do otrzymywanych przez rodziny zast�pcze i osoby prowadz�ce rodzinne 

domy dziecka − �wiadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w 

pieczy zast�pczej. Dodatek ten nazwany został „dodatkiem wychowawczym” i jego wysoko��

wynosi� b�dzie tyle samo ile wynosi� b�dzie wysoko�� �wiadczenia wychowawczego. 

Dodatek wychowawczy przysługiwa� b�dzie na umieszczone w rodzinnej pieczy zast�pczej 

dziecko, w wieku do uko�czenia 18. roku �ycia. W odró�nieniu od �wiadczenia 

wychowawczego prawo do dodatku na pierwsze dziecko nie b�dzie uzale�nione od dochodu. 

Rozwi�zanie takie wynika z faktu, �e rodziny zast�pcze i osoby prowadz�ce rodzinne domy 

dziecka wykonuj� zadanie władz publicznych wynikaj�ce z art. 72 ust. 2 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, tj. zapewniaj� opiek� dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. 
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Na utrzymanie dzieci umieszczonych w pieczy zast�pczej otrzymuj� �rodki publiczne, 

których oczywi�cie nie mo�na uzna� jako ich dochód. Pomimo tego, �e opieka zapewniana 

przez rodziny zast�pcze i osoby prowadz�ce rodzinne domy dziecka ma charakter rodzinny, 

rodziny zast�pcze i osoby prowadz�ce rodzinne domy dziecka oczywi�cie nie maj�, co do 

zasady, w przeciwie�stwie do rodziców, �adnych obowi�zków alimentacyjnych wzgl�dem 

dzieci umieszczonych w pieczy zast�pczej.  

Dodatek ten, podobnie jak �wiadczenie wychowawcze, b�dzie finansowany z bud�etu 

pa�stwa, a jego realizacja stanowi� b�dzie dla powiatu zadania z zakresu administracji 

rz�dowej. 

3. Wysoko�� �wiadczenia wychowawczego i warunki jego nabywania 

Projektowana ustawa zakłada, �e �wiadczenie wychowawcze przysługiwa� b�dzie osobom, o 

których mowa powy�ej, do czasu osi�gni�cia przez dziecko przyjmowanej powszechnie 

granicy dorosło�ci, tj. uko�czenia przez dziecko 18. roku �ycia.  

�wiadczenie wychowawcze − na ka�de uprawnione dziecko − przysługiwa� b�dzie 

w wysoko�ci 500 zł miesi�cznie. Zgodnie z zało�eniami, ustalona kwota 500 zł miesi�cznie 

jest wystarczaj�ca dla poprawy zaspokojenia istotnych potrzeb dziecka, wynikaj�cych 

z konieczno�ci jego utrzymania, wykształcenia i przygotowania do �ycia. 

Projekt przewiduje, �e �wiadczenie wychowawcze na drugie i ka�de kolejne dziecko 

przysługiwa� b�dzie bez wzgl�du na osi�gany przez rodzin� dochód. Natomiast �wiadczenie 

wychowawcze na pierwsze dziecko przysługiwa� b�dzie wówczas, gdy dochód rodziny nie 

przekroczy kwoty 800 zł na osob� w rodzinie, a w przypadku gdy w rodzinie znajduje si�

dziecko niepełnosprawne − kwoty 1200 zł.  

Powy�sza konstrukcja przepisów oddaje po�redni cel całej regulacji, którym jest potrzeba 

wsparcia głównie rodzin z dwojgiem lub wi�ksz� liczb� dzieci. Rodziny posiadaj�ce na 

utrzymaniu jedynie jedno dziecko s� w wi�kszo�ci zdolne do poniesienia ci��aru 

ekonomicznego zwi�zanego z jego wychowaniem i wykształceniem, za� rozszerzenie zakresu 

�wiadczenia wychowawczego równie� na te rodziny wi�załoby si� z nadmiernym 

obci��eniem bud�etu pa�stwa ze wzgl�du na liczb� potencjalnych beneficjentów. Dodatkowo, 

dla rodzin ni�ej uposa�onych, zbli�aj�cych si� do warto�ci minimum socjalnego, 

wprowadzono, poprzez kryterium dochodowe, mo�liwo�� otrzymania �wiadczenia 

wychowawczego nawet na pierwsze dziecko. Zwi�kszenie za� tego kryterium wobec rodzin, 

na których utrzymaniu pozostaje dziecko niepełnosprawne, do kwoty 1200 zł per capita, 
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zwi�zane jest z uwzgl�dnieniem dodatkowych ci��arów, jakie rodzice i opiekunowie musz�

ponosi� w zwi�zku z wydatkami na takie dziecko. 

Pierwszym dzieckiem, w rozumieniu przepisów ustawy, jest jedyne lub najstarsze dziecko w 

rodzinie w wieku do uko�czenia 18. roku �ycia. W przypadku dzieci urodzonych tego samego 

dnia, miesi�ca i roku, b�d�cych najstarszymi dzie�mi w rodzinie w wieku do uko�czenia 18. 

roku �ycia (np. w przypadku gdy w rodzinie jest dwoje bli�ni�t w wieku 16 lat i jedno 

dziecko w wieku 13 lat), pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osob�

uprawnion� do �wiadczenia wychowawczego. Oznacza to, �e mog� zdarzy� si� sytuacje, w 

których liczba dzieci, na które przyznawane jest uprawnienie do �wiadczenia 

wychowawczego w danej rodzinie, ulegnie zmniejszeniu, np. poprzez uko�czenie 18. roku 

�ycia lub �mier� jednego z np. dwojga dzieci. W takich przypadkach, mimo dotychczasowego 

pobierania �wiadczenia wychowawczego, rodzice strac� prawo do pobierania tego 

�wiadczenia wobec drugiego dziecka (pozostałego dziecka, które nie uko�czyło 18. roku 

�ycia), chyba �e spełnione zostanie kryterium dochodowe.  

Jednocze�nie, bior�c pod uwag�, �e bardzo cz�sto w skład rodziny wchodz� nie tylko dzieci 

w wieku do uko�czenia 18. roku �ycia, projektowana ustawa przewiduje, �e przez rodzin�

rozumie si� równie� pozostaj�ce na utrzymaniu dzieci w wieku do uko�czenia 25. roku �ycia, 

a tak�e dzieci, które uko�czyły 25. rok �ycia, legitymuj�ce si� orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawno�ci, je�eli w zwi�zku z t� niepełnosprawno�ci� przysługuje 

�wiadczenie piel�gnacyjne lub specjalny zasiłek opieku�czy albo zasiłek dla opiekuna, o 

którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (Dz. U. poz. 567, z pó�n. zm.). Dzi�ki takiemu rozwi�zaniu mo�liwe b�dzie 

w sposób realny ustali� sytuacj� dochodow� danej rodziny, bowiem przy ustalaniu dochodu 

na osob� w rodzinie brane b�d� równie� pod uwag� dzieci starsze ni� w wieku do uko�czenia 

18. roku �ycia. Je�eli dzieci te nie b�d� miały własnych dochodów, wówczas dochód na osob�

w rodzinie b�dzie odpowiednio ni�szy. Jednocze�nie przewiduje si�, �e do członków rodziny 

nie b�dzie si� zalicza� dziecka pozostaj�cego w zwi�zku mał�e�skim, a tak�e pełnoletniego 

dziecka posiadaj�cego własne dziecko. Zarówno dziecko pozostaj�ce w zwi�zku mał�e�skim, 

jak i pełnoletnie dziecko posiadaj�ce własne dziecko s� osobami, które zało�yły ju� własne 

rodziny i jako takie mog� si� ubiega� o �wiadczenie wychowawcze na własne dzieci. 

Natomiast je�li chodzi o dzieci pozostaj�ce pod opiek� opiekuna prawnego, to dzieci tych 

równie� nie zalicza si� do członków rodziny, a ustalaj�c dochód uprawniaj�cy do �wiadczenia 

wychowawczego bra� si� b�dzie pod uwag� wył�cznie dochód tego dziecka. 

Okre�lony został tak�e sposób ustalania dochodu rolników z gospodarstwa rolnego. 
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Ponadto w przypadku gdy który� z członków rodziny przebywa w instytucji zapewniaj�cej 

całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, młodzie�owym o�rodku 

wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie �ledczym, 

zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, je�eli instytucje te zapewniaj�

nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w pieczy zast�pczej, ustalaj�c dochód w przeliczeniu na 

osob�, nie uwzgl�dnia si� osoby przebywaj�cej w tej instytucji. 

Projektowana ustawa przewiduje równie� regulacje odnosz�ce si� do sytuacji, gdy dana 

rodzina utraciła lub uzyskała dochód. Rozwi�zania w tym zakresie zostały ukształtowane w 

taki sposób, aby sposób ustalania dochodu odzwierciedlał rzeczywist� sytuacj� dochodow�

rodziny.  

�wiadczenie wychowawcze nie b�dzie przysługiwa�, je�eli: 

1) dziecko pozostaje w zwi�zku mał�e�skim; 

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniaj�cej całodobowe utrzymanie albo 

w pieczy zast�pczej; 

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do �wiadczenia wychowawczego na własne 

dziecko; 

4) członkowi rodziny przysługuje za granic� na dziecko �wiadczenie o podobnym 

charakterze do �wiadczenia wychowawczego, chyba �e przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu 

społecznym stanowi� inaczej. 

Nale�y zwróci� w tym miejscu uwag�, �e próg dorosło�ci dzieci zwi�zany z osi�gni�ciem 

pełnej zdolno�ci do czynno�ci prawnych, a tym samym jednocze�nie utrat� prawa do 

�wiadczenia wychowawczego, został, zgodnie z regułami ogólnymi, ustalony na 18. rok 

�ycia. Jednak�e, w niektórych przypadkach polskie prawo przewiduje, �e osoby które nie 

uko�czyły 18. roku �ycia mog� naby� pełn� zdolno�� do czynno�ci prawnych poprzez wej�cie 

w zwi�zek mał�e�ski. W takich przypadkach, dalsze przyznawanie rodzicom i opiekunom 

takich osób �wiadczenia wychowawczego byłoby nieuzasadnione i sprzeczne z celem 

niniejszej ustawy. W zwi�zku z tym, ograniczenie �wiadczenia wychowawczego wobec 

dzieci pozostaj�cych w zwi�zku mał�e�skim wydaje si� wła�ciwe. Wprowadzenie 

ograniczenia prawa do �wiadczenia wychowawczego wobec pełnoletnich dzieci, które 

s� uprawnione do �wiadczenia wychowawczego na własne dzieci, ma na celu eliminacj�

potencjalnych przypadków kumulacji �wiadcze�. Uzasadnione jest przypuszczenie, 

�e posiadanie własnego dziecka ł�czy si� z osi�gni�ciem znacznego stopnia samodzielno�ci, 

w zwi�zku z czym wypłata �wiadczenia byłaby w wi�kszo�ci przypadków nieuzasadniona. 
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Natomiast w sytuacji pozostawania dziecka w instytucji zapewniaj�cej całodobowe 

utrzymanie albo w pieczy zast�pczej, rodzice lub opiekunowie dziecka nie ponosz� kosztów 

zwi�zanych z jego utrzymaniem lub koszty te s� w znacznym stopniu ograniczane. 

Wła�ciwym jest zatem wstrzymanie wypłaty �wiadcze� za te okresy, w których faktyczny 

ci��ar ekonomiczny utrzymania dziecka spoczywa na innym podmiocie. 

W przypadku gdy zaistniej� sytuacje, �e rodzina b�dzie marnotrawi� przyznane jej 

�wiadczenie wychowawcze lub wydatkowa� je b�dzie niezgodnie z przeznaczeniem, organ 

wła�ciwy przekazywa� b�dzie to �wiadczenie w cało�ci lub w cz��ci w formie rzeczowej lub 

w formie opłacania usług (np. �łobka, czy zaj�� pozalekcyjnych). Rozwi�zanie to ma na celu 

ograniczenie przypadków, w których �wiadczenie wychowawcze b�dzie przeznaczane przez 

rodziców lub opiekunów dziecka na cele niezgodne z ustaw�, w szczególno�ci kiedy kwota 

�wiadczenia b�dzie wykorzystywana przez te osoby na zaspokajanie potrzeb własnych z 

pomini�ciem potrzeb dziecka. 

Ponadto istotnym rozwi�zaniem, w szczególno�ci z punktu widzenia rodzin gorzej 

sytuowanych, jest wył�czenie dochodów uzyskiwanych z tytułu �wiadczenia 

wychowawczego z katalogu dochodów warunkuj�cych prawo do �wiadcze� o charakterze 

społecznym. Oznacza to, �e �wiadczenie wychowawcze nie b�dzie miało wpływu na prawo 

do �wiadcze� z pomocy społecznej, �wiadcze� rodzinnych, �wiadcze� z funduszu 

alimentacyjnego, czy dodatków mieszkaniowych. 

4. Podmioty realizuj�ce zadania w zakresie �wiadczenia wychowawczego 

Realizacja �wiadczenia wychowawczego nale�e� b�dzie do gminy. Zadanie to zostało 

nało�one na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (organ wła�ciwy). Organ wła�ciwy 

b�dzie mógł upowa�ni� swojego zast�pc�, pracownika urz�du albo kierownika o�rodka 

pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a tak�e inn� osob� na wniosek 

kierownika o�rodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do 

prowadzenia post�powania w sprawach z zakresu �wiadczenia wychowawczego. 

Podkre�lenia wymaga, �e realizacja �wiadczenia wychowawczego w o�rodku pomocy 

społecznej nie mo�e powodowa� nieprawidłowo�ci w wykonywaniu zada� pomocy 

społecznej, a tak�e nie mo�e narusza� norm zatrudnienia pracowników socjalnych 

okre�lonych w przepisach o pomocy społecznej. 

Je�eli chodzi o �wiadczenie wychowawcze realizowane w zwi�zku z koordynacj� systemów 

zabezpieczenia społecznego, to wła�ciwy w tym zakresie b�dzie marszałek województwa − to 
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on, w tym przypadku, wydawał b�dzie decyzje w sprawach dotycz�cych �wiadczenia 

wychowawczego, a wypłaca� �wiadczenie b�dzie gmina. 

Dodatek wychowawczy przysługuj�cy rodzinom zast�pczym i osobom prowadz�cym 

rodzinne domy dziecka wypłacany b�dzie przez powiat (jednostk� samorz�du terytorialnego 

odpowiedzialn� za organizacj� pieczy zast�pczej). 

Podmioty realizuj�ce ustaw� otrzymaj� �rodki finansowe na pokrycie kosztów obsługi zada�

zwi�zanych z jej realizacj�. W przypadku gminy i powiatu, tj. jednostek, które wypłacaj�

odpowiednio �wiadczenie wychowawcze i dodatek wychowawczy, koszty te zostały 

okre�lone jako procent od wypłaconych �rodków. W przypadku marszałka województwa, 

który wydaje decyzje w sprawach zwi�zanych z koordynacj� systemów zabezpieczenia 

społecznego w UE, ale nie wypłaca �wiadcze�, koszty b�d� okre�lane indywidualnie. Decyzja 

w tym zakresie podejmowana b�dzie przez Ministra Finansów, na podstawie 

przeprowadzonej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analizy danych 

pochodz�cych z zebranego od marszałków zapotrzebowania na �rodki. 

5. Post�powanie w sprawach przyznawania i wypłacania �wiadczenia wychowawczego 

Ustalenie prawa do �wiadczenia wychowawczego oraz jego wypłata nast�puj� odpowiednio 

na wniosek matki, ojca, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka. Do 

wniosku konieczne b�dzie doł�czenie dokumentów potwierdzaj�cych spełnienie wymaga�

koniecznych do uzyskania prawa do �wiadczenia wychowawczego, tj. w szczególno�ci 

za�wiadczenia lub o�wiadczenia o dochodach rodziny, za�wiadczenia z s�du opieku�czego 

lub o�rodka adopcyjnego o prowadzonym post�powaniu s�dowym w sprawie o 

przysposobienie dziecka (w przypadku opiekunów faktycznych), czy orzeczenie s�du 

opieku�czego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (w przypadku opiekuna prawnego). 

Podkre�li� nale�y, �e dokumentów dotycz�cych dochodów rodziny nie b�dzie trzeba składa�

w przypadku, gdy dana osoba nie b�dzie si� ubiega� o przyznanie uprawnienia do 

�wiadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko − bowiem tylko w przypadku gdy osoba 

uprawniona b�dzie chciała uzyska� �wiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko pod 

uwag� brany jest dochód rodziny. W przypadku drugiego i nast�pnych dzieci dochód 

pozostaje bez znaczenia. Zatem je�eli osoba uprawniona zdaje sobie spraw�, �e nie spełni 

wymogu w zakresie kryterium dochodowego (tj. przekroczy odpowiednio próg 800 zł lub 

1200 zł na osob� w rodzinie), wówczas �adne o�wiadczenia czy za�wiadczenia o dochodach, 
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w celu uzyskania prawa do �wiadczenia wychowawczego na drugie i nast�pne dzieci, nie 

b�d� potrzebne. 

Szczegółowy sposób i tryb post�powania w sprawach o �wiadczenie wychowawcze oraz wzór 

wniosku o przyznanie tego �wiadczenia, a tak�e zał�czników do wniosku, okre�lony zostanie 

w rozporz�dzeniu ministra wła�ciwego do spraw rodziny.  

Projektowane niniejsz� ustaw� rozwi�zania dostosowane s� do informatyzacji. Przepisy 

ustawy stwarzaj� mo�liwo�� składania wniosku o przyznanie prawa do �wiadczenia 

wychowawczego w postaci elektronicznej za pomoc� systemu teleinformatycznego 

utworzonego przez ministra wła�ciwego do spraw rodziny lub systemu teleinformatycznego 

wskazanego w obwieszczeniu przez ministra wła�ciwego do spraw rodziny i ministra 

wła�ciwego do spraw informatyzacji. Równie� zał�czniki do wniosków składanych drog�

elektroniczn� b�d� mogły mie� posta� dokumentów elektronicznych b�d� elektronicznych 

kopii dokumentów papierowych. Dla ułatwienia wypełniania wniosków składanych w postaci 

elektronicznej cz��� danych b�dzie uzupełniana automatycznie poprzez ich pozyskiwanie 

z rejestru PESEL. Nadto organy prowadz�ce post�powania w przedmiocie przyznania 

�wiadczenia wychowawczego b�d� dysponowały prawem do weryfikowania, drog�

elektroniczn�, za po�rednictwem ministra wła�ciwego do spraw rodziny, danych z rejestrem 

PESEL. Nie b�dzie równie� konieczno�ci doł�czania do wniosku szeregu za�wiadcze� (np. 

dotycz�cych dochodów) − organ wła�ciwy bowiem b�dzie je pozyskiwał samodzielnie. 

Projektowana ustawa nakłada ponadto na ministra wła�ciwego do spraw rodziny obowi�zek 

stworzenia rejestru centralnego osób pobieraj�cych i ubiegaj�cych si� o �wiadczenie 

wychowawcze oraz członków ich rodzin. Zadaniem podstawowym tworzonego rejestru jest 

mo�liwo�� analizy statystycznej zbioru osób i pobieranych �wiadcze� w celu okre�lenia 

przewidywanych na kolejne okresy bud�etowe zapotrzebowa� na �rodki finansowe w 

zakresie �wiadczenia wychowawczego. Nale�y zauwa�y�, �e rejestr centralny do celów 

statystycznych podlega anonimizacji i wszelkie analizy odbywaj� si� na bazie danych 

jednostkowych pozbawionych cech danych osobowych. Analizy takiego zbioru danych słu�y�

b�d� zbadaniu charakterystyki zbiorowo�ci osób pobieraj�cych �wiadczenie wychowawcze 

oraz członków ich rodzin celem okre�lenia mo�liwych zmian w strukturze 

�wiadczeniobiorców, a co za tym idzie przewidzenia zmian zapotrzebowania na �rodki 

finansowe bud�etu pa�stwa na realizacj� zadania z zakresu administracji rz�dowej, jakim 

b�dzie pomoc pa�stwa w wychowywaniu dzieci poprzez wypłat� �wiadcze�

wychowawczych, oraz w celu dokonywania Ocen Skutków Regulacji przyszłych rozwi�za�

dotycz�cych tej samej grupy odbiorców jak w przypadku �wiadczenia wychowawczego. 
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Prawo do �wiadczenia wychowawczego ustalane b�dzie na okres jednego roku – od dnia 1 

pa�dziernika do dnia 30 wrze�nia nast�pnego roku. Wnioski o jego ustalenie b�dzie mo�na 

składa� od dnia 1 sierpnia danego roku. �wiadczenie przyznawane b�dzie od miesi�ca, w 

którym wpłyn�ł wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami. Wypłata �wiadczenia nast�pi nie 

pó�niej ni� do ostatniego dnia miesi�ca, za który zostało ono przyznane, chyba �e wniosek 

zostanie zło�ony po 10. dniu miesi�ca, wówczas �wiadczenie wychowawcze za dany miesi�c 

wypłacane b�dzie najpó�niej do ostatniego dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, 

w którym zło�ono wniosek. 

Je�eli w stosunku do osoby ubiegaj�cej si� o �wiadczenie wychowawcze lub osoby 

pobieraj�cej to �wiadczenie wyst�pi� w�tpliwo�ci dotycz�ce sprawowania opieki nad 

dzieckiem, organ wła�ciwy (marszałek województwa) b�dzie miał mo�liwo�� wyst�pienia do 

kierownika o�rodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 

�rodowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z pó�n. zm.), w celu weryfikacji tych w�tpliwo�ci. Z wnioskiem 

takim organ wła�ciwy b�dzie mógł wyst�pi� równie� w przypadku powzi�cia informacji 

o marnotrawieniu �wiadczenia wychowawczego lub wydatkowaniu go niezgodnie 

z przeznaczeniem. Organ wła�ciwy b�dzie mógł tak�e wyst�pi� do o�rodka pomocy 

społecznej o udzielenie informacji o okoliczno�ciach uprawniaj�cych do �wiadczenia 

wychowawczego, marnotrawieniu tego �wiadczenia lub wydatkowaniu go niezgodnie z 

przeznaczeniem, je�eli informacje te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie 

�rodowiskowym przeprowadzonym nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed dniem otrzymania 

przez o�rodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji. 

Wypłata �wiadczenia wychowawczego podlega� b�dzie wstrzymaniu, je�eli osoba 

otrzymuj�ca to �wiadczenia odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie 

wyja�nie� co do okoliczno�ci maj�cych wpływ na prawo do tego �wiadczenia. Ponadto organ 

wła�ciwy wstrzyma wypłat�, je�eli osoba otrzymuj�ca �wiadczenie wychowawcze nie 

podejmuje �wiadczenia wychowawczego przez trzy kolejne miesi�ce kalendarzowe.  

Je�eli �wiadczenie wychowawcze zostanie pobrane nienale�nie, wówczas osoba która pobrała 

�wiadczenie obowi�zana b�dzie do jego zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami za zwłok�. 

Projektowana ustawa okre�la, �e za nienale�nie pobrane �wiadczenie wychowawcze uwa�a 

si�: 
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1) �wiadczenie wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia okoliczno�ci powoduj�cych 

ustanie lub zawieszenie prawa do �wiadczenia wychowawczego albo wstrzymanie 

wypłaty �wiadczenia wychowawczego, je�eli osoba pobieraj�ca to �wiadczenie była 

pouczona o braku prawa do jego pobierania; 

2) �wiadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zezna�

lub dokumentów albo w innych przypadkach �wiadomego wprowadzenia w bł�d przez 

osob� pobieraj�c� to �wiadczenie; 

3) �wiadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku, gdy marszałek województwa 

ustali, �e maj� zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego, za okres od dnia, w którym osoba stała si� uprawniona do �wiadczenia 

wychowawczego w innym pa�stwie w zwi�zku ze stosowaniem przepisów o 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o 

uchyleniu decyzji przyznaj�cej �wiadczenie wychowawcze; 

4) �wiadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, której nast�pnie 

stwierdzono niewa�no�� z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z ra��cym 

naruszeniem prawa albo �wiadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, 

która została nast�pnie uchylona w wyniku wznowienia post�powania i osobie 

odmówiono prawa do �wiadczenia wychowawczego; 

5) �wiadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej ni� osoba, która została wskazana 

w decyzji przyznaj�cej �wiadczenie wychowawcze, z przyczyn niezale�nych od organu, 

który wydał t� decyzj�. 

Nale�y jednak podkre�li�, �e organ wła�ciwy, je�eli zachodz� szczególnie uzasadnione 

okoliczno�ci dotycz�ce sytuacji rodziny, b�dzie mógł umorzy� kwoty nienale�nie pobranego 

�wiadczenia wychowawczego ł�cznie z odsetkami w cało�ci lub w cz��ci, odroczy� termin 

płatno�ci albo rozło�y� na raty. 

6. Weryfikacja wysoko�ci �wiadczenia wychowawczego 

W odniesieniu do wysoko�ci kwoty �wiadczenia wychowawczego projekt przewiduje, �e 

Rada Ministrów b�dzie miała mo�liwo�� podniesienia tej kwoty w drodze rozporz�dzenia. 

Rada Ministrów w tym zakresie ma bra� pod uwag� prognozowany �rednioroczny wska�nik 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyj�ty w ustawie bud�etowej na dany rok 

kalendarzowy. 
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Ponadto zakłada si�, �e po upływie 3 lat od dnia wej�cia projektowanej ustawy w �ycie, Rada 

Ministrów dokona oceny skutków jej obowi�zywania. Na podstawie tej oceny Rada 

Ministrów przedstawi propozycje wprowadzenia stałego mechanizmu wzrostu zarówno 

kwoty �wiadczenia wychowawczego, jak i kryteriów dochodowych. 

7. Zmiany w innych ustawach 

Projektowana ustawa przewiduje zmiany w nast�puj�cych ustawach: 

1) ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. − Kodeks post�powania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 101, z pó�n. zm.);  

2) ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post�powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1619, z pó�n. zm.); 

3) ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 361, z pó�n. zm.);  

4) ustawie z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz 

z 2016 r. poz. 35 i 64); 

5) ustawie z dnia 26 pa�dziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2071); 

6) ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy pa�stwa w spłacie niektórych kredytów 

mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych 

premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 763 oraz z 2015 r. poz. 1582, 1830 i 1854); 

7) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z pó�n. zm.); 

8) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2135 i 2281); 

9) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 

z pó�n. zm.);  

10) ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 966, z pó�n. zm.); 

11) ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 114, z pó�n. zm.);  

12) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  

13) ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, 

z pó�n. zm.);  
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14) ustawie z dnia 7 wrze�nia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 859, z pó�n. zm.); 

15) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 

z pó�n. zm.);  

16) ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast�pczej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z pó�n. zm.); 

17) ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Du�ej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 oraz z 2015 r. 

poz. 1359). 

Ad. 1 i 2. 

Zmiana przewiduje, �e �wiadczenie wychowawcze oraz �wiadczenia dla rodzin zast�pczych 

i osób prowadz�cych rodzinne domy dziecka, podobnie jak inne �wiadczenia o charakterze 

socjalnym, nie b�d� podlega� egzekucji.  

 Ad. 3.  

Na mocy tej zmiany �wiadczenie wychowawcze (oraz dodatek wychowawczy) b�dzie wolne 

od podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Ad. 4. 

Obecnie ustawa z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty przewiduje, �e o�wiadczenie o 

samotnym wychowywaniu dziecka mo�e by� zweryfikowane za pomoc� wywiadu, o którym 

mowa w art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzinnych. 

Projektowana ustawa przewiduje rezygnacj� z tego wywiadu w ustawie z dnia 28 listopada 

2003 r. o �wiadczeniach rodzinnych. W zwi�zku z tym konieczna jest równie� stosowna 

zmiana w ustawie z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty − proponuje si� odwołanie do 

rodzinnego wywiadu �rodowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do 

�wiadczenia wychowawczego. 

Ad. 5 i 6. 

Zmiany w ustawie z dnia 26 pa�dziernika 1995 r. o niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego oraz w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy pa�stwa 

w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz 

refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych przewiduj�, �e �wiadczenie 

wychowawcze oraz dodatek wychowawczy nie b�d� brane pod uwag� przy ustalaniu 

dochodu, od którego uzale�niona jest wysoko�� czynszu w lokalu mieszkalnym b�d�cym w 

zasobach towarzystwa budownictwa mieszkaniowego oraz przy ustalaniu dochodu, od 

którego uzale�niona jest pomoc pa�stwa w spłacie kredytu. 
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Ad. 7.  

Zmiany maj� na celu dostosowanie rozwi�za� wynikaj�cych z projektowanej ustawy do 

informatyzacji. 

Ad. 8.  

Projektowana ustawa wprowadza kolejne �wiadczenie oparte o powielany model �wiadcze�

rodzinnych i społecznych. Wiele spo�ród dotychczas istniej�cych w systemie polityki 

rodzinnej i społecznej usług przenika si�. Wiele wypłacanych �wiadcze� jest wzajemnie 

powi�zanych (np. kryteria dochodowe czy wymagany okre�lony status beneficjenta 

�wiadcze�). Aktualnie obowi�zuj�ce uregulowania prawne w du�ej mierze ograniczaj�

mo�liwo�ci wymiany danych mi�dzy instytucjami obszaru rynku pracy i polityki społecznej – 

głównie z uwagi na ochron� danych osobowych i brak odpowiednich uregulowa� (lub 

niekorzystn� interpretacj� istniej�cych) w ustawach szczegółowych. Mamy do czynienia 

z ró�nymi bazami danych, posiadaj�cymi ró�nych Administratorów Danych Osobowych – co 

stanowi du�� przeszkod� w integracji informacji o kliencie korzystaj�cym z ró�nych usług 

rynku pracy i polityki społecznej. Instytucje realizuj�ce ró�ne programy tylko w 

ograniczonym zakresie wymieniaj� mi�dzy sob� dane o swoich beneficjentach (Powiatowe 

Urz�dy Pracy, Miejskie O�rodki Pomocy Społecznej, Centrum �wiadcze� Społecznych), 

funkcjonuj� w oparciu o dedykowane porozumienia administracyjne mi�dzy instytucjami, 

reguluj�ce cel i zakres współdziałania, w tym udost�pniania danych. Instytucje te – posiadaj�c 

własne bazy danych klientów, własne uregulowania dotycz�ce celu i zakresu przetwarzania 

danych, pełni�c jednocze�nie rol� administratorów baz danych dla swoich baz danych –

wymieniaj� mi�dzy sob� dane tylko w uzasadnionych przypadkach. Podobnie wygl�da tu 

współpraca z instytucjami zewn�trznymi (np. mi�dzy Powiatowym Urz�dem Pracy 

a Zakładem Ubezpiecze� Społecznych) – działanie w trybie wnioskowym. Tym samym nie 

jest mo�liwe sprawdzenie efektywno�ci mechanizmu pomocowego, efektywno�ci pomocy dla 

danego mieszka�ca, ani wykrywanie nadu�y�. Proponowana zmiana ma na celu 

wyeliminowanie tych problemów i ułatwienie przekazywania danych mi�dzy organami 

administracji publicznej.  

Ad. 9. 

Art. 299 § 1 w zw. z § 3 oraz art. 299 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja 

podatkowa przewiduje, �e organy podatkowe udost�pniaj� informacje zawarte w aktach 

spraw podatkowych oraz informacje o numerach rachunków bankowych okre�lonym 

organom i osobom. Projektowana zmiana przewiduje, �e informacje te udost�pniane b�d�

równie� wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w zakresie 
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prowadzonych post�powa� o przyznanie �wiadczenia wychowawczego. Jest to rozwi�zanie 

analogiczne do funkcjonuj�cego w odniesieniu do innych �wiadcze� o charakterze socjalnym. 

Ad. 10. 

Zmiany w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych przewiduj�, �e 

�wiadczenie wychowawcze (oraz dodatek wychowawczy) nie b�dzie wliczane do dochodu 

przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego. 

Ad. 11. 

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzinnych proponuje si� zmiany w 

zakresie wywiadów weryfikuj�cych, czy osoba ubiegaj�ca si� o �wiadczenia rodzinne 

samotnie wychowuje dziecko oraz czy osoby ubiegaj�ce si� (pobieraj�ce) �wiadczenie 

piel�gnacyjne albo zasiłek dla opiekuna spełniaj� wymagania konieczne do uzyskania 

(pobierania) tych �wiadcze�. Obecnie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach 

rodzinnych przewiduje, �e je�eli w stosunku do osoby ubiegaj�cej si� o �wiadczenia rodzinne 

wyst�pi� w�tpliwo�ci co do samotnego wychowywania dziecka organ wła�ciwy mo�e 

przeprowadzi� wywiad. Organ wła�ciwy mo�e równie� zwróci� si� do kierowania o�rodka 

pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu �rodowiskowego, o którym 

mowa w przepisach o pomocy społecznej. Wydaje si�, �e dwa narz�dzia weryfikacji 

uprawnie� (tj. wywiad z przepisów o �wiadczeniach rodzinnych i wywiad z przepisów o 

pomocy społecznej) s� niecelowe. Dlatego proponuje si� pozostawienie jedynie jednego 

narz�dzia − rodzinnego wywiadu �rodowiskowego, o którym mowa w przepisach o pomocy 

społecznej. Dodatkowo doprecyzowane zostały przepisy wskazuj�ce cele, dla których wywiad 

ma by� przeprowadzany.  

Pozostałe zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzinnych maj�

charakter precyzuj�cy − konieczno�� ich wprowadzenia wynika z faktu, �e projektowana 

ustawa o pomocy pa�stwa w wychowywaniu dzieci jest systemowo spójna z ustaw� z dnia 

28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzinnych. Zatem w celu wyeliminowania w�tpliwo�ci 

interpretacyjnych nale�y ukształtowa� przepisy obu ustaw w sposób spójny. 

Ad. 12. 

Zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej maj� na celu dostosowanie 

rozwi�za� wynikaj�cych z projektowanej ustawy do informatyzacji. Wprowadza si� tak�e 

zmiany b�d�ce konsekwencj� wy�ej wskazanych zmian w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 

o �wiadczeniach rodzinnych dotycz�cych rodzinnego wywiadu �rodowiskowego. 
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Ponadto projektowane rozwi�zania przewiduj�, �e �wiadczenie wychowawcze (oraz dodatek 

wychowawczy) nie b�dzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do �wiadcze� z pomocy 

społecznej. 

Ad. 13.  

Projektowana zmiana przewiduje, �e opłacie skarbowej nie b�dzie podlega� dokonanie 

czynno�ci urz�dowej, wydanie za�wiadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo 

zło�enie dokumentu stwierdzaj�cego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego 

odpisu, wypisu lub kopii w sprawach z zakresu �wiadczenia wychowawczego. Rozwi�zanie 

to jest analogiczne do innych rozwi�za� z zakresu �wiadcze� socjalnych. 

Ad. 14.  

Art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, �e 

w przyjmowanych przez Rad� Ministrów projektach ustaw, których skutkiem finansowym 

mo�e by� zmiana poziomu wydatków jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do 

wielko�ci wynikaj�cych z obowi�zuj�cych przepisów, okre�la si� w tre�ci projektu 

maksymalny limit tych wydatków wyra�ony kwotowo, na okres 10 lat bud�etowych 

wykonywania ustawy, oddzielnie dla ka�dego roku, poczynaj�c od pierwszego roku 

planowanego wej�cia w �ycie ustawy. Jednocze�nie taki projekt ustawy ma zawiera�

mechanizmy koryguj�ce, maj�ce zastosowanie w przypadku przekroczenia lub zagro�enia 

przekroczenia przyj�tego na dany rok bud�etowy maksymalnego limitu wydatków. 

Dodatkowo w projekcie ma by� okre�lony wła�ciwy organ, który monitoruje wykorzystanie 

limitu wydatków na wykonywanie zadania publicznego przez jednostki sektora finansów 

publicznych oraz odpowiada za wdro�enie mechanizmów koryguj�cych. 

Z obowi�zku wprowadzenia powy�szych regulacji zwolnione s� m.in. projekty z zakresu 

�wiadcze� rodzinnych.  

Jak ju� wskazano powy�ej projektowana ustawa jest systemowo spójna z ustaw� z dnia 28 

listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzinnych, a projektowane �wiadczenie wychowawcze 

(oraz dodatek wychowawczy) jest �wiadczeniem, które, podobnie jak wi�kszo�� �wiadcze�

rodzinnych, kierowane jest do rodzin maj�cych dzieci na utrzymaniu. Dlatego konieczne jest 

dokonanie takich zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które z 

wprowadzania omówionych regulacji wynikaj�cych z art. 50 tej ustawy zwolni� równie�

projekty ustaw dotycz�ce �wiadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego. 

Ad. 15.  

Projektowane zmiany w ustawie z dnia 7 wrze�nia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów s� zmianami doprecyzowuj�cymi − tak, aby ustawa ta była spójna z ustaw� z 
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dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzinnych, do której odnosi si� w zakresie 

katalogu dochodów. Ponadto zmiany maj� na celu dostosowanie rozwi�za� wynikaj�cych z 

projektowanej ustawy do informatyzacji (podobnie jak zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a 

tak�e w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). 

Ad. 16. 

Jak ju� wskazano powy�ej, projektowana ustawa zakłada przyznanie rodzinom zast�pczym i 

osobom prowadz�cym rodzinne domy dziecka dodatku wychowawczego − tj. �wiadczenia o 

podobnym charakterze do wprowadzanego �wiadczenia wychowawczego. Dodatek tek 

wprowadzany jest w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zast�pczej. 

Ad. 17.  

Zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Du�ej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 oraz z 

2015 r. poz. 1359) umo�liwiaj� dostosowanie rozwi�za� w niej zawartych do informatyzacji. 

8. Obowi�zek sprawozdawczy Rady Ministrów 

Projektowana ustawa nakłada na Rad� Ministrów obowi�zek przedstawienia corocznie 

Sejmowi i Senatowi, w terminie do dnia 30 wrze�nia ka�dego roku, sprawozdania z realizacji 

ustawy za rok poprzedni. Obowi�zek sprawozdawczy z realizacji ustawy znajduje si� równie�

w innych aktach prawnych z zakresu polityki rodzinnej (np. w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dzie�mi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457, z pó�n. zm.), czy 

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast�pczej (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 332, z pó�n. zm.) i stanowi rozwi�zanie, które w sposób kompleksowy pozwala 

podsumowa� roczne funkcjonowanie obowi�zuj�cych rozwi�za�, a − w razie potrzeby −

podj�� stosowne kroki słu��ce lepszej realizacji celów danej ustawy. Projekt zakłada, �e 

pierwsze sprawozdanie zostanie przestawione Sejmowi i Senatowi do dnia 30 wrze�nia 

2018 r. (za okres od dnia wej�cia w �ycie projektowanej ustawy do dnia 31 grudnia 2017 r.). 

Ponadto na ministra wła�ciwego do spraw rodziny nało�ony został obowi�zek dokonania, po 

upływie 12 miesi�cy od dnia wej�cia w �ycie ustawy, przegl�du wszystkich systemów 

�wiadcze� na rzecz rodziny i przedstawienia Radzie Ministrów wniosków co do konieczno�ci 

dokonania ewentualnych zmian w tych systemach. 
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9. Rozwi�zania w okresie przej�ciowym 

Jak ju� omówiono powy�ej okres, na który ustalane b�dzie prawo do �wiadczenia 

wychowawczego, rozpoczynał si� b�dzie w dniu 1 pa�dziernika i ko�czył w dniu 30 wrze�nia 

nast�pnego roku. Kieruj�c si� konieczno�ci� jak najpilniejszego wdro�enia projektowanej 

ustawy przewiduje si�, �e pierwszy okres na który ustalane b�dzie prawo do �wiadczenia 

wychowawczego rozpocznie si� z dniem wej�cia w �ycie ustawy i sko�czy dnia 30 wrze�nia 

2017 r. Rozwi�zanie to jest korzystne nie tylko z punktu widzenia rodzin, do których 

kierowane jest �wiadczenie wychowawcze, ale równie� z punktu widzenia gmin, które 

�wiadczenie wychowawcze b�d� realizowa�, bowiem nie b�d� musiały dwukrotnie w roku 

2016 ustala� prawa do tego �wiadczenia − nast�pny, ju� „wła�ciwy” okres, na który ustalane 

b�dzie prawo do �wiadczenia wychowawczego, rozpocznie si� dopiero w dniu 1 pa�dziernika 

2017 r. 

Ustalaj�c prawo na ww. pierwszy okres, brany ma by� pod uwag� dochód rodziny z roku 

2014 (oczywi�cie tylko w odniesieniu do osób ubiegaj�cych si� o �wiadczenie wychowawcze 

na pierwsze dziecko). Regulacja ta podyktowana jest faktem, �e rzeczywista wysoko��

dochodu rodziny za rok 2015 znana b�dzie dopiero pod koniec sierpnia 2016 r. Do tej daty 

bowiem organy podatkowe maj� czas do rozliczenia zezna� podatkowych. 

Jednocze�nie niezb�dne jest wzi�cie pod uwag� mo�liwo�ci realizacyjnych gmin w stosunku 

do liczby osób, które zgłosz� si� z wnioskami o przyznanie im uprawnienia do �wiadczenia 

wychowawczego. Aby nie doszło do sytuacji, w której gmina nie jest w stanie w okresie 

pocz�tkowym przyj�� wszystkich wniosków, zaproponowano aby osoby ubiegaj�ce si� o 

�wiadczenie wychowawcze w pierwszym okresie mogły składa� wnioski przez okres trzech 

miesi�cy od dnia wej�cia w �ycie projektowanej ustawy bez skutku w postaci utraty prawa do 

tego �wiadczenia za poprzednie miesi�ce. Przepisy materialne bowiem przewiduj�, �e 

�wiadczenie wychowawcze przysługuje od miesi�ca zło�enia wniosku − w okresie 

przej�ciowym zasada ta jest wył�czona na okres trzech miesi�cy. Ponadto, aby umo�liwi�

gminom prawidłowe zrealizowanie zło�onych wniosków, przewiduje si�, �e b�d� one miały, 

w okresie pocz�tkowym, trzy miesi�ce na ustalenie prawa do �wiadczenia wychowawczego 

i wypłat� tego �wiadczenia. 

Ponadto, aby ustawa mogła by� sprawnie i rzetelnie wdro�ona, zakłada si� odpowiedni okres 

vacatio legis − ustawa ma wej�� w �ycie pierwszego dnia miesi�ca nast�puj�cego po upływie 

miesi�ca od dnia ogłoszenia. W tym okresie gminy i województwa maj� za zadanie 

zorganizowa� (lub utworzy�) jednostki organizacyjne, które od dnia wej�cia w �ycie ustawy 
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zaczn� przyjmowa� wnioski. Na ten cel otrzymaj� stosowne �rodki finansowe, które 

zobowi�zany b�dzie przekaza�, za po�rednictwem wojewodów, minister wła�ciwy do spraw 

finansów publicznych (wysoko�� �rodków finansowych b�dzie uzgodniona z ministrem 

wła�ciwym do spraw rodziny). 

Problematyka regulowana w ustawie jest zgodna z przepisami prawa Unii Europejskiej i nie 

podlega obowi�zkowi przedstawienia wła�ciwym instytucjom i organom Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, okre�lonej w przepisach 

rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz 

z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdy� nie zawiera przepisów technicznych. 

Projekt ustawy został udost�pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz�dowego Centrum 

Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 pa�dziernika 

2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979 oraz z 2015 r. poz. 1063) oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z art. 5 

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno�ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pó�n. zm.). 
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Nr w wykazie prac: UA7

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwi�zywany? 

Projekt ustawy ma na celu przede wszystkim pomoc dla rodzin wychowuj�cych dzieci oraz przeciwdziałanie spadkowi 

demograficznemu w Polsce, przez przyznanie tym rodzinom nowego �wiadczenia wychowawczego. 

Od ponad 25 lat niska liczba urodze� nie gwarantuje prostej zast�powalno�ci pokole�; od 1989 r. utrzymuje si� okres 

depresji urodzeniowej. W 2013 r. współczynnik dzietno�ci ogólnej wyniósł 1,26, co oznacza, �e na 100 kobiet w wieku 

rozrodczym (15–49 lat) przypadało 126 urodzonych dzieci (w miastach – 118, na wsi – 137). Od lat dziewi��dziesi�tych 

XX w. warto�� współczynnika dzietno�ci ogólnej kształtuje si� poni�ej 2, podczas gdy wielko�� optymalna – okre�lana 

jako korzystna dla stabilnego rozwoju demograficznego – to 2,10–2,15, tj. gdy na 100 kobiet w wieku 15–49 lat 

przypada �rednio 210–215 urodzonych dzieci. Ponadto, wraz z post�puj�cym spadkiem demograficznym powi�ksza si�
liczba osób �yj�cych w ubóstwie ekonomicznym. 

Projektowana ustawa kierowana jest do rodzin maj�cych na utrzymaniu dzieci, a jej celem jest przede wszystkim 

cz��ciowe pokrycie wydatków zwi�zanych z zaspokojeniem potrzeb �yciowych i wychowywaniem dzieci. 

Wykształcenie i przygotowanie do �ycia dzieci wi��e si� z du�ym obci��eniem finansowym dla osób, u których 

pozostaj� one na utrzymaniu, w szczególno�ci w rodzinach wieloosobowych. W zwi�zku z powy�szym, rodziny cz�sto 

napotykaj� bariery ekonomiczne zwi�zane z wielko�ci� dochodu. Niezb�dne jest wi�c wprowadzenie takich rozwi�za�, 
które umo�liwi� ich wyeliminowanie lub istotne zmniejszenie. Projektowana ustawa pozwoli zmniejszy� istniej�ce 

obecnie ekonomiczne ograniczenia, w szczególno�ci w�ród młodych ludzi decyduj�cych si� na posiadanie potomstwa, 

zwłaszcza drugiego i kolejnego dziecka. 

�wiadczenie wychowawcze, podobnie jak inne �wiadczenia o charakterze społecznym, przysługiwa� b�dzie 

obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej oraz innym osobom, którym na podstawie przepisów wspólnotowych oraz umów 

mi�dzynarodowych przyznane zostały analogiczne do posiadanych przez obywateli prawa w zakresie �wiadcze�
społecznych. Jednocze�nie ustawa warunkuje prawo do �wiadczenia wychowawczego od zamieszkiwania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym �wiadczenie to ma przysługiwa�, chyba �e przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy mi�dzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowi�
inaczej. Obecnie obowi�zuj�cymi Polsk� umowami w tym zakresie s�: 
− umowa z dnia 16 stycznia 1958 r. mi�dzy Rz�dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz�dem Federacyjnej 

Ludowej Republiki Jugosławii o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. z 1959 r. Nr 19, poz. 114) − w odniesieniu 

do: Bo�ni i Hercegowiny, Serbii oraz Czarnogóry, 

− umowa z dnia 6 kwietnia 2006 r. mi�dzy Rzeczpospolit� Polsk� a Republik� Macedonii o zabezpieczeniu społecznym 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 229, poz. 1686). 

2. Rekomendowane rozwi�zanie, w tym planowane narz�dzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowana ustawa wprowadza pomoc ekonomiczn� w postaci �wiadczenia wychowawczego skierowan� do rodzin 

wychowuj�cych dzieci do lat 18, która ma na celu ograniczenie ubóstwa oraz zmian� trendu demograficznego w Polsce. 

Comiesi�czne �wiadczenie wychowawcze w wysoko�ci 500 zł, obejmuj�ce istotn� cz��� dzieci do lat 18, powinno 

spełni� oba te cele. �wiadczenie to obejmie swoim zakresem: 

− cz��� dzieci b�d�cych „pierwszym dzieckiem” – zakres tego uprawnienia zale�e� b�dzie od spełnienia kryterium 

dochodowego w wysoko�ci 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego), 

− ogół dzieci b�d�cych drugim i kolejnym dzieckiem – bez zastosowania kryterium dochodowego. 
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3. Jak problem został rozwi�zany w innych krajach, w szczególno�ci krajach członkowskich OECD/UE?

�wiadczenia wypłacane rodzicom lub opiekunom w zwi�zku z wychowywaniem dzieci s� przewidziane w 

ustawodawstwie wszystkich pa�stw członkowskich Unii Europejskiej i stanowi� odr�bny dział zabezpieczenia 

społecznego obejmuj�cy szeroko rozumiane �wiadczenia rodzinne.  

Co do zasady mo�na wyró�ni� trzy modele wsparcia rodziców w wychowywaniu dzieci: powszechny (adresowany do 

wszystkich rodziców i opiekunów bez wzgl�du na dochody), ró�nicuj�cy (głównie w oparciu o ocen� sytuacji 

dochodowej) oraz mieszany (powszechny z dodatkowym wsparciem rodzin o najni�szych dochodach).  

Regulacje prawne dotycz�ce �wiadcze� zwi�zanych z wychowaniem i wyrównywaniem kosztów utrzymania dzieci w 

poszczególnych pa�stwach członkowskich UE wykazuje znaczne zró�nicowanie, zarówno co do zakresu �wiadcze�, 
warunków ich nabycia, wymiaru, zasad finansowania, jak i innych elementów konstrukcji. Jednak�e 

w niektórych pa�stwach istniej� rozwi�zania o charakterze podobnym do projektowanego �wiadczenia 

wychowawczego: 

Francja 
Rodzicom z dwójk� lub wi�ksz� liczb� dzieci, niezale�nie od osi�ganego dochodu, przysługuje zasiłek na drugie 

wychowywane dziecko (Allocations Familliales) w wysoko�ci:  

• na 2 dzieci – 129,35 euro; 

• na 3 dzieci – 295,05 euro; 

• na 4 dzieci – 460,77 euro; 

• na ka�de nast�pne dziecko – 165,72 euro; 

• dodatkowo na ka�de dziecko + 14 lat – 64,67 euro. 

Kwoty zasiłków ulegaj� podwy�szeniu po osi�gni�ciu przez dzieci w wieku 11, 14 i 16 lat. Rodzinom 

spełniaj�cym kryterium dochodowe z co najmniej trójk� dzieci w wieku od 3 do 21 lat przysługuje dodatkowy zasiłek w 

wysoko�ci 164,53 euro miesi�cznie. Oprócz opisanych zasiłków istnieje wiele dodatkowych �wiadcze�, jak np. dopłaty 

do mieszka�, zasiłki dla dzieci ucz�szczaj�cych do szkół, zasiłki dla sierot, dla rodziców osób niepełnosprawnych. S�
one zwykle uzale�nione od kryterium dochodowego. 

Irlandia  
�wiadczenia w Irlandii wypłacane s� rodzicom lub opiekunom dzieci w wieku do 16. roku �ycia (do 18. roku �ycia, je�li 
dziecko kontynuuje edukacj� w trybie dziennym lub jest zarejestrowane w urz�dzie do spraw szkole� i zatrudnienia 

i bierze udział w szkoleniach lub jest niepełnosprawne). Obywatele UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) 

oraz Szwajcarii pracuj�cy w Irlandii musz� spełnia� warunek stałego zamieszkania. �wiadczenie przysługuje równie� w 

przypadku, gdy taki pracownik staje si� bezrobotny i pobiera zasiłek dla osób poszukuj�cych pracy. Warunkiem 

otrzymywania zasiłku przez obywateli pa�stw trzecich (tj. spoza UE i EEA) jest stałe zameldowanie na terytorium 

Irlandii.  

�wiadczenie na jedno dziecko przysługuje miesi�cznie w wysoko�ci 135 euro, dwójk� − 270 euro, trójk� − 405 euro, 

czwórk� − 540 euro, pi�tk� − 675 euro, szóstk� − 810 euro, siódemk� − 945 euro i ósemk� – 1080 euro. Samotni rodzice 

mog� równie� ubiega� si� o dodatek w wysoko�ci 95,23 euro tygodniowo. 

Natomiast rodzinom najubo�szym przysługuje równie� dodatek rodzinny (Family Income Supplement - FIS). Jest on 

cotygodniowym, wolnym od podatku �wiadczeniem dost�pnym dla osób zatrudnionych maj�cych dzieci. Daje on 

dodatkow� pomoc dla osób otrzymuj�cych niskie zarobki. Aby móc ubiega� si� o ten dodatek nale�y by� pracownikiem. 

FIS naliczany jest od podstawy 60% mi�dzy limitem przychodów dla rodziny danej wielko�ci i dochodu podlegaj�cego 

opodatkowaniu osoby (osób) wychowuj�cej (-ych) dziecko (dzieci). 

Niemcy 
W Niemczech zasiłek na dziecko (Kindergeld) przysługuje na ka�de dziecko do 18. roku �ycia niezale�nie od dochodów 

w rodzinie. Mo�e by� równie� wypłacany do 21. roku �ycia dziecka w przypadku, gdy nie podj�ło ono pracy, lub do 

wieku 25 lat, gdy studiuje lub uczy si� zawodu. Zasiłek ten przysługuje bez limitu wiekowego w przypadku, gdy 

dziecko jest niepełnosprawne w stopniu uniemo�liwiaj�cym samodzielne funkcjonowanie. Wysoko�� zasiłku wynosi 

184 euro miesi�cznie na pierwsze i drugie dziecko, 190 euro na trzecie i po 215 euro miesi�cznie na czwarte i ka�de 

kolejne dziecko. Ponadto w celu zapobie�enia spadkowi poziomu �ycia, rodzinom o najni�szych dochodach przysługuje 

dodatek na dziecko Kinderzuschlag w wysoko�ci 140 euro miesi�cznie. Ma on, wraz z zasiłkiem na dziecko, pokrywa�
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przeci�tne potrzeby dzieci, pomóc w ich wychowaniu i zapobiega� wyst�powaniu ubóstwa w�ród dzieci. Rodzice 

samotnie wychowuj�cy dzieci otrzymuj� dodatkowo 100 euro miesi�cznie.  

Szwecja
W Szwecji wszystkim rodzinom (bez wzgl�du na kryterium dochodowe) przysługuje od 2011 r. miesi�czny zasiłek na 

dzieci (do lat 16 lub do lat 20, je�li dziecko si� uczy) w wysoko�ci 1050 szwedzkich koron (około 114 euro) na ka�de 

dziecko. Rodzinom z dwójk� lub wi�ksz� liczb� dzieci dodatkowo wypłacane s� zasiłki rodzinne, których wysoko��
ro�nie z ka�dym kolejnym dzieckiem: 100 szwedzkich koron (około 11 euro) na drugie dziecko, 454 szwedzkich koron 

(około 50 euro) na trzecie dziecko. Zasiłki te s� zwolnione z podatku. Rodziny w trudnej sytuacji finansowej otrzymuj�
dodatkowe, odpowiednie do ich potrzeb formy wsparcia (np. dodatek mieszkaniowy). 

W�gry 
Zasiłek na dziecko (Családi pótlék) na W�grzech przysługuje rodzicom (obywatelom i niektórym rezydentom) 

do 18. roku �ycia dziecka na czas obowi�zkowej nauki szkolnej, z mo�liwo�ci� przedłu�enia do 23. roku, pod 

warunkiem, �e kontynuuje ono nauk� lub szkolenie zawodowe. Zasiłki rodzinne na dzieci s� powszechne, otrzymuj� je 

wszystkie dzieci bez wzgl�du na dochody rodziców. Miesi�czne �wiadczenie dla rodziny z jednym dzieckiem wynosi 

12 200 forintów (ok. 40 euro), dwójk� – 14 800 (ok. 48 euro), trójk� i wi�cej – 16 000 forintów (ok. 52 euro). Samotni 

rodzice mog� liczy� na dodatkowe 1000–1500 forintów (3–5 euro) miesi�cznie, zale�nie od liczby dzieci. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielko�� 	ródło danych  Oddziaływanie 

Rodziny z dzie�mi 2 707 tys. w 2016 r. do 

2 752 tys. rodzin w 2023 r. 

Szacunek na podstawie danych 

GUS, BBDG2014, prognoza 

MRPiPS 

Wzrost liczby urodze�, 
Poprawa sytuacji materialnej 

przez wzrost dochodów 

(�wiadczenie wychowawcze) 

Organy wła�ciwe gmin i 

powiatów 

2480 gmin 

380 powiatów 

Dane administracyjne Wypłata nowych �wiadcze�, 
obsługa wniosków o 

�wiadczenia 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt ustawy został przesłany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rz�du i Samorz�du 

Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 

90, poz. 759) do zaopiniowania przez Komisj� Wspóln� Rz�du i Samorz�du Terytorialnego, a tak�e do konsultacji 

z nast�puj�cymi partnerami społecznymi: 

1) na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi�zkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) do: 

a) Forum Zwi�zków Zawodowych, 

b) Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi�zków Zawodowych, 

c) NSZZ ,,Solidarno��”; 

2) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029) do: 

a) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) Konfederacji Lewiatan, 

c) Zwi�zku Rzemiosła Polskiego, 

d) Zwi�zku Pracodawców Business Centre Club. 

Ponadto na podstawie art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego (Dz. U. poz. 1240) projekt został przesłany do Rady Dialogu Społecznego. 

Projektowana ustawa została przekazana tak�e do Rady Legislacyjnej, Zakładu Ubezpiecze� Społecznych oraz Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wej�cia w �ycie zmian [mln zł]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ł�cznie  

(0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

bud�et pa�stwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 17055 22567 22524 22492 22548 22575 22567 22506 22384 22183 21876 241277 

bud�et pa�stwa, w tym: 17055 22567 22524 22492 22548 22575 22567 22506 22384 22183 21876 241277

na dzieci w rodzinnej pieczy 

zast�pczej 

217 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 3117 

systemy informatyczne 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,9 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem -17055 -22567 -22524 -22492 -22548 -22575 -22567 -22506 -22384 -22183 -21876 -241277 

bud�et pa�stwa, w tym -17055 -22567 -22524 -22492 -22548 -22575 -22567 -22506 -22384 -22183 -21876 -241277 

na dzieci w rodzinnej pieczy 

zast�pczej

-217 -290 -290 -290 -290 -290 -290 -290 -290 -290 -290 -3117

systemy informatyczne -0,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -1,9 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	ródła finansowania  Bud�et pa�stwa 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie �ródeł 

danych i przyj�tych do 

oblicze� zało�e�

Zało�enia: 

Dla roku 2016 do oblicze� przyj�to obowi�zywanie ustawy przez okres 9 miesi�cy. 

Wydatki: 
Bud�et pa�stwa – szczegółowe dane w zał�czniku nr 1 – wydatki stanowi� iloczyn liczby 

�wiadczeniobiorców (dzieci) i kwoty �wiadczenia w ci�gu roku.  

Jednocze�nie w obliczeniu kosztów zostało uwzgl�dnione pomniejszenie o dzieci urodzone 

przez matki do 18. roku �ycia (3,4 tys. urodze�) oraz o dzieci, które przed 18. rokiem �ycia 

weszły w zwi�zek mał�e�ski (500 dzieci), a tak�e o dzieci znajduj�ce si� w pieczy zast�pczej 

(63,8 tys. dzieci).  

Wydatki powi�kszono o �wiadczenia wypłacane w ramach koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego (10 tys. �wiadcze� miesi�cznie) oraz o �wiadczenia zwi�zane ze 

zwi�kszon� liczb� zezwole� na prac� w Polsce dla obcokrajowców (19,2 tys. �wiadcze�
miesi�cznie), a tak�e o �wiadczenia, bez kosztów obsługi, na dzieci w rodzinnej pieczy 

zast�pczej (48 tys. dzieci). 

Liczba urodze� została oszacowana ekspercko oraz na podstawie prognozy GUS (wariant 

wysoki) z uwzgl�dnieniem wpływu proponowanego rozwi�zania na liczb� urodze�, co wi��e 

si� z sumarycznym wzrostem ich liczby w ci�gu 10 lat o 278 tys. 

Liczba rodzin oszacowana na podstawie NSP 2011 z uwzgl�dnieniem danych 

administracyjnych i zmniejszeniem liczby rodzin z 3 i wi�cej dzieci na korzy�� liczby rodzin z 

1 i 2 dzieci, z zało�eniem kontynuacji trendu w latach kolejnych.  



29 

Liczba rodzin uprawnionych do �wiadcze� wynosi: 

– z 1 dzieckiem - 780 tys., 

– z 2 dzieci – 1 600 tys.,  

– 3 dzieci – 267 tys., 

– 4 i wi�cej dzieci – 60 tys. 

Zało�ono, na podstawie BBDG2014, �e liczba rodzin otrzymuj�cych �wiadczenie na pierwsze 

dziecko stanowi� b�dzie ok. 30% populacji rodzin z dzie�mi do 18. roku �ycia. 

Zało�ono koszty obsługi w wysoko�ci 2% kwoty dotacji przekazanych do gmin w 2016 r. 

i 1,5% w latach kolejnych oraz 1% kwoty dotacji przekazanych powiatom na realizacj� wypłat 

dodatku wychowawczego dla rodzin zast�pczych i rodzinnych domów dziecka. Koszty obsługi 

dla powiatów s� procentowo mniejsze, ze wzgl�du na brak konieczno�ci weryfikowania 

dochodów rodzin wnioskuj�cych o dodatek wychowawczy, jednocze�nie realizacja dodatku 

wychowawczego b�dzie ł�czona z realizacj� �wiadczenia głównego dla rodzin zast�pczych. 

Koszty zwi�zane z dokonaniem zmian w centralnej aplikacji statystycznej, w wysoko�ci 

900 tys. (prawa autorskie w pierwszym roku) i 100 tys. (utrzymanie w latach kolejnych) 

zostan� sfinansowane w ramach programu. 

Wprowadzenie nowego �wiadczenia wymaga� b�dzie zmian w systemach informatycznych 

zwi�zanych z Projektem Emp@tia, które sfinansowane b�d� w ramach �rodków 

przeznaczonych na realizacje (utrzymanie) projektu.

W zwi�zku ze zwi�kszonymi transferami do rodzin przewiduje si� wyst�pienie pozytywnych 

efektów tzw. kolejnych rund zmniejszaj�cych bezpo�redni, negatywny dla sektora finansów 

publicznych, efekt wprowadzenia ustawy. Przypuszczalny pozytywny efekt mo�e mie�ci� si�
w przedziale wielko�ci ok. 1 do 2 mld zł. 

7. Wpływ na konkurencyjno�� gospodarki i przedsi�biorczo��, w tym funkcjonowanie przedsi�biorców oraz na 
rodzin�, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wej�cia w �ycie zmian 0 1 2 3 5 10 Ł�cznie  

(0–10) 

W uj�ciu 

pieni��nym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

du�e przedsi�biorstwa 

sektor mikro-, małych i 

�rednich 

przedsi�biorstw 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 
16 715 22 230 22 187 22 156 22 238 21 549 237 587 

W uj�ciu 

niepieni��nym 

du�e przedsi�biorstwa 

sektor mikro-, małych i 

�rednich 

przedsi�biorstw 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Niemierzalne 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

�ródeł danych i 

przyj�tych do oblicze�
zało�e�  

Korzy�ci dla rodzin stanowi� wydatki bud�etu pa�stwa pomniejszone o koszty obsługi. 
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8.  Zmiana obci�	e
 regulacyjnych (w tym obowi�zków informacyjnych) wynikaj�cych z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane s� obci��enia poza bezwzgl�dnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodno�ci). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

zmniejszenie liczby dokumentów  

zmniejszenie liczby procedur 

skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

inne: � � � � �

zwi�kszenie liczby dokumentów 

zwi�kszenie liczby procedur 

wydłu�enie czasu na załatwienie sprawy 

inne: � � � � �

Wprowadzane obci��enia s� przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Nale�y spodziewa� si�, �e wzrost transferów pieni��nych do rodzin spowoduje w�ród niektórych osób obni�enie poda�y 

pracy. Zmniejszenie wielko�ci etatu lub odej�cie z pracy cz��ciej mo�e dotyczy� kobiet ni� m��czyzn. Wprowadzenie 

projektu w �ycie mo�e spowodowa� wzrost zatrudnienia o ok. 7 tys. etatów w zwi�zku z realizacj� ustawy na szczeblu 

samorz�du terytorialnego. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

�rodowisko naturalne 

sytuacja i rozwój regionalny 

inne: � � � � �

demografia 

mienie pa�stwowe 

informatyzacja 

zdrowie 

Omówienie wpływu 

Przewiduje si�, �e rozwi�zanie przyczyni si� do sumarycznego wzrostu liczby urodze� w ci�gu 

10 lat o 278 tys. urodze�. 
Wprowadzenie zmian spowoduje konieczno�� dostosowania Centralnej Aplikacji Statystycznej 

i aplikacji dziedzinowych. Jednocze�nie wymaga� b�dzie zmian w systemach informatycznych 

zwi�zanych z Projektem Emp@tia. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Proponuje si� wej�cie ustawy w �ycie pierwszego dnia miesi�ca nast�puj�cego po upływie miesi�ca od dnia ogłoszenia. 

Taki okres vacatio legis ma na celu umo�liwienie gminom, powiatom i województwom sprawne i rzetelne wdro�enie 

ustawy. W tym okresie b�d� one mie� za zadanie zorganizowa� (lub utworzy�) jednostki organizacyjne, które od dnia 

wej�cia w �ycie ustawy zaczn� przyjmowa� wnioski. Na ten cel otrzymaj� stosowne �rodki finansowe, które 

zobowi�zany b�dzie przekaza�, za po�rednictwem wojewodów, minister wła�ciwy do spraw finansów publicznych 

(wysoko�� �rodków finansowych b�dzie uzgodniona z ministrem wła�ciwym do spraw rodziny). 

12.  W jaki sposób i kiedy nast�pi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan� zastosowane? 

Ewaluacja nast�pi po 3 latach na podstawie danych ze sprawozda� rzeczowo-finansowych i danych GUS. Miernik: liczba 

osób korzystaj�cych i liczba urodze�. 

13. Zał�czniki (istotne dokumenty �ródłowe, badania, analizy itp.)  

Zał�cznik nr 1 – Szacowana liczba rodzin, dzieci i urodze� w latach 2016-2026 

Zał�cznik nr 2 – Prognoza urodze� na lata 2016-2026
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Zał�cznik nr 2 do OSR

Prognoza urodze� w latach 2016 - 2026.

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Wariant niski 334 540 331 202 330 421 330 147 327 995 321 354 314 713 308 072 301 431 294 790 289 607
Wariant �redni 348 807 345 929 344 982 342 651 339 298 333 599 327 900 322 200 316 501 310 802 305 619
Wariant wysoki 365 369 362 618 360 228 357 401 353 698 347 389 341 080 334 771 328 462 322 153 316 970
Po wprowadzeniu 500+ 376 585 378 227 379 501 380 427 380 086 375 535 370 983 366 432 361 880 357 329 352 146
Ró�nica pomi�dzy wariantem "Po

wprowadzeniu 500+" a wariantem 

wysokim
11 216 15 609 19 273 23 026 26 388 28 146 29 903 31 661 33 418 35 176 35 176

�ródło: Opracowanie własne DSR i DAE MPiPS na podstawie Prognozy GUS

Do oblicze� skutków finansowych projektu ustawy o pomocy pa�stwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500+) przyj to, �e w warunkach bez 
wprowadzanej zmiany realizowana jest prognoza wg wariantu wysokiego. Wprowadzenie ustawy spowoduje wzrost liczby urodze� wg wariantu 
Po wprowadzeniu 500+", co oznacza w okresie 2017 2026 sumaryczny wzrost liczby urodze� o 278 tys. urodze�.



 Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  R O D Z I N Y ,  P R A C Y  I  P O L I T Y K I  S P O Ł E C Z N E J 1) 

z dnia 

w sprawie postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze  

Na podstawie art. 13 ust. 15 ustawy z dnia ... o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci  (Dz. U. poz. ...) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego; 

2) wzory: 

a) wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, 

b)  oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

c) oświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego. 

§ 2. 1. Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zwanego 

dalej „wnioskiem o świadczenie wychowawcze”, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

2. Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć odpowiednio: 

1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 

a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia 

wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, 

art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.
2)

); wzór oświadczenia 

określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, 

                                                           

1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – rodzina, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905). 

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. 21, 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 oraz z 2015 r. poz. 73, 211, 
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b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia 

wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, 

c) zaświadczenie właściwego organu gminy, albo oświadczenie o wielkości 

gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 

powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest 

prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 

do rozporządzenia, 

d) umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w 

posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy 

zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo 

oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty 

określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej, 

e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia 

gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, 

f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz 

osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego 

treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed 

mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza 

rodziną, 

g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych 

alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą 

sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza 

rodziny, 

h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w 

wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie 

zawartej przed mediatorem: 
                                                                                                                                                                                     

251, 478, 693, 699, 860, 933, 978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333, 1569, 1595, 1607, 1688, 1767, 
1784, 1844, 1893, 1784 i 1932. 



– 3 – 

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej 

lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości 

wyegzekwowanych alimentów, lub 

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę 

uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za 

granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z 

brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania 

przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za 

granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, 

i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, 

j) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz 

liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu 

w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do 

świadczenia wychowawczego, 

k) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w 

przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres na 

który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; 

2) odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu 

orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego 

treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed 

mediatorem zobowiązujących do alimentów; 

3) kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy 

udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. 

zm.
3)

), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub 

ochrony uzupełniającej; 

                                                           

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 463 i 1004, z 2015 r. 
poz. 1274, 1607 i 1767, oraz z 2016 r. poz. 65.  
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4)  kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku 

cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”; 

5) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis 

zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby 

samotnie wychowującej dziecko; 

6) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany; 

7) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia 

alimentacyjne; 

8) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do 

ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka; 

9) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub 

zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu 

sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka; 

10) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; 

11) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia 

wychowawczego. 

§ 3. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia wychowawczego na wniosek 

osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna organ gminy lub miasta właściwy ze 

względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający 

tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu. 

§ 4. Formularz wniosku oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do 

świadczenia wychowawczego udostępnia organ właściwy prowadzący postępowanie w 

sprawie świadczenia wychowawczego. 

§ 5. 1. Dokumenty, o których mowa w § 2 z wyjątkiem dokumentów wymienionych w 

ust. 2 pkt 1 lit. a, b i g, są składane jako kopie tych dokumentów. 

2. Kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczenia wychowawczego 

uwierzytelnia organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia 

wychowawczego, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.  

§ 6. W przypadku gdy organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie o 

przyznanie świadczenia wychowawczego poweźmie wątpliwość w sprawie dotyczącej 

przyznanego świadczenia wychowawczego co do występujących okoliczności mających 

wpływ na prawo do tego świadczenia, powiadamia niezwłocznie osobę pobierającą to 
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świadczenie o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni 

licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych 

dokumentów. 

§ 7. 1. W przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz 

osoby spoza rodziny, od dochodu członka rodziny odejmuje się kwotę alimentów 

zapłaconych na rzecz tej osoby. 

2. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego dochód rodziny ustala się na 

podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu 

rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do 

świadczenia wychowawczego. 

3. W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, 

z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczenia 

wychowawczego. 

4. W przypadku gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa 

do świadczenia wychowawczego, przeliczenia tego dochodu dokonuje się na podstawie 

średniego kursu walut obcych z ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. 

§ 8. 1. W przypadku gdy małżonek osoby otrzymującej świadczenie wychowawcze lub 

ubiegającej się o świadczenie wychowawcze zaginął, osoba składająca wniosek o 

świadczenia wychowawcze do wniosku dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie 

jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka, a w przypadku cudzoziemców - 

właściwej instytucji. 

2. Ustalając dochód rodziny, nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez 

zaginionego małżonka, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie 

uwzględnia się tego małżonka. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z  dniem … 

MINISTER RODZINY,  

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 



Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Rodziny,  

Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia .... (poz. ....) 

 

Załącznik nr 1 

 

WZÓR 
 
Nazwa organu właściwego prowadzącego 
postępowanie 
w sprawie świadczenia wychowawczego: 
 
Adres: 
 
 
 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 

 
Część I 

1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zwanej 

dalej „osobą ubiegającą się” 

 
Imię 
 

 Nazwisko 
 

Numer PESEL*) 

 
 Data urodzenia 
 

Stan cywilny 
 

 Obywatelstwo 
 

Miejsce zamieszkania 
 

 Telefon (nieobowiązkowo) 
 

Miejscowość 
 

 Kod pocztowy 
 

  

Ulica 
 

 Numer 
domu 
 

 Numer mieszkania 
 

  

*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, należy podać numer dokumentu potwierdzającego 
tożsamość. 
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2. Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na następujące dzieci: 
 
Lp. 

 
 Imię i nazwisko 

 
 Numer PESEL*) 

 
 Data urodzenia 

 
 Stan cywilny 

 
1 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

5 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

6 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

7 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, należy podać numer dokumentu potwierdzającego 
tożsamość. 

 

 
Część II 

Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko 

Oświadczam, że: 

- powyższe dane są prawdziwe, 

- zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do świadczenia 

wychowawczego, 

- dziecko/dzieci, na które ubiegam się o świadczenie wychowawcze, nie jest/nie są 

uprawnione do świadczenia wychowawczego na własne dziecko, nie pozostaje/nie 

pozostają w związku małżeńskim ani nie zostało/nie zostały umieszczone w pieczy 

zastępczej, instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 

schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, 

zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także szkole 

wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie, 

- członkowi rodziny nie przysługuje na dziecko świadczenie wychowawcze lub świadczenie  

o charakterze podobnym do świadczenia wychowawczego za granicą lub przepisy  

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o 

zabezpieczeniu społecznym stanowią, że przysługujące za granicą świadczenie nie wyłącza 

prawa do takiego świadczenia na podstawie ustawy, 
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- przebywam/nie przebywam*) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej**) w państwie,  

w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego***), 

- członek mojej rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia  o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci, przebywa/nie przebywa*) poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej**) w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego***). 
*) Niepotrzebne skreślić. 
**) Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez 

dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
***) Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie na terenie: 

Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, 

Niemiec, Portugalii, Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, 

Malty, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier, Bułgarii, Rumunii. Norwegii, Islandii, 

Liechtensteinu, Szwajcarii oraz od 1 lipca 2013 r. Chorwacji. 

 

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego,  

w szczególności zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej, uzyskania dochodu lub 

wystąpienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia 

wychowawczego, w tym związanych z koniecznością ponownego ustalenia prawa do tych 

świadczeń na podstawie art. 13 ust. 11 ustawy, osoba ubiegająca się jest obowiązana 

niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenie 

wychowawcze. 

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie o 

przyznanie świadczenia wychowawczego o zmianach, o których mowa powyżej, może 

skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, a w 

konsekwencji - koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 

 
..........................................................
... 

(data, podpis osoby ubiegającej się) 
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Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 
1) 
 

 ......................... 
 

2) 
 

 ......................... 
 

3) 
 

 ......................... 
 

4) 
 

 ......................... 
 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

 

................................... .............................................................................................. 

  (miejscowość, data)          (podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie) 

 

 

Pouczenie 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia ... o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

zwanej dalej „ustawą”, świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi 

faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje: 

1) obywatelom polskim, 

2) cudzoziemcom: 

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych                                   

o zabezpieczeniu społecznym, 

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 

pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 

zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których 

mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w 

Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli 

zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem 

obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa 

członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw 
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trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy 

mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy 

- jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres w którym mają 

otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 

społecznym stanowią inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy). 

Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia (art. 4 

ust. 3 ustawy). 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli: 

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy); 

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. 

domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla 

nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie 

śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie 

pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje 

te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej (art. 8 ust. 1 

pkt 2); 

3) dziecko jest uprawnione do świadczenia wychowawczego na własne dziecko  

(art. 8 ust. 1 pkt 3). 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli 

nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka,  

chyba że (art. 8 ust. 2): 

1)  rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje; 

2) ojciec dziecka jest nieznany; 

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało 

oddalone; 

4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania 

dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz 

tego dziecka. 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje członkowi rodziny, jeżeli na dziecko przysługuje 

świadczenie wychowawcze lub świadczenie o charakterze podobnym do świadczenia 

wychowawczego za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 8 

ust. 1 pkt 4 ustawy). 
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Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem. 

 

................................................................................................................ 

         (miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie) 
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Załącznik nr 2  

 

WZÓR 

 

.................................................. 

  (imię i nazwisko członka rodziny) 

 

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH 

W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY 

USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH 

NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM 

DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W 

ART. 27, ART. 30B,  ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 

1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. 

POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) 

 

 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym ........................................ uzyskałam/uzyskałem 

dochód w wysokości .................... zł ................... gr z tytułu: 

1) gospodarstwa rolnego*) - .......................................... zł (powierzchnia gospodarstwa w ha 

przeliczeniowych ......................) 

2) ............................................................................................................................................... 

3) ............................................................................................................................................... 

4) ............................................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

 

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

  (miejscowość, data)                    (podpis członka rodziny składającego oświadczenie) 
___________ 
*) 12 x przeciętna liczba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który 

ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego x kwota miesięcznego dochodu z 1 ha 
przeliczeniowego ogłaszana w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
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Pouczenie 

Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na 

podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą”: 

- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin, 

- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin przyznane na zasadach 

określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin, 

- świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu 

pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej 

przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i 

batalionach budowlanych, 

- dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w 

przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych 

i okresu powojennego, 

- świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym 

osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez  

III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 

- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań w 

latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, 

- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez 

ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo 

powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w 

latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy, 

- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w 

przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 

- środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, 

organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych pochodzące 

ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub 

umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, 

właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie 

tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do 
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rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym ma 

służyć ta pomoc, 

- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą 

- w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza 

granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub 

samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), 

- należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom 

jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu 

udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, 

misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności 

pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje 

obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił 

wielonarodowych, 

- należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej 

przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, 

- dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, 

- alimenty na rzecz dzieci, 

- stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z późn. zm.), stypendia doktoranckie określone w art. 

200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 

572, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715, z późn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze 

socjalnym przyznane uczniom lub studentom, 

- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane 

przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i 

obywatelskich, 

- należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom 

przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 
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- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.), 

- dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na 

terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach 

ekonomicznych, 

- ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, 

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 

Państwowe”, 

- ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o 

restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, 

- świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 

- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 

- dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o 

zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na 

obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, 

- renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 

oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

- zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

- świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 

- pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz 

pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 

4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, 

– świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o 

działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych (Dz. U. poz. 693, z późn. zm.), 

–  kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, 

– świadczenie rodzicielskie, 

– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
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Stypendia, o których mowa w pouczeniu, które powinny być wykazane jako dochód  

niepodlegający opodatkowaniu, to m.in.: 

1) stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki; 

2) przyznane na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, 

a) stypendia doktoranckie, określone w art. 200 ww. ustawy, 

b) stypendia o charakterze socjalnym i zapomogi, takie jak: 

– stypendia dotyczące studentów, określone w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 ww. 

ustawy, 

– stypendia dotyczące doktorantów, określone w art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ww. 

ustawy, 

– pomoc materialna dla doktorantów przyznawana zgodnie z art. 199a ww. ustawy 

przez jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w art. 173a 

ww. ustawy; 

3) stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; 

4) stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny, tj. stypendia materialne o charakterze 

socjalnym, wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem. 

 

 

................................................................................................... 

(miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie) 
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Załącznik nr 3 

 

WZÓR 

 

......................................................... 

     (imię i nazwisko członka rodziny) 

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA 

PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM 

OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 

O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM 

POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO  

 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym ........... uzyskałam/uzyskałem dochód z 

działalności opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat) 

□ ryczałtu ewidencjonowanego, 

□ karty podatkowej. 

1. Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2-4 wyniósł ............................................... zł ........ gr. 

2. Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły ......................................... zł ........ gr. 

3. Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły ........................................ zł ........ gr. 

4. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł ........................................... zł ........ gr. 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

 

.......................................... ..................................................................................... 

 (miejscowość, data)         (podpis członka rodziny składającego oświadczenie) 
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Załącznik nr 4 

 

WZÓR 

 

...................................................... 

     (imię i nazwisko członka rodziny) 

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA 

ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ 

POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA 

KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO  

 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym ..................... powierzchnia gospodarstwa rolnego w 

ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni wynosiła ..................... 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

 

.........................................                              ................................................................................ 

      (miejscowość, data)                          (podpis członka rodziny składającego oświadczenie) 
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UZASADNIENIE 

 
 
 Rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze 

realizuje upoważnienie ustawowe, zawarte w art. 13 ust. 15 ustawy z dnia … o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. ...), zwanej dalej „ustawą”.  

 Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób i tryb postępowania w sprawie o przyznanie świadczenia 

wychowawczego oraz wzory wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, 

oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne, mając na względzie m.in. konieczność zapewnienia prawidłowego 

przebiegu tego postepowania. 

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika między innymi z obowiązku 

określenia katalogu wymaganych dokumentów (zaświadczeń i oświadczeń), niezbędnych do 

ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w związku z wejściem w życie ustawy, 

która wprowadza nowe, nieznane dotąd świadczenie wychowawcze. Na mocy 

wprowadzonych przepisów osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze będzie 

zobowiązana do złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze wraz z oświadczeniem o 

dochodach rodziny. Wzór wniosku oraz niezbędnych oświadczeń zostały określone w 

przedmiotowym rozporządzeniu i stanowią jego załączniki. 

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem osoba składająca wniosek o świadczenie 

wychowawcze nie będzie zobowiązana do dołączenia zaświadczenia z urzędu skarbowego 

albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, 

art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). 

Powyższe dane organ właściwy oraz marszałek województwa prowadzący 

postępowanie w sprawach o świadczenie wychowawcze będą zobowiązani pozyskać 

samodzielnie od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, za pośrednictwem 

ministra właściwego do spraw rodziny (w formie papierowej lub elektronicznej). 

W związku z powyższym, nie zachodzi również konieczność określenia w 

rozporządzeniu wzorów ww. dokumentów.   

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem ... 
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Problematyka regulowana w projekcie rozporządzenia jest zgodna z przepisami prawa 

Unii Europejskiej i nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym instytucjom 

i organom Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, 

określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 

Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdyż nie zawiera przepisów technicznych. 

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z art. 5 

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). 
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 
sprawie postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Wiodące: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Podsekretarz Stanu Bartosz Marczuk 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Olgierd Podgórski Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tel. 5290662 

Data sporządzenia: 29 stycznia 2016 r. 

 

Źródło: art. 13 ust. 15 ustawy z dnia … o 

pomocy państwa w wychowaniu dzieci 
(Dz. U. poz. ...) 

 

Nr w wykazie prac Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej:  

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania w sprawach o 
świadczenie wychowawcze realizuje upoważnienie ustawowe, zawarte w art. 13 ust. 15 ustawy z dnia ... o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. …). 

Konieczność wydania nowego rozporządzenia  wynika między innymi z obowiązku określenia nowego katalogu 
wymaganych dokumentów (zaświadczeń i oświadczeń), niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia 
wychowawczego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia … o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Na mocy wprowadzonych regulacji osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dziecko/dzieci będzie 
zobowiązana do złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze wraz z dokumentami oraz oświadczeniami 
stwierdzającymi wysokość dochodu rodziny,  niezbędnymi do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. Osoba 
ubiegająca się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego nie będzie natomiast zobowiązana  do dołączenia 
następujących dokumentów: 

a) informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 
określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, 

b) informacji o wieku i stanie cywilnym członków rodziny, 
c) informacji o legitymowaniu się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności, 
d) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie 

zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia 
wychowawczego. 

Powyższe dane organ właściwy oraz marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia 
wychowawczego  będzie zobowiązany pozyskać samodzielnie od innych organów realizujących zadania publiczne (w 
formie papierowej lub elektronicznej). 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy. 
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt  

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Organy właściwe do spraw 
świadczenia 
wychowawczego 

ok. 2500 
gmin/ośrodków 
pomocy społecznej, 16 
urzędów 
marszałkowskich/regio
nalnych ośrodków 
polityki społecznej 

dane administracyjne 

-ustalenie wzorów wniosków, 
oświadczeń 
wykorzystywanych w 
procedurze ustalania prawa do 
świadczenia wychowawczego, 
- nałożenie na organ właściwy  
obowiązku pozyskania danych 
z urzędów skarbowych, danych 
o niepełnosprawności oraz 
danych o składkach na 
ubezpieczenie zdrowotne 
samodzielnie od innych 
organów realizujących zadania 
publiczne  (w formie 
papierowej lub 
elektronicznej), 
- zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych ciążących 
na obywatelu związanych ze 
zniesieniem obowiązku 
przedstawienia zaświadczenia 
z urzędu skarbowego albo 
oświadczenia członków 
rodziny o dochodzie 
podlegającym opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych, orzeczenia o 
niepełnosprawności albo o 
umiarkowanym lub znacznym 
stopniu niepełnosprawności, 
zaświadczenia albo 
oświadczenia członków 
rodziny zawierające 
informację o wysokości 
składek na ubezpieczenie 
zdrowotne w roku 
kalendarzowym 
poprzedzającym okres na 
który ustalane jest prawo do 
świadczenia wychowawczego 
oraz zaświadczenia lub 
oświadczenia o wieku i stanie 
cywilnym członków rodziny 

Osoby ubiegające się o 
ustalenie prawa do 
świadczenia 
wychowawczego 

  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji  

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii 
Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Projektowane rozporządzenie nie zostanie przesłane do konsultacji z partnerami społecznymi bowiem nie dotyczy zakresu 
zadań związków zawodowych ani organizacji pracodawców. 
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych – wydzial analiz 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  Nie dotyczy 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na zwiększenie wydatków lub 
zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-
10) 

W ujęciu 
pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 
…… r.) 

duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0 

sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
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domowe  

Niemierzalne   

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki  
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców.  

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

  zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

Komentarz: 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie będzie wywierało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 
 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 
 
Nie wpływa na pozostałe obszary 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem … 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie dotyczy. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

 

02/01rch 



Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  R O D Z I N Y ,  P R A C Y  I  P O L I T Y K I  S P O Ł E C Z N E J 1) 

z dnia  

w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu 

świadczenia wychowawczego 

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia … o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci (Dz. U. poz. …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wzory i sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-

finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, zwanych dalej 

„sprawozdaniami”, oraz terminy i sposób ich przekazywania. 

§ 2. 1. Gmina przekazuje wojewodzie, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 114, z późn. zm.
2)

), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych”, drogą 

elektroniczną, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, 

kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu świadczenia 

wychowawczego. 

2. Wojewoda przekazuje kwartalne zbiorcze sprawozdanie zawierające dane ze 

sprawozdań, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, drogą 

elektroniczną, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie każdego 

kwartału. 

3. Wzór sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 1 do 

rozporządzenia. 

§ 3. 1. W 2016 r. gmina przekazuje wojewodzie, zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 23 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, drogą elektroniczną, w terminie 

                                                           

1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – rodzina, na podstawie 
§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 995, 1217, 
1240, 1268, 1302, 1359 i 1830. 
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do 7. dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca, miesięczne sprawozdanie 

rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Przepisów § 

2 nie stosuje się. 

2. W 2016 r. wojewoda przekazuje miesięczne zbiorcze sprawozdanie zawierające dane 

ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, drogą 

elektroniczną, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca. 

Przepisów § 2 nie stosuje się. 

3. Wzór sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 2 do 

rozporządzenia. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ….
 

 

 

 

MINISTER RODZINY,  

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 



– 3 – 

Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 
 z dnia ..... (poz. ....) 

Załącznik nr1 

WZÓR 

Dane 
organu sporządzającego sprawozdanie 
…………………………………………………………….. 
(nazwa i adres) 

Wojewoda/Gmina1).............. 

 

KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ 

Z ZAKRESU ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 

A. Wydatki na świadczenie wychowawcze finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 

  L.p.  Wyszczególnienie Wydatki narastająco od początku roku w zł Liczba świadczeń narastająco od początku roku 
Pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

Dwa 
miesiące 
kwartału 

Trzy miesiące kwartału Pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

Dwa 
miesiące 
kwartału 

Trzy miesiące kwartału 

razem w tym:  
w ramach 
koordynacji 

razem w tym:  
w ramach 
koordynacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. Świadczenie 

wychowawcze 
przekazane w formie 
pieniężnej 

                

2. Świadczenie 
wychowawcze 
przekazane w formie 
rzeczowej lub w 
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formie opłacania 
usług w związku z 
wystąpieniem co 
najmniej jednej z 
przesłanek, o której 
mowa w art. 8 
ustawy2), z tego: 

2.1. – przekazane w 
formie rzeczowej 

        

2.2. – przekazane w 
formie opłacania 
usług 

        

  1)  Niepotrzebne skreślić. 
2)   Dotyczy ustawy z dnia …………………. r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U.  ...). 

 
 

 

B. Informacja na temat należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych  
L.p. Wyszczególnienie Kwoty narastająco od początku roku  

(w zł)1) 
Pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

Dwa 
miesiące 
kwartału 

Trzy 
miesiące 
kwartału 

1 2 3 4 5 
1. Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na ostatni dzień miesiąca       

2. Kwota umorzonych nienależnie pobranych świadczeń, w tym:       

2.1. - w wyniku decyzji marszałka województwa       

3. Kwota nienależnie pobranych świadczeń, w przypadku których w danym miesiącu podjęto 
decyzję o rozłożeniu na raty 

      

4. Kwota nienależnie pobranych świadczeń wygaszonych na podstawie art. 25 ust. 9 ustawy2)       
1)  Zasada narastania nie dotyczy wiersza 1. 
2)   Dotyczy ustawy z dnia …………………. r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 
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C. Informacja o odzyskanych świadczeniach nienależnie pobranych oraz świadczeniach niepodjętych 

L.p. Wyszczególnienie Kwoty narastająco od początku roku w zł 
Pierwszy miesiąc 
kwartału 

Dwa miesiące 
kwartału 

Trzy miesiące kwartału 
razem w tym: na podstawie 

decyzji marszałka 
województwa 

1 2 3 4 5 6 
1. Świadczenie wychowawcze          

1.1. - w tym: kwota odzyskanych nienależnie 
pobranych świadczeń podlegająca zwrotowi do 
budżetu państwa 

        

 

D. Informacja uzupełniająca o realizacji świadczeń wychowawczych 

L.p. Wyszczególnienie Wykonanie miesięczne 
Pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

Drugi  
miesiąc 
kwartału 

Trzeci  
miesiąc 
kwartału 

1 2 3 4 5 
1. Liczba wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego, w tym:       

1.1. - o przyznanie świadczeń, w tym:       

1.1.1. - przekazanych według właściwości       

1.1.2. - zamkniętych bez nadania biegu lub bez rozpatrzenia z powodu niewywiązania się  
z obowiązku uzupełniania danych w ustawowo wyznaczonym terminie 

      

1.1.3. - złożonych za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego 
do spraw rodziny 

   

2. Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczenia 
wychowawczego 1), w tym: 

      

2.1. - stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia       

2.2. - w sprawie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń        

3. Liczba spraw, w których wygaszono nienależnie pobrane świadczenia, na podstawie art. 25 
ust. 11 ustawy2) 

      

1)   W wierszu 2. należy ująć wszystkie wydane decyzje w sprawach. 
2)   Dotyczy ustawy …………………… o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 
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E. Informacje o rodzinach pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko 

L.p.  Wykonanie miesięczne 
Pierwszy miesiąc kwartału Drugi miesiąc kwartału Trzeci miesiąc kwartału 

1 2 3 4 5 
1. Liczba rodzin bez 

dziecka 
niepełnosprawnego, 
pobierających 
świadczenie 
wychowawcze na 
pierwsze dziecko 
z tego o dochodzie 
rodziny w 
przeliczeniu na 
osobę: 

                        

1.1. - bez dochodu                         

1.2. - do 400 zł                         

1.3. - od 400,01 do  
574 zł 

                        

1.4. - od 574,01 do  
674 zł 

                        

1.5. - od 674,01 do  
754 zł 

                        

1.6. - od 754,01 do  
800 zł 

                        

2. Liczba rodzin  
z dzieckiem 
niepełnosprawnym 
pobierających 
świadczenie 
wychowawcze na 
pierwsze dziecko, z 
tego o dochodzie 
rodziny w 
przeliczeniu na 
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osobę: 

2.1. - bez dochodu                         

2.2. - do 400 zł                         

2.3. - od 400,01 do  
664 zł 

                        

2.4. - od 664,01 do  
764 zł 

                        

2.5. - od 764,01 do  
800 zł 

                        

2.6. - od 800,01 do  
1100 zł 

                        

2.7. - od 1100,01 do  
1200 zł 

                        

F. Informacje o liczbie rodzin pobierających świadczenie wychowawcze 

L.p. Wyszczególnienie Wykonanie miesięczne 
Pierwszy miesiąc kwartału Drugi miesiąc kwartału Trzeci miesiąc kwartału 

1 2 3 4 5 
1. Liczba rodzin 

pobierających 
świadczenie 
wychowawcze,  
z tego: 

      

11. - na 1 dziecko       
1.2. - na 2 dzieci,  

w tym: 
      

1.2.1 - na pierwsze 
dziecko 

   

1.3. - na 3 dzieci,  
w tym: 

      

1.3.1. - na pierwsze 
dziecko 

   



– 8 – 

1.4. - na 4 dzieci,  
w tym: 

      

1.4.1. -na pierwsze 
dziecko 

   

1.5. - na 5 dzieci,  
w tym: 

   

1.5.1. - na pierwsze 
dziecko 

   

1.6. - na 6 dzieci i 
więcej,  
w tym:  

   

1.6.1. - na pierwsze 
dziecko 

   

 

 

Osoba sporządzająca sprawozdanie: 

imię i nazwisko: ................................................................. 

telefon służbowy: ............................................................... 

e-mail służbowy: ................................................................ 

Data sporządzenia sprawozdania: ...................................... 
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Załącznik nr 2 

WZÓR 

Dane 
organu sporządzającego sprawozdanie 
…………………………………………………………….. 
(nazwa i adres) 

 

Wojewoda/Gmina1).............. 

 

MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE/MIESIĘCZNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z 

ZAKRESU ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 

 

 

A. Wydatki na świadczenie wychowawcze finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń  

Lp. Wyszczególnienie Wydatki poniesione  
w miesiącu w zł 

w tym:  
w ramach 

koordynacji 

Liczba świadczeń 
wypłaconych  
w miesiącu 

w tym:  
w ramach 

koordynacji 
1 2 3 4 5 6 

 1. Świadczenie wychowawcze przekazane w formie pieniężnej         

2. Świadczenie wychowawcze przekazane w formie rzeczowej lub  
w formie opłacania usług w związku z wystąpieniem co najmniej 
jednej z przesłanek, o której mowa w art. 8 ustawy2), z tego: 

    

2.1. - przekazane w formie rzeczowej     

2.2. - przekazane w formie opłacania usług     
  1)  Niepotrzebne skreślić. 
2)   Dotyczy ustawy z dnia …………………. r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. ...). 
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B. Informacja o odzyskanych świadczeniach nienależnie pobranych oraz świadczeniach niepodjętych 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w miesiącu w zł 

1 2 3 
1. Świadczenie wychowawcze    

 

C. Informacja uzupełniająca o realizacji świadczeń wychowawczych 

L.p. Wyszczególnienie Wykonanie miesięczne 
1 2 3 
1. Liczba wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego, w tym:   

1.1. - o przyznanie świadczeń, w tym:   

1.1.1. - złożonych za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego 
przez ministra właściwego do spraw rodziny 

 

2. Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy w sprawach 
dotyczących świadczenia wychowawczego 1),  
w tym: 

  

2.1. - w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego    
1)   W wierszu 2. należy ująć wszystkie wydane decyzje w sprawach. 

D. Informacje o rodzinach pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko 

L.p.  Wykonanie miesięczne 
1 2 3 
1. Liczba rodzin bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających 

świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z tego o dochodzie 
rodziny w przeliczeniu na osobę: 

  

1.1. - bez dochodu   

1.2. - do 400 zł  

1.3. - od 400,01 do 574 zł  

1.4. - od 574,01 do 674 zł   

1.5. - od 674,01 do 754 zł   

1.6. - od 754,01 do 800 zł  
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2. Liczba rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających 
świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, z tego o dochodzie 
rodziny w przeliczeniu na osobę: 

  

2.1. - bez dochodu   

2.2. - do 400 zł  

2.3. - od 400,01 do 664 zł  

2.4. - od 664,01 do 764 zł  

2.5. - od 764,01 do 800 zł  

2.6. - od 800,01 do 1100 zł  

2.7. - od 1100,01 do 1200 zł  

E. Informacje o liczbie rodzin pobierających świadczenie wychowawcze 

L.p. Wyszczególnienie Wykonanie miesięczne 
1 2 3 
1. Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze, z tego:   

1.1. - na 1 dziecko   
1.2. - na 2 dzieci, w tym:   
1.2.1 - na pierwsze dziecko  
1.3. - na 3 dzieci, w tym:   

1.3.1. - na pierwsze dziecko  
1.4. - na 4 dzieci, w tym:   

1.4.1. -na pierwsze dziecko  
1.5. - na 5 dzieci, w tym:  

1.5.1. - na pierwsze dziecko  
1.6. - na 6 dzieci i więcej, w tym:   

1.6.1. - na pierwsze dziecko  
Osoba sporządzająca sprawozdanie: 

imię i nazwisko: ................................................................. 

telefon służbowy: ............................................................... 

e-mail służbowy: ................................................................ 

Data sporządzenia sprawozdania: ......................................



U Z A S A D N I E N I E  

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań 

rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 

realizuje upoważnienie zawarte w podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia … o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. …), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z tym 

przepisem minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzory i 

sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu 

świadczenia wychowawczego oraz terminy i sposób ich przekazywania, uwzględniając 

potrzebę zapewnienia kompletności i jednolitości informacji przekazywanych przez podmioty 

realizujące ustawę oraz skutecznej realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 

finansowanych z budżetu państwa. 

Upoważnienie to ma na celu uzyskanie przez ministra właściwego do spraw rodziny 

niezbędnego zakresu informacji pozwalających na trafną alokację środków finansowych 

pomiędzy podmiotami realizującymi zadania z zakresu świadczenia wychowawczego. 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy organy realizujące świadczenie wychowawcze mają 

obowiązek sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji tego świadczenia i 

przekazywania ich właściwemu miejscowo wojewodzie za pomocą systemu 

teleinformatycznego stosowanego w urzędach administracji publicznej realizujących zadania 

w zakresie świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.). Następnie wojewoda 

sporządza zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe  i przekazuje je ministrowi 

właściwemu do spraw rodziny za pomocą systemu teleinformatycznego. 

Projektowane rozporządzenie zakłada sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z 

realizacji ustawy w dwojaki sposób, tj.  

- w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do końca 2016 r. - co miesiąc (wzór 

sprawozdania określa załącznik nr 2), 

- od 1 stycznia 2017 r. - co kwartał (wzór sprawozdania określa załącznik nr 1). 

Zbieranie w 2016 r. danych o realizacji ustawy w okresach miesięcznych wynika z 

konieczności monitorowania wdrożenia ustawy oraz pozyskiwania aktualnej informacji o jej 

realizacji.  
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Załącznik nr 1 przewiduje przekazywanie następujących informacji: 

Tabela A. Wydatki na świadczenie wychowawcze finansowane z dotacji celowej z 

budżetu państwa oraz liczba świadczeń dotyczy wydatków na świadczenie wychowawcze, 

zarówno przekazanych w formie pieniężnej, jak i rzeczowej czy też opłacania usług, a także 

liczby wypłaconych świadczeń. 

Tabela B. Informacja na temat należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 

wychowawczych oraz Tabela C Informacja o odzyskanych świadczeniach nienależnie 

pobranych oraz świadczeniach niepodjętych dotyczy kwot nienależnie pobranych świadczeń 

wychowawczych,. 

Tabela D. Informacja uzupełniająca o realizacji świadczeń wychowawczych dotyczy liczby 

złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz liczby 

wydanych decyzji w sprawach związanych z ustaleniem prawa do tego świadczenia 

Tabela E. Informacje o rodzinach pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze 

dziecko dotyczy liczby rodzin pobierających świadczenie wychowawcze ze względu na 

spełnianie ustawowego kryterium dochodowego. 

Tabela F. Informacje o liczbie rodzin pobierających świadczenie wychowawcze dotyczy 

liczby rodzin pobierających świadczenie wychowawcze ze względu na liczbę dzieci, na które 

jest pobierane to świadczenie . 

 

Załącznik nr 2 przewiduje przekazywanie następujących informacji: 

Tabela A. Wydatki na świadczenie wychowawcze finansowane z dotacji celowej z budżetu 

państwa oraz liczba świadczeń dotyczy wydatków na świadczenie wychowawcze, zarówno 

przekazanych w formie pieniężnej, jak i rzeczowej czy też opłacania usług, a także liczby 

wypłaconych świadczeń. 

Tabela B. Informacja o odzyskanych świadczeniach nienależnie pobranych oraz 

świadczeniach niepodjętych dotyczy kwot odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń 

wychowawczych. 

Tabela C. Informacja uzupełniająca o realizacji świadczeń wychowawczych dotyczy liczby 

złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz liczby 

wydanych decyzji w sprawach związanych z ustaleniem prawa do tego świadczenia. 

Tabela D. Informacje o rodzinach pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze 

dziecko dotyczy liczby rodzin pobierających świadczenie wychowawcze ze względu na 

spełnianie ustawowego kryterium dochodowego. 



– 14 – 

 

Tabela E. Informacje o liczbie rodzin pobierających świadczenie wychowawcze dotyczy 

liczby rodzin pobierających świadczenie wychowawcze ze względu na liczbę dzieci, na które 

jest pobierane to świadczenie.  

 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem wejścia w życie ustawy. 

Problematyka regulowana w projekcie rozporządzenia jest zgodna z przepisami prawa 

Unii Europejskiej i nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym instytucjom 

i organom Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, 

określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 

Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdyż nie zawiera przepisów technicznych. 

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie 

z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). 



 

Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 
sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z 
zakresu świadczenia wychowawczego  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Wiodące: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu: Podsekretarz Stanu Bartosz Marczuk 

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Olgierd Podgórski Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tel. 5290662 

Data sporządzenia:  
29 stycznia 2016 r. 
 

 

Źródło: art. 30 ust. 3 ustawy z dnia ... o 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
(Dz. U. ...) 

Nr w wykazie prac:  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z 
wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego realizuje upoważnienie zawarte w art. 30 ust. 3 ustawy z 
dnia … o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. …), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z tym artykułem 
minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób sporządzania sprawozdań 
rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz terminy i sposób ich 
przekazywania, uwzględniając potrzebę zapewnienia kompletności i jednolitości informacji przekazywanych przez 
podmioty realizujące ustawę oraz skutecznej realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego finansowanych z 
budżetu państwa. 

Upoważnienie to ma na celu uzyskanie przez ministra właściwego do spraw rodziny niezbędnego zakresu 
informacji pozwalających na trafną alokację środków finansowych pomiędzy podmiotami realizującymi zadania z 
zakresu świadczenia wychowawczego. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Zakłada się sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci w dwojaki sposób, tj.  

- w okresie kwiecień-grudzień 2016 r. – co miesiąc (wzór sprawozdania określa  
załącznik nr 2), 

- od 1 stycznia 2017 r. – co kwartał (wzór sprawozdania określa załącznik nr 1). 
 

Zbieranie w 2016 r. w okresach miesięcznych danych o realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
wynika z konieczności monitorowania wdrożenia ww. ustawy oraz pozyskiwania aktualnej informacji o jej realizacji. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy. 
 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Organy właściwe ds. 
świadczeń rodzinnych Ok 2500 gmin 

Dane administracyjne 

  
Konieczność sporządzenia i 
weryfikacji miesięcznych w 
2016 r. i kwartalnych od 2017 
r. sprawozdań rzeczowo-
finansowych z zakresu 
realizacji ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu 
dzieci Wojewodowie 

16 urzędów 
wojewódzkich 
odpowiedzialnych za 
weryfikację 
sprawozdań 
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt rozporządzenia zostanie przesłany, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów 
Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 
Terytorialnego.  

Ponadto projekt zostanie przesłany do wojewodów. 
Projektowane rozporządzenie nie zostanie przesłane do konsultacji z partnerami społecznymi bowiem nie dotyczy zakresu 
zadań związków zawodowych ani organizacji pracodawców. 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  Nie dotyczy 
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

Umowy zawarte z dostawcami oprogramowania i aplikacji statystycznych zakładają bezpłatne 
dostosowanie aplikacji  do zmian wynikających z przepisów prawa. W związku z powyższym 
projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na zwiększenie wydatków lub 
zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa  
i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0-10) 

W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe  
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0 
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  
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Niemierzalne   
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

 
 
 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie będzie wywierało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 
 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 
 
Nie wpływa na pozostałe obszary 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem …. 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie dotyczy. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
Brak. 
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