BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 7 lipca 2017 r.
o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
(druk nr 548)

U S T A W A z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716, 1579, 1923 oraz z 2017 r. poz. 624)

Art. 7.
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1)

(12)

grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w

rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym , która:
a) jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub
b) jest wykorzystywana do przewozu osób, lub
c) tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm;
1a) grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków
- do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie dłużej
jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające
zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w
przepisach o transporcie kolejowym - z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż
działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym;
2) budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do
portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty;
2a) grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub
przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej,
zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach
portów i przystani morskich - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie - nie dłużej niż przez okres 5 lat, z
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-2wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub
przystanią morską;
3) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku
publicznego;
4) budynki gospodarcze lub ich części:
a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej;
5) grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez
stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty,
wychowania,

nauki

i

techniki,

kultury

fizycznej

i

sportu,

z

wyjątkiem

wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte
trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży;
6) grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich
utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
7) grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych;
8) znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służące
bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody:
a) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową,
b) budynki i budowle trwale związane z gruntem;
8a) będące własnością Skarbu Państwa:
a) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior,
b) grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych w
posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 217 ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz.
352);
9) budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w
międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez
inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe;
10) grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
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-311) grunty stanowiące

działki

przyzagrodowe

członków

rolniczych

spółdzielni

produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I(13) albo II grupy(14),
c) są

niepełnosprawnymi

o

znacznym

lub

umiarkowanym

stopniu

niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo
niezdolnymi do samodzielnej egzystencji;
12) położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i
obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki stanowiące
infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych
ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 528), z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
13) budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych
grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży
produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub
w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach
producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. poz. 983, z
późn. zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim;
14) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego;
15) grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na
działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek
sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.
2. Od podatku od nieruchomości zwalnia się również:
1) uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
gospodarczą;
2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz
prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową;
<2a)

żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie

nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego;>
3) instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w
odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o
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-4których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
(Dz. U. z 2016 r. poz. 572); zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania
zajętych na działalność gospodarczą;
4) prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art.
28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z
późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów
opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone
decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu
aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu,
z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym
podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające
warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub
zakłady aktywności zawodowej;
5) instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
gospodarczą;
5a) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach
określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i
prac rozwojowych;
6) (uchylony).
3. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż
określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
4. Z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 pkt 5a, jednostkom samorządu
terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów za przedmioty
opodatkowania, które podlegają opodatkowaniu i nie są z niego zwolnione na podstawie
innych przepisów niniejszej ustawy.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 4, kierując się
potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów z tytułu zwolnień w
opłatach i podatkach.
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-56. Z tytułu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 8a, gminom przysługuje zwrot utraconych
dochodów ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
6a. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc
de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
6b. (uchylony).
7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb
zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 6, kierując się potrzebą
zabezpieczenia gmin przed zmniejszeniem dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od
nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 pkt 8a.

U S T A W A z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528, 648 i 859)

Art. 21.
1. Wolne od podatku dochodowego są:
(pkt 1-120 pominięto)
[121) jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa
w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy;]
<121) jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności, o których mowa w art.
46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy;>
(pkt 122-140 pominięto)
[141) zwolnienie z opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny członkowi rodziny
wielodzietnej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.
U. z 2016 r. poz. 785 i 1579);]
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-6<141) zwolnienie z opłaty za wydanie Karty Dużej Rodziny lub duplikatu Karty Dużej
Rodziny członkowi rodziny wielodzietnej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014
r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 777);>
142)

kwoty umorzonych zobowiązań niezwiązanych z pozarolniczą działalnością

gospodarczą,

jeżeli

umorzenie

zobowiązań

związane

jest

z

postępowaniem

upadłościowym;
143) kwoty należności umorzonych na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o
wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy
zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. poz. 1925).
(ust. 1a-36 pominięto)

U S T A W A

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

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 oraz z 2017 r. poz. 777
i 935, ze zm.)
Art. 6d.
1. Tworzy się Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności,
zwany dalej "systemem", w którym przetwarza się dane w celu usprawnienia i
podniesienia jakości orzekania o niepełnosprawności oraz realizacji zadań przez zespoły
orzekające o niepełnosprawności.
1a. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu sprawuje Pełnomocnik.
1b. W ramach nadzoru Pełnomocnik:
1) określa zakres i kierunki rozwoju systemu;
2) proponuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego
wysokość środków niezbędnych do utrzymania i rozwoju systemu;
3) informuje ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego o zagrożeniach dla
prawidłowego funkcjonowania systemu.
2. Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły oraz Pełnomocnik są administratorami danych
w prowadzonych przez siebie bazach danych systemu.
3. W systemie gromadzi się dane dotyczące:
1) osób, które złożyły wniosek o ustalenie niepełnosprawności albo o ustalenie stopnia
niepełnosprawności;
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-72) przedstawicieli ustawowych osób, o których mowa w pkt 1;
3) członków powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów;
4) innych osób zatrudnionych w zespołach;
5) kosztów funkcjonowania powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów, w tym:
a) amortyzacji,
b) zużycia materiałów i energii,
c) wynagrodzeń, obowiązkowych składek i innych świadczeń, w tym na pracowników
wykonujących badania lub wykonujących czynności pomocnicze przy wykonywaniu tych
badań,
d) umów cywilnoprawnych, w tym umów zawartych z osobami wykonującymi badania lub
wykonujących czynności pomocnicze przy wykonywaniu tych badań,
e) pozostałych rodzajowo wyżej niewymienionych, w podziale na finansowane z budżetu
państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
4. Dane gromadzone w systemie obejmują:
1) dane dotyczące osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) płeć,
d) adres miejsca zameldowania,
e) adres miejsca pobytu,
f) cechy dokumentów tożsamości: rodzaj dokumentu, numer i serię dokumentu,
g) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
(PESEL) lub obywatelstwo w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL;
1a) dane określone w art. 6b2 ust. 1, dotyczące osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1;
2) dane dotyczące wykształcenia i zawodu osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3;
3) dane dotyczące formy zatrudnienia i wymiaru czasu pracy osób, o których mowa w ust. 3
pkt 3;
4) dane dotyczące liczby osób, o których mowa w ust. 3 pkt 4, formy ich zatrudnienia i
wymiaru czasu pracy;
5) dane

dotyczące

daty

i

rodzaju

wydanego

orzeczenia,

symbolu

przyczyny

niepełnosprawności, daty powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie, wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3;
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dane dotyczące karty parkingowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

a) numer karty,
b) datę wydania karty,
c) datę ważności karty,
d) oznaczenie powiatowego zespołu, którego przewodniczący wydał kartę,
e) imię i nazwisko, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
(PESEL) osoby niepełnosprawnej, której wydano kartę,
f) nazwę i adres placówki, numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym
podmiotów gospodarki narodowej (REGON), markę, model oraz numer rejestracyjny
pojazdu, którego kierujący jest uprawniony do posługiwania się kartą - w przypadku kart
wydanych placówce, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. - Prawo o ruchu drogowym,
g) datę i przyczynę utraty ważności karty.
4a. Dane gromadzone w systemie udostępnia się, jeżeli stanowią one kryterium przyznania
świadczenia, następującym podmiotom:
[1) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579), i marszałkowi
województwa - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o
świadczenia rodzinne, osób pobierających świadczenia rodzinne oraz członków ich
rodzin;]
<1) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r.
poz. 60, 624 i 777), i wojewodzie  w celu weryfikacji danych dotyczących osób
ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób pobierających świadczenia rodzinne
oraz członków ich rodzin;>
2) organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169, 195 i
1579), i organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 tej ustawy - w
celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego i członków
ich rodzin oraz danych dotyczących dłużników alimentacyjnych;
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-93) jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki samorządu
terytorialnego - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o
świadczenia z pomocy społecznej, osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej
oraz członków ich rodzin.
[4)

organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579), i marszałkowi
województwa - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o
świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie wychowawcze oraz członków
ich rodzin.]

<4) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016
r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r.
poz. 60, 245, 624 i 777), i wojewodzie  w celu weryfikacji danych dotyczących osób
ubiegających się o świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie
wychowawcze oraz członków ich rodzin;>
4b. Podmioty wymienione w ust. 4a mogą przetwarzać dane udostępnione z systemu w celu,
w którym te dane zostały im udostępnione, na zasadach określonych w przepisach ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
4c. Podmioty wymienione w ust. 4a przechowują dane udostępnione z systemu przez okres 10
lat od dnia ich udostępnienia, z wyjątkiem danych dotyczących osób, którym świadczenie
nie zostało przyznane, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym
decyzja w sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o
ustalenie prawa do świadczenia bez rozpatrzenia.
4d. Dane udostępnione z systemu usuwa się niezwłocznie po upływie okresów
przechowywania, o których mowa w ust. 4c.
5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zapewnia warunki organizacyjnotechniczne funkcjonowania systemu.
6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki, w tym techniczne i organizacyjne, sposób oraz tryb gromadzenia i
usuwania danych z systemu, mając na względzie ich zabezpieczenie przed dostępem lub
wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
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1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar
czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywać miesięcznych
wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego
wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem
zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości
6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
2. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.
2a. Dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych będących jednostkami
budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucji
kultury oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się statutowo ochroną dóbr kultury
uznanych za pomnik historii wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym
mowa w ust. 1 i ust. 2, wynosi 2%, 3% w 2005 r., 4% w 2006 r., 5% w 2007 r. i 6% w
2008 r. oraz w latach następnych.
[2b. Dla publicznych i niepublicznych uczelni, publicznych i niepublicznych szkół oraz
placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 1 i 2, wynosi 0,5% w roku 2000, 1% w latach
2001-2004 i 2% w roku 2005 oraz w latach następnych.
2c. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostkach, o których mowa w ust. 2b,
oblicza się jako sumę wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i podwojonego
wskaźnika wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy będących osobami
niepełnosprawnymi i uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w
danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania.
2d. Wskaźnik wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy niepełnosprawnych, o którym
mowa w ust. 2c - oznacza ich udział procentowy w liczbie ogółem odpowiednio:
wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy, według stanu w roku ubiegłym.]
<2b. Dla publicznych i niepublicznych uczelni, publicznych i niepublicznych szkół oraz
placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, a także publicznych
i niepublicznych żłobków wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym
mowa w ust. 1 i 2, wynosi 2%.
2c. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostkach, o których mowa w
ust. 2b, oblicza się jako sumę wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i
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będących osobami niepełnosprawnymi i uczących się lub studiujących w ramach
ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania.
2d.

Wskaźnik

dzieci,

wychowanków,

uczniów,

studentów

lub

słuchaczy

niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 2c, oznacza ich udział procentowy
w liczbie ogółem odpowiednio dzieci, wychowanków, uczniów, studentów lub
słuchaczy, według stanu w roku ubiegłym.>
2e. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnione są niedziałające w celu osiągnięcia zysku:
1) domy pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
2) hospicja w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
2a) zakłady opiekuńczo-lecznicze;
3) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem
prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych,
edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.
2f. Pracodawcy osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa
w ust. 2, 2a i 2b, oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2e, składają
Zarządowi Funduszu informacje miesięczne i roczne odpowiednio o zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych według wzoru ustalonego, w drodze
rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po
miesiącu, którego dotyczy informacja, a informacja roczna - do 20 stycznia za rok
poprzedni.
2f1. Pracodawca składa miesięczne i roczne informacje, o których mowa w ust. 2f, poprzez
teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego.
2g. Pracodawcy, o których mowa w ust. 2a i 2b, nieosiągający wskaźników zatrudnienia osób
niepełnosprawnych wymienionych w ust. 2a i 2b, dokonują wpłat na zasadach
określonych w art. 49.
3. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnieni są pracodawcy prowadzący zakłady pracy
będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość.
4. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 2, może zostać obniżony w razie zatrudnienia osób
niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy.
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przebywających

na

urlopach

bezpłatnych

oraz

osób

niebędących

osobami

niepełnosprawnymi zatrudnionych:
1) na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
1a) przebywających na urlopie rodzicielskim;
2) przebywających na urlopach wychowawczych;
3) nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby
zastępczej;
4) będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
5) nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
6) przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają
odrębne ustawy.
6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:
1) placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych;
2) przedstawicielstw i misji zagranicznych.
7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje schorzeń
uzasadniających obniżenie wskaźnika, o którym mowa w ust. 2, oraz sposób jego
obniżania.

U S T A W A z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201,
648, 768 i 935)
Art. 299.
§ 1. Organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z
wyłączeniem informacji określonych w art. 182, organom i osobom wymienionym w art.
298.
§ 2. Organy podatkowe udostępniają informacje wynikające z akt spraw podatkowych w
zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach oraz ratyfikowanych umowach
międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
§ 3. Informacje, o których mowa w § 1, udostępniane są również:
1) (uchylony).
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3) powiatowym oraz wojewódzkim urzędom pracy;
4) jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
5) jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
6) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w celu realizacji zadań określonych w
przepisach o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;
7) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań
ustawowych;
8)

komornikom sądowym i administracyjnym organom egzekucyjnym w związku z
toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym;

8a) upoważnionemu przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę albo marszałka
województwa kierownikowi jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego
niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej jednostki, do
wykonywania w jego imieniu praw i obowiązków wierzyciela na podstawie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym do wszczęcia i
prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;
8b) upoważnionemu przez organ egzekucyjny kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy
niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej jednostki, do
działania w jego imieniu jako organ egzekucyjny na podstawie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia
postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;
[9)

wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w zakresie
prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów,
świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów
lub świadczenia wychowawczego;]

<9) wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub wojewodom w zakresie prowadzonych
postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń
pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów lub
świadczenia wychowawczego;>
10) ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym centrom pomocy rodzinie w zakresie
prowadzonych postępowań o świadczenia z pomocy społecznej;
11) służbom statystyki publicznej w zakresie wynikającym z programu badań statystycznych;
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lub środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z innych źródeł zagranicznych;
13) organizacjom pożytku publicznego - w zakresie i na zasadach określonych w ustawach
podatkowych;
14)

(168)

akredytowanym agencjom płatniczym realizującym zadania w ramach Wspólnej

Polityki Rolnej;
15)

(169)

organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w celu realizacji jej zadań

ustawowych.
§ 4. Informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników mogą być
udostępniane:
1) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
2) organom egzekucyjnym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym;
[3)

wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w zakresie
prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów,
świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów
lub świadczenia wychowawczego.]

<3) wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub wojewodom w zakresie prowadzonych
postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń
pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów lub
świadczenia wychowawczego.>
§ 5. (uchylony).
§ 6. Komornicy sądowi są obowiązani do uiszczenia opłaty na rachunek organu podatkowego
za udostępnienie informacji, o których mowa w § 3 pkt 8 oraz w § 4 pkt 2, chyba że
przepisy odrębne stanowią inaczej.
§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wysokość opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie
informacji komornikom sądowym, uwzględniając formę udostępnienia informacji,
ponoszone przez organy podatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji;
2) tryb pobierania oraz sposób uiszczania opłaty przez komorników sądowych za
udostępnienie informacji, uwzględniając organizację czynności związanych z poborem
opłaty i formę zapłaty opłaty.
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2016 r. poz. 963, z późn. zm.)

Art. 50.
1. Poczynając od 2006 r., w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, Zakład jest
zobowiązany przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r.
informację o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o
których mowa w art. 40 ust. 1, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku,
zwaną dalej "informacją o stanie konta".
1a. W informacji o stanie konta Zakład podaje dodatkowo wysokość:
1) zwaloryzowanego kapitału początkowego według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego
roku, w przypadku gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu obliczony;
2) hipotetycznej emerytury, z uwzględnieniem ust. 1b-1f i 2;
2a) kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, ogółem,
zewidencjonowanych na subkoncie, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku;
3) składek

na

ubezpieczenie

emerytalne,

z

wyłączeniem

składek

podlegających

odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na subkoncie:
a) należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek,
b) wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób
współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
- za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia
poprzedniego roku, w wysokości nominalnej w podziale na miesiące;
4) składek na otwarte fundusze emerytalne, należnych i odprowadzonych;
5) składek należnych i wpłaconych zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w
art. 40a ust. 4.
1b. Wysokość hipotetycznej emerytury podaje się ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia
poprzedniego roku ukończył co najmniej 35 lat.
1c. Ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, podaje się informacje o wysokości:
1) hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, o którym mowa w art. 24
ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d
i 1e, według stanu konta ubezpieczonego oraz
2) hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku, o którym mowa w pkt 1, gdyby za
każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia tego wieku na jego koncie była
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składek na ubezpieczenie emerytalne, o których mowa w ust. 1, przez wyrażony w
miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu.
1d. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku emerytalnego, o
którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, brakuje nie
więcej niż 5 lat, podaje się dodatkowo, poczynając od 2009 r., informacje o wysokości
hipotetycznej emerytury, jaką by uzyskał w wieku przekraczającym ten wiek o rok, a
także o dwa, trzy, cztery lata i o pięć lat.
1e. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1b, przekroczył wiek emerytalny, o którym
mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, i nie wystąpił o
ustalenie emerytury, hipotetyczną emeryturę oblicza się dla jego faktycznego wieku oraz
kolejnych pięciu lat.
1f. Hipotetycznej emerytury nie oblicza się ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b,
któremu ustalono wysokość emerytury na zasadach określonych w art. 26 lub 183 ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie oblicza się
hipotetycznej emerytury również w roku, w którym jest przesyłana informacja o stanie
konta, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia tego roku do dnia przesłania tej informacji
ubezpieczonemu ustalono wysokość emerytury na podstawie tych przepisów.
1g. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku uprawniającego
członka otwartego funduszu emerytalnego do okresowej emerytury kapitałowej brakuje
nie więcej niż 12 miesięcy, podaje się dodatkowo informację o możliwości skorzystania z
prawa do okresowej emerytury kapitałowej.
1h. Zakład nie przesyła informacji o stanie konta ubezpieczonym, którzy w systemie
teleinformatycznym Zakładu utworzyli profil informacyjny. Zakres danych objętych
informacją o stanie konta Zakład udostępnia tym ubezpieczonym w systemie
teleinformatycznym w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 1i.
1i. Informację o stanie konta udostępnia się również w formie pisemnej na żądanie
ubezpieczonego.
2. Wysokości hipotetycznej emerytury oblicza się:
1) w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według zasad
określonych w ust. 1c pkt 1 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa w ust. 1, i
kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 - przez średnie dalsze trwanie
życia dla osoby, która osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b
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wysokość

hipotetycznej

emerytury,

jaką

ubezpieczony

uzyskałby

w

wieku

przekraczającym wiek emerytalny - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku;
2) w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według zasad
określonych w ust. 1c pkt 2 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa w ust. 1, i
kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, zwiększonej o kwotę
hipotetycznych składek, o których mowa w ust. 1c pkt 2, przez średnie dalsze trwanie
życia dla osoby, która osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b
ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub wiek, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a
wysokość

hipotetycznej

emerytury,

jaką

ubezpieczony

uzyskałby

w

wieku

przekraczającym wiek emerytalny - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku.
2a. Średnie dalsze trwanie życia ustala się według tablicy trwania życia, ogłaszanej przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu 31 grudnia
ostatniego roku.
2b. Informację o stanie konta Zakład przesyła listem zwykłym na adres do korespondencji
podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 36 ust. 10.
2c. Jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych przez więcej niż
jednego płatnika składek, informację o stanie konta przesyła się na adres do
korespondencji podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, które Zakład otrzymał
jako ostatnie.
2d. Jeżeli adres do korespondencji jest nieprawidłowy lub niepełny, informację o stanie konta
Zakład przesyła na podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych adres zamieszkania
lub adres zameldowania albo na adres zameldowania na pobyt stały uzyskany z rejestru
PESEL.
2e. Jeżeli po otrzymaniu informacji o stanie konta ubezpieczony niebędący płatnikiem
składek stwierdzi, że na jego koncie nie zostały zewidencjonowane wszystkie należne
składki na ubezpieczenie emerytalne lub zostały zewidencjonowane w niewłaściwej
wysokości, powinien zgłosić do płatnika tych składek, na piśmie lub do protokołu,
wniosek o sprostowanie danych przekazanych do Zakładu w dokumentach związanych z
ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie lub przekazanie brakujących
dokumentów, zwany dalej "wnioskiem o sprostowanie danych".
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rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania.
2g. W przypadku uwzględnienia wniosku o sprostowanie danych płatnik składek jest
zobowiązany skorygować błędny lub uzupełnić brakujący dokument związany z
ubezpieczeniami społecznymi określony w ustawie, w terminie 30 dni od dnia
przekazania ubezpieczonemu informacji, o której mowa w ust. 2f.
2h. W przypadku nieuwzględnienia przez płatnika składek wniosku o sprostowanie danych
oraz w przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje, ubezpieczony powinien złożyć we
wskazanej przez Zakład jednostce organizacyjnej Zakładu wniosek o przeprowadzenie
postępowania wyjaśniającego, przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające
wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kopię informacji,
o której mowa w ust. 2f.
2i. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 2h, Zakład powinien zakończyć nie
później niż w ciągu 3 miesięcy, a postępowanie szczególnie skomplikowane - nie później
niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2h.
2j. Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być
udowadniana zeznaniami świadków.
2k. Jeżeli

w

wyniku

postępowania

wyjaśniającego

okaże

się,

że

przyczyną

niezewidencjonowania na koncie ubezpieczonego wszystkich należnych składek na
ubezpieczenie emerytalne lub zewidencjonowania ich w niewłaściwej wysokości są:
1) błędy w danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu
wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu płatnika
składek lub w zgłoszeniu wyrejestrowania płatnika składek albo niezłożenie tych
dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych z urzędu bezpośrednio na koncie
ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, jeżeli uzna to za możliwe, albo po
złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty lub brakujących
dokumentów;
2) błędy w danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji
rozliczeniowej albo niezłożenie tych dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych
po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty albo
brakujących dokumentów.
2l. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których
mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od otrzymania z Zakładu zawiadomienia o
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w

wyniku

przeprowadzonego

postępowania

wyjaśniającego

nieprawidłowościach w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi
określonych w ustawie.
2m. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których
mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od dnia:
1) uprawomocnienia się decyzji - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w drodze
decyzji;
2) otrzymania protokołu kontroli - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w drodze
kontroli.
2n. W przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje lub uzyskanie korygujących lub
brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe, Zakład dokonuje korekty
danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek,
koryguje z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z ubezpieczeniami
społecznymi określonych w ustawie lub sporządza z urzędu brakujące dokumenty.
2o. Przepisy ust. 2e-2m stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego będącego płatnikiem
składek, który po otrzymaniu informacji o stanie konta stwierdzi, że na jego koncie nie
zostały zewidencjonowane wszystkie wpłacone składki na ubezpieczenie emerytalne lub
zostały zewidencjonowane w niewłaściwej wysokości.
3. (34) Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie
płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom,
prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej,
komornikom sądowym, organom egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn.
zm.), ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym
służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego, ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki w zakresie koniecznym do rozstrzygania spraw prowadzonych na podstawie
art. 34 oraz art. 35 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
oraz wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych
postępowań

dotyczących

legalizacji

pobytu

cudzoziemców

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych.
3a. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego będącego uczestnikiem w rozumieniu
załącznika I lub załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013,
str. 470), o których mowa w art. 40, i na koncie płatnika składek, o których mowa w art.
45, mogą być udostępniane ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w
celu spełnienia wymogów określonych odpowiednio w załączniku I lub w załączniku II
do tego rozporządzenia i w zakresie do tego niezbędnym.
4. Dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się także na wniosek osób fizycznych i
płatników składek, których dotyczą informacje zawarte na kontach, z zastrzeżeniem ust. 5
i 6.
4a. (35) Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie wydania
zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane przez Zakład w postaci
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
mogą być wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał.
4b. (36) Zakład umożliwia weryfikację zaświadczenia lub decyzji, o których mowa w ust. 4a,
przez udostępnioną przez Zakład stronę internetową, po podaniu:
1) danych identyfikujących zaświadczenie albo decyzję;
2) typu identyfikatora płatnika składek i jego numeru;
3) daty wydania zaświadczenia lub decyzji.
4c. (37) Wydruki, o których mowa w ust. 4a, mają moc zrównaną z mocą dokumentów
wydawanych przez Zakład, jeżeli zawierają dane, o których mowa w ust. 4b,
umożliwiające ich weryfikację w sposób określony w tym przepisie.
5. Do czasu otrzymania przez ubezpieczonego pierwszej informacji, o której mowa w ust. 1,
dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego udostępnia się ustnie na ustny wniosek
zgłoszony osobiście przez ubezpieczonego, którego dotyczą informacje zawarte na
koncie, w jednostce organizacyjnej Zakładu.
6. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, udostępnione ustnie, na wniosek
ubezpieczonego Zakład potwierdza pisemnie.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3-6, wniosek powinien zawierać:
1) w przypadku danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego - imię i nazwisko
ubezpieczonego oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1;
2) w przypadku danych zgromadzonych na koncie płatnika składek - imię i nazwisko lub
nazwę skróconą płatnika składek oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2.
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W przypadku, gdy z wnioskiem występuje komornik sądowy, dane, o których mowa w
ust. 3 udostępnia się w oparciu o informacje zawarte w tym wniosku, chyba że są
niewystarczające do identyfikacji osoby, której wniosek dotyczy.
9. (38) Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie
sądom, prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży
Granicznej, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie,
publicznym

służbom

zatrudnienia,

Komisji

Nadzoru

Finansowego,

ministrowi

właściwemu do spraw gospodarki w zakresie koniecznym do rozstrzygania spraw
prowadzonych na podstawie art. 34 oraz art. 35 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej, wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w
zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju
regionalnego w zakresie wynikającym z ust. 3a, a także - w zakresie niezbędnym do
realizacji świadczeń rodzinnych - wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
10. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się komornikom
sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, odpłatnie, chyba że przepisy
odrębne stanowią inaczej.
10a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, nie może przekraczać 2% wysokości
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia
kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust.
10 na dany rok kalendarzowy.
10aa. (39) Opłatę, o której mowa w ust. 10, wnosi się w terminie 14 dni od dnia wystawienia
przez Zakład rachunku.
10ab. (40) Od nieuiszczonej w terminie opłaty, o której mowa w ust. 10, należne są od
komornika sądowego odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
określonych przepisami prawa cywilnego. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie
przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz.
1113, 1250, 1823 i 1948) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.
10ac. (41) W sprawach o roszczenia z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 10, i odsetek, o
których mowa w ust. 10ab, stosuje się przepisy prawa cywilnego.
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rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, oraz sposób jej wnoszenia,
uzależniając wysokość opłaty od formy złożenia wniosku, udostępnienia danych i
wysokości ponoszonych przez Zakład kosztów związanych z udzielaniem informacji, w
szczególności kosztów wyszukania informacji i sporządzenia zaświadczenia, oraz mając
na względzie konieczność zapewnienia sprawnego poboru opłaty.
11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje Straży Granicznej oraz Państwowej
Inspekcji Pracy:
1) wykaz obejmujący dane płatników, którzy w ostatnim kwartale zgłosili do ubezpieczeń
społecznych co najmniej jednego cudzoziemca - w terminie do końca ostatniego dnia
roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego wykaz dotyczy oraz
2) dane ubezpieczonego cudzoziemca - w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego
wniosku Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji Pracy.
12. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 1, obejmują:
1) numer NIP;
2) numer REGON;
3) numer PESEL;
4) kod rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
5) serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, jeżeli płatnikowi składek nie nadano
numeru NIP, REGON lub jednego z nich;
6) nazwę skróconą;
7) imię i nazwisko;
8) adres siedziby;
9) adres do korespondencji;
10) adres miejsca prowadzenia działalności;
11) liczbę cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych;
12) obywatelstwo cudzoziemca;
13) tytuł ubezpieczenia cudzoziemca.
13. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 2, obejmują:
1) rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości;
2) numer PESEL, jeżeli został nadany;
3) imię i nazwisko, datę urodzenia;
4) obywatelstwo;
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6) adres zameldowania;
7) adres zamieszkania;
8) adres do korespondencji;
9) kod tytułu ubezpieczenia;
10) datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych;
11) datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych;
12) datę wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowania ubezpieczonego
z ubezpieczeń społecznych;
13) wymiar czasu pracy;
14) podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz datę opłacenia
składki - w przypadku danych przekazywanych do Państwowej Inspekcji Pracy.
14. Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, dane
zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, obejmujące:
1) imię i nazwisko,
2) datę urodzenia,
3) numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer
dokumentu tożsamości,
4) obywatelstwo,
5) kod i nazwę tytułu ubezpieczenia,
6) nazwę i dane identyfikacyjne płatnika,
7) datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych,
8) datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego,
9) datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego,
10) rodzaje ubezpieczeń wraz z określeniem, czy dobrowolne, czy obowiązkowe,
11) wymiar czasu pracy,
12) informację o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
13) opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące pozarolniczą
działalność i osoby z nimi współpracujące,
14) informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe,
15) wykazane w imiennym raporcie miesięcznym przerwy w opłacaniu składek,
16) wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia wypadkowego,
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18) imię i nazwisko oraz datę uzyskania lub utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego
przez członka rodziny
- w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
14a. (42) Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, dane
zgromadzone na koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, obejmujące:
1) numer NIP lub numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli nie nadano tych numerów lub
jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
2) nazwę skróconą lub imię i nazwisko,
3) stan rozliczeń należnych składek na:
a) ubezpieczenia społeczne,
b) ubezpieczenie zdrowotne,
c) Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
d) Fundusz Emerytur Pomostowych
– w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
15. Zakład udostępnia powiatowym urzędom pracy i wojewódzkim urzędom pracy, w postaci
elektronicznej, wykaz obejmujący dane osób ubezpieczonych, wymienionych w art. 6 ust.
1 pkt 9-9b, które w poprzednim miesiącu zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych
lub ubezpieczenia zdrowotnego, także z innych tytułów - w terminie do 10 dnia roboczego
następnego miesiąca.
16. Dane, o których mowa w ust. 15, obejmują:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer
dokumentu tożsamości oraz datę urodzenia i obywatelstwo;
4) datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z
innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b;
5) datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego z
innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b;
6) kod tytułu ubezpieczenia.
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- 25 17. (43) Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz
organom Krajowej Administracji Skarbowej na ich żądanie dane:
1) dotyczące ubezpieczonego:
a) numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer dokumentu
tożsamości,
b) identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego
kraju (TERYT) adresu zameldowania - do najniższego posiadanego poziomu,
c) identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego
kraju (TERYT) adresu korespondencji - do najniższego posiadanego poziomu,
d)

(44)

numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano

tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego
albo paszportu,
e) numer płatnika w Krajowym Rejestrze Sądowym,
f) ustalone prawo do emerytury lub renty,
g) stopień niepełnosprawności,
h) kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
i) okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
j) wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
k) okres rozliczeniowy,
l) kod tytułu ubezpieczenia,
m) informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe,
n) wymiar czasu pracy,
o) kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego,
p) podstawa wymiaru składki na:
- ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- ubezpieczenie chorobowe,
- ubezpieczenie wypadkowe,
- ubezpieczenie zdrowotne,
q) wysokość składki na:
- ubezpieczenie emerytalne,
- ubezpieczenia rentowe,
- ubezpieczenie chorobowe,
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- ubezpieczenie zdrowotne,
r) kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania
składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego,
s) kod świadczenia lub kod przerwy wraz z kwotą wypłaty tego świadczenia,
t) liczba dni zasiłkowych oraz liczba wypłat;
2) dotyczące osób zgłaszanych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego:
a) numer PESEL,
b) kod stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa,
c) stopień niepełnosprawności,
d) czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie z osobą ubezpieczoną;
3) dotyczące płatników składek:
a)

(45)

numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano

tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego
albo paszportu,
b) data powstania obowiązku opłacania składek,
c) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
d) liczba ubezpieczonych,
e) stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe,
f) kwota należnych składek na Fundusz Pracy,
g) kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
h) liczba pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur
Pomostowych,
i) liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
j) suma należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych;
4) dotyczące uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń
wypłacanych przez Zakład na mocy odrębnych przepisów:
a) numer PESEL,
b) identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego
kraju (TERYT) adresu zamieszkania - do najniższego posiadanego poziomu,
c) stopień niezdolności do pracy,
d) symbol świadczenia,
e) wysokość świadczenia,
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-

(46)

w celu niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań zmierzających do skutecznego

poboru należności podatkowych i weryfikacji danych własnych oraz zadań analitycznosprawozdawczych.
18. (49) Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rodziny lub ministrowi
właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w postaci elektronicznej, wykaz
zawierający dane wskazanych przez ministra osób pobierających świadczenia z pomocy
społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
świadczenia wychowawcze, a także członków ich rodzin, którzy zostali zgłoszeni do
ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, w okresie wskazanym przez
ministra właściwego do spraw rodziny lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego, obejmujące:
1) imię i nazwisko,
2) numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia,
3) datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego,
4) datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego,
5) kod i nazwę tytułu ubezpieczenia,
6) okres rozliczeniowy,
7) dane dotyczące płatników składek:
a) numer NIP, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tego numeru - numer PESEL lub
serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
b) nazwę skróconą lub imię i nazwisko płatnika składek
[- w celu umożliwienia ośrodkom pomocy społecznej, organom właściwym i marszałkom
województw weryfikacji prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych, a także w celu
monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny, ministra właściwego do
spraw zabezpieczenia społecznego oraz wojewodę realizacji świadczeń z pomocy
społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń
wychowawczych przez ośrodki pomocy społecznej, organy właściwe oraz marszałków
województw.]
< w celu umożliwienia ośrodkom pomocy społecznej, organom właściwym
i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń
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a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny, ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz wojewodę realizacji świadczeń
z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz świadczeń wychowawczych przez ośrodki pomocy społecznej, organy właściwe
oraz wojewodów.>

U S T A W A z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 624 i 777)

Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych
osób:
a) przychody podlegające opodatkowaniu 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.), pomniejszone o koszty uzyskania
przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia
społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie
zdrowotne,
[b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek
dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,]
<b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne,>
c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych:
– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin,
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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
wojennych 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 rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na
rzecz podmiotów, którym służyć ma 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
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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 i 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 2016 r. poz. 882), 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 2016 r. poz. 176) 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,
– 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.),
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- 31 – 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 ubezpieczenie 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 oraz z 2016 r. poz. 35,
64, 195, 668 i 1010) 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,
– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych,
– 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 i 1220),
– świadczenie rodzicielskie,
– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników[;]
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2) dochodzie rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny;
[2a) dochodzie członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny
osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5
ust. 4-4b;
3) dochodzie osoby uczącej się albo dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego oznacza

to

przeciętny

miesięczny

dochód

uzyskany

w

roku

kalendarzowym

poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4-4b;]
<2a)

dochodzie członka rodziny  oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka

rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z
zastrzeżeniem art. 5 ust. 4–4c;
3) dochodzie osoby uczącej się albo dziecka pozostającego pod opieką opiekuna
prawnego  oznacza to przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4–4c;>
4) dziecku - oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie
którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką
prawną;
5) emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu
niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowe określone w przepisach o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o
zaopatrzeniu

emerytalnym

funkcjonariuszy

Policji,

Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, o
zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także uposażenia
w stanie spoczynku określone w przepisach prawa o ustroju sądów powszechnych,
przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sądzie Najwyższym, a także renty
szkoleniowe i renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, renty z
tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków
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- 33 lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, a także renty
strukturalne 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;
6) gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o
podatku rolnym;
7) instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej,
młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt
śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają
nieodpłatnie pełne utrzymanie;
8) koszyku żywnościowym - oznacza to asortyment artykułów spożywczych, określony
wartościowo i ilościowo w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin, których
spożycie jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka w określonym wieku;
9) niepełnosprawnym dziecku - oznacza to dziecko w wieku do ukończenia 16. roku życia
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
10) okresie zasiłkowym - oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października
następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych;
11) organie właściwym - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub
otrzymującej świadczenie rodzinne;
12) osobach pozostających na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących się z
połączonych dochodów tych osób;
13) osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na
utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem
sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony;
14) opiekunie faktycznym dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem,
jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka;
15) pełnoletniej osobie niepełnosprawnej - oznacza to osobę pełnoletnią, legitymującą się
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobę,
która ukończyła 75 lat;
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rozporządzenie 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 późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5,
str. 72) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia
16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str.
1);
16) rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków,
rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w
wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia
legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z
tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek
opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972); do
członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka
posiadającego własne dziecko;
16a) rodzinie wielodzietnej - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci mających
prawo do zasiłku rodzinnego;
17) (utracił moc);
17a) osobie samotnie wychowującej dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę
rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;
18) szkole - oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną oraz
szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a
także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający
dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i
młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki;
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(1)

szkole wyższej - oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym

oraz kolegium pracowników służb społecznych;
20) umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - oznacza to:
a) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
b) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
c) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
21) znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to:
a) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
b) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
c) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej
egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie
rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
d) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników;
22) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie
stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie
pracy lub świadczenie 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 także prowadzenie pozarolniczej
działalności gospodarczej;
23) utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
[b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,]
<b) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,>
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
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świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty
socjalnej,
e) (uchylona),
f) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej
wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
g) (uchylona),
h) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
i) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej
do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku
bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do
świadczeń alimentacyjnych;
j) utratą świadczenia rodzicielskiego,
k) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników,
l) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;
24) uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
[b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,]
<b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,>
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskaniem

zasiłku

przedemerytalnego

lub

świadczenia

przedemerytalnego,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej,
e) (uchylona),
f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania
po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej,
g) (uchylona),
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zasiłku

chorobowego,

świadczenia

rehabilitacyjnego

lub

zasiłku

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
i) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
j) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników,
k) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Art. 5.
1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty
504,00 zł .
2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o
niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.
3. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1 lub 2,
pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie
zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z
dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z ust. 3a.
3a. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, o
której mowa w ust. 3, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w
wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której
mowa w ust. 3, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.
3b. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, stanowi
suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:
1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest
ustalane prawo do tych zasiłków;
2) dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art. 13,
podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych
dodatków;
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- 38 3) dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15, podzielonych
przez 12.
3c. W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej
rodzinie, ustalona zgodnie z ust. 3a, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie
przysługują.
3d. W przypadku osoby uczącej się przepisy ust. 3-3c stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko
pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym
okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu
utraconego.
4a. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko
pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym
okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka
pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się
przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest
uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń
rodzinnych.
4b. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko
pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym
okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu
osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w
którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na
który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych.
<4c. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub
rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba
ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z
tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u
tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie
rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.>
5. (uchylony).
6. (uchylony).
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zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę,
nie uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie.
<7a. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów

osiąganych

przez

osoby

fizyczne

w

roku

kalendarzowym

poprzedzającym okres zasiłkowy przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12
dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego
do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.>
8. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha
przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu
ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 617).
8a. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni
gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne
oddane w dzierżawę z wyjątkiem:
1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu
rodziny gospodarstwa rolnego;
2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię
produkcyjną;
3) gospodarstwa rolnego oddanego 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 oraz w
przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
8b. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w
dzierżawę na zasadach, o których mowa w ust. 8a, dochód uzyskany z gospodarstwa
rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
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Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się
o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
9. W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego
oraz dochody pozarolnicze, dochody te sumuje się.
10. (utracił moc).
11. W przypadku gdy prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na dziecko pozostające pod
opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód uwzględnia się tylko dochód dziecka.

Art. 6.
1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2, do
ukończenia przez dziecko:
1) 18. roku życia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
3) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
1a. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie
dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.
<1b. W przypadku ukończenia przez dziecko, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub osobę,
o której mowa w ust. 1a, szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do
zasiłku rodzinnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak
niż do ukończenia przez dziecko, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub osobę, o której
mowa w ust. 1a, 24. roku życia.>
2. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1) 44,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
2) 56,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
3) 65,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Art. 7.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w
pieczy zastępczej;
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4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne
dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego
rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub
zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało
oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania
dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz
tego dziecka[;] <,>
<e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców
sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;>
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o
zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Art. 10.
1. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu
dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu
wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
1) 24 miesięcy kalendarzowych;
2) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem
urodzonym podczas jednego porodu;
3) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się
orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
[2. Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.]
<2. Osobie, o której mowa w ust. 1, przysługuje jeden dodatek w wysokości 400,00 zł
miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod jej opieką.>
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przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży
się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę
świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
4. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców
lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.
5. Dodatek nie przysługuje osobie, o której mowa w ust. 1, jeżeli:
1) (uchylony);
2) bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w
stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
3) podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia
sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego;
4) dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego
działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w
tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem;
5) w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;
6) korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.
6. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru
Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza
się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Art. 15b.
1. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości
1000 zł na jedno dziecko.
2. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo
opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
przekracza kwoty 1922,00 zł. Przepisy art. 5 ust. 4-4b, 7-9 i 11 stosuje się odpowiednio.
3. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia
narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną,
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dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku
życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
[4. Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą
świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej.]
<4. Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:
1) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka,
chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub
dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
2) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka
od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało
oddalone,
d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania
dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na
rzecz tego dziecka,
e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców
sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.>
5. Zapomoga, o której mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
6. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub
zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 8
stosuje się odpowiednio.
7. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami
dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.
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1. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 oraz
z 2016 r. poz. 406 i 1271) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku

ze

znacznie

ograniczoną

możliwością

samodzielnej

egzystencji

oraz

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji.
2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej
opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2. Przepisy art. 5 ust. 4-9 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby
wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę
do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej
najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany,
specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie
zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym
specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.
4. Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, o którym mowa w ust. 2, uważa się dochód
następujących członków rodziny:
1) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) rodziców osoby wymagającej opieki,
c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do
ukończenia 25. roku życia
- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna
prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka
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tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej
rzecz;
2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) małżonka osoby wymagającej opieki,
c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do
ukończenia 25. roku życia
- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna
prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka
posiadającego własne dziecko.
5. W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę
znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej
spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575), uwzględnia się dochód rodziny
osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.
7. Kwotę specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się,
dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a
otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie
przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10
groszy w górę.
8. Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka
przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia
emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) (uchylona),
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub
zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów,
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2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem
rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z
koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej
całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem
podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki
przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4)

(15)

(uchylony);

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o
którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w
ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na
pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej.
<9. Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub
posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do specjalnego
zasiłku opiekuńczego.>
Art. 17.
1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks
rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym
stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
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znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i
edukacji.
1a. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z
osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy
spełnione są łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są
małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności.
1b. (16) Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej
opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25.
roku życia.
2. (uchylony).
2a. (uchylony).
2b. (uchylony).
2c. (uchylony).
2d. (uchylony).
3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1300,00 zł miesięcznie.
3a. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.
3b. Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik
waloryzacji.

Wskaźnikiem

waloryzacji

jest

procentowy

wzrost

minimalnego

wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 i 1265),
obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w
stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1
stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.
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zaokrągla się do pełnych złotych w górę.
3d. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy podlega
ogłoszeniu w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w
terminie do dnia 15 listopada każdego roku.
4. Kwotę świadczenia pielęgnacyjnego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc
kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a
otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie
przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10
groszy w górę.
5. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka
przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia
emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub
zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została

umieszczona

w

rodzinie

zastępczej,

z

wyjątkiem

rodziny

zastępczej

spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia,
rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego
działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w
tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4)

(18)

(uchylony);

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o
którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do
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ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na
pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej.
<6. Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub
posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia
pielęgnacyjnego.>
Art. 19.
1. W roku, w którym przeprowadza się weryfikację, o której mowa w art. 18 ust. 1, Rada
Ministrów, do dnia 15 maja, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego:
1) propozycje wysokości kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2;
2) propozycje wysokości świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia
pielęgnacyjnego;
3) wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin;
4) informację o realizacji świadczeń rodzinnych za okres od poprzedniej weryfikacji, w tym
liczbę osób otrzymujących świadczenia rodzinne oraz wydatki na ten cel w
poszczególnych latach;
5) informację o sytuacji dochodowej rodzin posiadających dzieci na utrzymaniu.
2. Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu propozycji i informacji Rady Ministrów,
uzgadnia wysokość kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz
wysokość świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego,
w terminie do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego.
[3. Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2009 r. nie może być niższa niż 40%
wartości koszyka żywnościowego dla danej grupy wieku ustalonej w badaniach progu
wsparcia dochodowego rodzin.]
4. W przypadku gdy Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie, o którym mowa w
ust. 2, wysokości kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz
wysokości

świadczeń

rodzinnych,

z

wyłączeniem

wysokości

świadczenia

pielęgnacyjnego, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, kwoty, o których
mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysokość świadczeń rodzinnych, z
wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, w terminie do dnia 15 sierpnia
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1 pkt 1 i 2.
5. Wysokość kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysokość
świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, ogłasza
się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze
obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 sierpnia roku, w którym
przeprowadza się weryfikację.

uwaga:
- użyte w art. 21 ust. 3, art. 23 ust. 4aa, 4b, 9, ust. 10 pkt 1 i 5, art. 23a ust. 1, 2, 3, 4, 6,
7, 9 i 10, art. 23b ust. 1 i 3–6, art. 25 ust. 3, art. 28 ust. 1 i art. 32 ust. 1 w różnym
przypadku wyrazy [marszałek województwa] zastępuje się użytym w odpowiednim
przypadku wyrazem <wojewoda>;
- użyte w art. 21 ust. 4 i art. 23 ust. 8 w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy
[samorząd województwa] zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i odpowiednim
przypadku wyrazem <wojewoda>.

Art. 21.
1. [Samorząd województwa realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy:]
<Do zadań wojewody w zakresie świadczeń rodzinnych należy:>
[1) pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób
w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;]
<1) pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej
Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku
przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej;>
2) wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z
koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
[2. Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej
się o świadczenia rodzinne może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora, jego zastępcę
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urzędu marszałkowskiego do załatwiania w jego imieniu spraw dotyczących realizacji
świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i
wydawania w tych sprawach decyzji.]
<2. Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o
świadczenia rodzinne może, w formie pisemnej, upoważnić pracownika urzędu
wojewódzkiego do załatwiania w jego imieniu spraw dotyczących realizacji
świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i
wydawania w tych sprawach decyzji.>
3. Świadczenia rodzinne przyznane decyzją wydaną przez marszałka województwa wypłaca
organ właściwy.
4. Samorząd województwa wymienia dane w zakresie świadczeń rodzinnych w ramach
Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego, o
którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z
dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w
sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, za pośrednictwem punktu
kontaktowego, o którym mowa w art. 22 ust. 2.

[Art. 22c.
1. Minister właściwy do spraw rodziny oraz wojewoda monitorują realizację świadczeń
rodzinnych przez organy właściwe oraz marszałków województw.
2. Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje realizację świadczeń rodzinnych przez
pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, o
którym mowa w art. 23b ust. 6, oraz przekazywanie tych informacji organom właściwym
oraz marszałkom województw.]
<Art. 22c.
1. Minister właściwy do spraw rodziny oraz wojewoda monitorują realizację świadczeń
rodzinnych przez organy właściwe.
2. Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje realizację świadczeń rodzinnych
przez wojewodów.
3. Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje realizację świadczeń rodzinnych
przez pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń
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organom właściwym oraz wojewodom.>

Art. 23.
1. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na
wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna
faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej,
osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do
reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na
których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i
opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny.
2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania osoby, o której mowa w ust. 1.
<2a. Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.>
3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:
[1) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę
urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość;]
<1) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę
urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer
PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL  numer i serię dokumentu
potwierdzającego tożsamość oraz, o ile je posiada  adres poczty elektronicznej i
numer telefonu;>
2) dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię,
nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru
PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3a. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 mogą być składane drogą
elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra
właściwego do spraw rodziny lub systemu teleinformatycznego wskazanego w informacji
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właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw
informatyzacji.
3b. (20) Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci elektronicznej
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy wniosek i załączniki składane są z
wykorzystaniem systemu, o którym mowa w ust. 6a, w systemie tym może być
zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych
danych w postaci elektronicznej.
3c. (21) Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne nie może złożyć w formie
dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub
stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o
świadczenia rodzinne, osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne może złożyć
elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej w sposób określony w
ust. 3b.
3d. (22) W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej, po wpisaniu do
formularza wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków jego rodziny, formularz
wniosku może być 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. (23) Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu o
dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie można stwierdzić stopnia
pokrewieństwa pomiędzy osobą występującą o przyznanie świadczeń rodzinnych a
członkami jej rodziny.
3f. W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru
PESEL zawartych w formularzu wniosku osoba występująca o przyznanie świadczeń
rodzinnych wskazuje w formularzu wniosku poprawne dane.
4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
[1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów 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, każdego członka rodziny;
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przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
a) wysokości dochodu,
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;]
<1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów 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, dotyczące każdego członka
rodziny;
2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny
rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje
odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
 w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;>
3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń
rodzinnych:
a) prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie
sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w
sprawie o przysposobienie dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
d)

(24)

oświadczenie o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkoły lub szkoły

wyższej,
e) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop
wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia,
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wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku.
4a. (uchylony).
4aa. Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się lub pobierającej świadczenie pielęgnacyjne
wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki, o której mowa w art. 17 ust. 1,
organ właściwy oraz marszałek województwa mogą zwrócić się do kierownika ośrodka
pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz.
930), w celu weryfikacji tych wątpliwości.
4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 4aa, organ właściwy oraz marszałek województwa
mogą wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji o okolicznościach
dotyczących sprawowania opieki, o której mowa w art. 17 ust. 1, jeżeli okoliczności te
zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie
wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej
wniosku o udzielenie informacji.
4c. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy:
1) organ właściwy upoważnił do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń
rodzinnych kierownika ośrodka pomocy społecznej lub kierownika innej jednostki
organizacyjnej gminy, lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej,
lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy;
[2) marszałek województwa upoważnił do załatwiania w jego imieniu spraw dotyczących
realizacji świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego dyrektora, jego zastępcę lub innego pracownika regionalnego ośrodka
polityki społecznej albo innego pracownika urzędu marszałkowskiego.]
<2) wojewoda upoważnił do załatwiania w jego imieniu spraw dotyczących realizacji
świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
pracownika urzędu wojewódzkiego.>
4d. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenia rodzinne
należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
4e. Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca się do
kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu
środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
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mowa w art. 16a ust. 1.
4f. Aktualizację wywiadu, o którym mowa w ust. 4e, przeprowadza się po upływie 6
miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który ustalone zostało prawo do specjalnego zasiłku
opiekuńczego, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją
wątpliwości co do sprawowania opieki, o której mowa w art. 16a ust. 1.
4g. Przepisy ust. 4e i 4f stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy organ właściwy upoważnił
do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych kierownika ośrodka
pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, lub inną osobę na wniosek
kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub innej jednostki organizacyjnej gminy.
[5. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb
postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz wzory:
1) wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
2) oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne, oraz zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w ust. 4 pkt 3
- kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania w sprawach
o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz dokumentacji niezbędnej do sprawnej realizacji,
również drogą elektroniczną, zadań w zakresie świadczeń rodzinnych.]
<5. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb
postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz szczegółowy
zakres informacji, jakie mają być zawarte:
1) we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
2) w oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym
oświadczeniach o dochodach członków rodziny oraz zaświadczeniu, o którym mowa
w ust. 4 pkt 2
 kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania
w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz dokumentacji niezbędnej do
sprawnej realizacji, również drogą elektroniczną, zadań w zakresie świadczeń
rodzinnych.>
5a. Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych jest wymagane
potwierdzenie następujących okoliczności:
1)

(25)

uczęszczanie dziecka lub osoby uczącej się do szkoły lub szkoły wyższej,
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rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w tym dochodów, o
których mowa w ust. 4 pkt 1,
3) wielkość gospodarstwa rolnego,
4) nieponoszenie opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie,
5) termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy, oraz
okresy zatrudnienia,
6) niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku
szkolno-wychowawczym
- osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego przedkłada zaświadczenie albo
oświadczenie.
5b. (uchylony).
5c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5a, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
<5d. Minister właściwy do spraw rodziny może określić oraz zamieścić na swojej stronie
Biuletynu Informacji Publicznej wzory:
1) wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych;
2) oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym
oświadczeń o dochodach członków rodziny oraz zaświadczenia, o którym mowa w
ust. 4 pkt 2.>
6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:
1) opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej
realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, zawierający strukturę systemu,
wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji między
elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów elektronicznych,
formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, o których mowa w
art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne,
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3) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem
systemu
- mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych stosowanych w
urzędach administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, w
szczególności w zakresie jednorodności zakresu i rodzaju danych, która umożliwi ich
scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z minimalnymi wymogami i
sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.
6a.

(26)

Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany do utworzenia i prowadzenia

systemu teleinformatycznego umożliwiającego ubieganie się o świadczenia rodzinne
drogą elektroniczną oraz zapewnienia funkcjonowania tego systemu. Uwierzytelnianie
użytkowników w systemie teleinformatycznym wymaga użycia profilu zaufanego ePUAP,
danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego
lub innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie.
[7. Urzędy administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych
używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami określonymi przez ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w przepisach wydanych na podstawie
ust. 6, i z jego zastosowaniem sporządzają sprawozdawczość, którą przekazują
wojewodzie.]
<7. Organy właściwe do realizacji ustawy używają oprogramowania, które jest zgodne z
wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 6. Wojewoda
realizuje

ustawę

za

pomocą

systemu

teleinformatycznego

udostępnionego

nieodpłatnie przez ministra właściwego do spraw rodziny.>
8. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany utworzyć rejestr centralny
obejmujący następujące informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez
organy właściwe i samorządy województw podczas realizacji zadań w zakresie świadczeń
rodzinnych:
1) dane dotyczące osób pobierających świadczenia rodzinne, osób ubiegających się o
świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
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d) miejsce zamieszkania lub pobytu,
e) numer PESEL,
f) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają
numeru PESEL,
g) stan cywilny,
h) obywatelstwo,
i) stopień pokrewieństwa z członkami rodziny,
j)

(27)

informacje o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkół i placówek

oświatowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60),
okresie uczęszczania, typie lub rodzaju instytucji oraz nazwie i adresie siedziby instytucji,
do której dziecko lub osoba ucząca się uczęszcza,
ja) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
jb)

(28)

informacje o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej,

jc)

(29)

informacje o rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych,

jd)

(30)

informacje o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkoły wyższej, okresie

uczęszczania oraz nazwie i adresie siedziby szkoły wyższej, do której dziecko lub osoba
ucząca się uczęszcza,
k) liczbę, rodzaj i wysokość wypłaconych świadczeń,
l) płeć,
m) dochody,
n) organ, do którego złożono wniosek, rodzaj wnioskowanego świadczenia oraz datę złożenia
wniosku,
o) organ, który przyznał świadczenie, datę wydania decyzji przyznającej świadczenie oraz
numer tej decyzji,
p) okres, na który świadczenie zostało przyznane;
2) wartości udzielonych świadczeń.
9. (31) Informacje, o których mowa w ust. 8, mogą być przetwarzane przez ministra
właściwego do spraw rodziny i wojewodę w celu monitorowania realizacji świadczeń
rodzinnych oraz w celu umożliwienia organom właściwym i marszałkom województw
weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych oraz przez podmioty wymienione w ust. 10 w
celu, w którym informacje te zostały im udostępnione, na zasadach określonych w
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2016 r. poz. 922). Organy właściwe i marszałkowie województw przekazują dane do
rejestru centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w ust. 7.
10. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 8, udostępnia się, w
zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań ustawowych, następującym podmiotom:
1) organowi właściwemu i marszałkowi województwa - w celu weryfikacji danych
dotyczących osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób pobierających
świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin;
2) organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 i 195), i
organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 tej ustawy - w celu
weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego i członków
ich rodzin oraz danych dotyczących dłużników alimentacyjnych;
3) jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki samorządu
terytorialnego - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o
świadczenia z pomocy społecznej, osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej
oraz członków ich rodzin;
4) powiatowym i wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności - w celu
weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i osób posiadających orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
5) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), i marszałkowi województwa
- w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenie
wychowawcze, osób pobierających świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin.
<10a. Organy właściwe i wojewodowie, wykorzystując systemy teleinformatyczne, o
których mowa w ust. 7, przekazują do rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 8,
również adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych.
10b. Minister właściwy do spraw rodziny może przetwarzać dane w zakresie adresu
poczty elektronicznej wskazanego we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń
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rodzin. Przepisy ust. 11 i 13 stosuje się odpowiednio.>
11. Minister właściwy do spraw rodziny przechowuje informacje w rejestrze centralnym, o
którym mowa w ust. 8, przez okres 10 lat od dnia zaprzestania udzielania świadczeń, z
wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane, które
przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia
stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
bez rozpatrzenia.
12. Podmioty wymienione w ust. 10 przechowują informacje, o których mowa w ust. 8, przez
okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 8, z
wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane albo
którym wydane zostało orzeczenie o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub o
odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, które przechowuje się przez okres 1 roku
od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia albo wydania orzeczenia stała się
ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia albo o
wydanie orzeczenia bez rozpatrzenia.
13. Informacje, o których mowa w ust. 8, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów
przechowywania, o których mowa w ust. 11 i 12.

Art. 23a.
1. W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych lub członek rodziny tej
osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ
właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa.
2. W przypadku przebywania osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych lub członka
rodziny tej osoby w dniu wydania decyzji przyznającej świadczenia rodzinne lub po dniu
jej wydania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, o którym mowa w ust.
1, organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
2a. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego,
leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
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przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego.
4. W przypadku gdy marszałek województwa w sytuacji, o której mowa w ust. 1, ustali, że
mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wydaje
decyzję zgodnie z art. 21.
[5. W przypadku gdy marszałek województwa, w sytuacji, o której mowa w ust. 2, ustali, że
mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ
właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenia rodzinne od dnia, w którym osoba
podlega ustawodawstwu państwa, o którym mowa w ust. 1, w zakresie świadczeń
rodzinnych w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego.]
<5. W przypadku gdy wojewoda w sytuacji, o której mowa w ust. 2, ustali, że mają
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ
właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenia rodzinne za okres, w którym osoba
podlega ustawodawstwu w zakresie świadczeń rodzinnych w innym państwie, o
którym mowa w ust. 1, w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego.>
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, marszałek województwa wydaje decyzję w sprawie
świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 21 od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu
państwa, o którym mowa w ust. 1, w zakresie świadczeń rodzinnych w związku ze
stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
7. W przypadku gdy marszałek województwa ustali, że w sprawie nie mają zastosowania
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:
1) przekazuje sprawę organowi właściwemu w celu ustalenia prawa do świadczeń
rodzinnych - w przypadku, o którym mowa w ust. 1;
2) informuje o tym fakcie organ właściwy - w przypadku, o którym mowa w ust. 2.
8. Organ właściwy w przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, ustala prawo do świadczeń
rodzinnych od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
9. Marszałek województwa ustala i dochodzi zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego. Przepis art. 30 stosuje się odpowiednio.
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pobranych świadczeń rodzinnych zgodnie z przepisami o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego, marszałek województwa może umorzyć pozostałą kwotę
nienależnie pobranych świadczeń łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w
całości lub części, w szczególności jeśli pozostała kwota wynika z różnicy kursowej.

Art. 24.
1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem świadczeń, o
których mowa w art. 9, art. 14, art. 15, art. 15a, art. 15b, art. 16, art. 17 i art. 17c.
2. (39) Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął
wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
2a. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności
lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa
do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od
miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności.
3. W

przypadku

ustalania

prawa

do

świadczeń

rodzinnych

uzależnionych

od

niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy,
chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych
ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie
dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.
3a. (uchylony).
3b. (uchylony).
4. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas
nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia
o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony
prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do
ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
5. Zasiłek rodzinny przysługuje za wrzesień, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się legitymujące
się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności po
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szkoły wyższej.
6. W razie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż
od miesiąca złożenia wniosku.
<6a. W przypadku przyznania świadczeń rodzinnych po uwzględnieniu utraty dochodu
z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub dochodu z pozarolniczej
działalności gospodarczej, po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu,
ustalone prawo do świadczeń rodzinnych weryfikuje się z uwzględnieniem art. 5 ust.
4c. Przepisy art. 25 ust. 1 stosuje się.>
[7. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych lub
obniżenie ich wysokości, świadczenia nie przysługują lub przysługują w niższej wysokości
od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został
osiągnięty.]
<7. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń
rodzinnych lub obniżenie ich wysokości, świadczenia nie przysługują lub przysługują
w niższej wysokości od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca,
w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.>
8. (40)
9. Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub
przysposobienia dziecka, a w przypadku osób, o których mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2 i 3,
od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia
rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub
przysposobienia dziecka, a w przypadku osób, o których mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2 i 3,
od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później
jednak niż w okresach, o których mowa w art. 17c ust. 3, prawo do świadczenia
rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
10. W przypadku, o którym mowa w art. 17c ust. 2, termin 3 miesięcy, o którym mowa w ust.
9, jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci
matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.
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1. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący
świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub
uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie
się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
2. W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot
realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie
dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do
wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
3. W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę
składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo
określonym, w odrębnych przepisach, terminie oraz osoba może to udokumentować,
świadczenia przysługują począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.
<4. W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczeń
rodzinnych w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego
dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o
ustalenie prawa do świadczeń i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego,
podmiot realizujący świadczenia rodzinne przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia
prawa do świadczeń rodzinnych w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3
miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu
wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których
mowa odpowiednio w art. 7 pkt 5 lit. a–e lub w art. 15b ust. 4 pkt 2 lit. a–e, w
wyznaczonym terminie, świadczenia rodzinne przysługują od miesiąca złożenia
wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczeń.
Niezastosowanie

się

do

wezwania

skutkuje

pozostawieniem

wniosku

bez

rozpatrzenia.
5. W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy, w terminie, o
którym mowa w ust. 4, tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia
alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy
udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, bieg terminu, o którym mowa w ust.
4, ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych
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pkt 5 lit. a–e lub w art. 15b ust. 4 pkt 2 lit. a–e.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, świadczenia rodzinne przysługują:
1) od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od miesiąca, od którego rodzic został
zobowiązany do zapłaty alimentów, jeżeli spełnione są pozostałe warunki
uprawniające do świadczeń – w przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego;
2) od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do
świadczeń – w przypadku dostarczenia dokumentów poświadczających okoliczności,
o których mowa odpowiednio w art. 7 pkt 5 lit. a–e lub w art. 15b ust. 4 pkt 2 lit. a–
e.>
Art. 26.
[1. Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który
przyznane zostało świadczenie rodzinne.]
<1. Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.>
[2. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10
dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do
ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.]
[2a. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są
przyjmowane od dnia 1 września.
3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy
złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia
30 listopada.
4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy
złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada,
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za
miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.]
<2a. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres
zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków
składanych drogą elektroniczną  od dnia 1 lipca danego roku.
3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres
zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia,
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następuje do dnia 30 listopada.
4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres
zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do
dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata
przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.>
<4a. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres
zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1
listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego
następnego roku.>
5. Wniosek o dodatek, o którym mowa w art. 9, składa się do ukończenia przez dziecko
pierwszego roku życia.
6. Podmiot realizujący świadczenia rodzinne jest obowiązany poinformować osoby
ubiegające się o świadczenia rodzinne o terminach składania wniosków, o których mowa
w ust. 3 i 4 oraz w art. 24.
Art. 27.
1. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów
prawnych dziecka do świadczeń rodzinnych świadczenia te wypłaca się temu z rodziców,
opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka, który pierwszy złożył
wniosek.
2. Jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców,
świadczenia rodzinne wypłaca się temu z rodziców, pod którego opieką dziecko się
znajduje.
3. W przypadku zbiegu prawa do zasiłku rodzinnego z prawem do walutowego dodatku
rodzinnego przysługującego pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i
urzędów konsularnych przysługuje prawo do jednego wybranego świadczenia.
4. W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014
r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, przysługującego więcej niż jednej
osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się
tylko jedno świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla
opiekuna osobie, która pierwsza złożyła wniosek.
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1) świadczenia rodzicielskiego lub
2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub
3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
4) dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, lub
5) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów
[- przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.]
< przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną  także
w przypadku gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad różnymi
osobami.>
Art. 30.
1. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu.
2. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:
1) świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie,
zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości przysługujących
świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w
części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich
pobierania;
<1a)

świadczenia rodzinne wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie

i uzyskaniu dochodu  po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art.
5 ust. 4c;>
2) świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub
dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę
pobierającą te świadczenia;
3) świadczenia rodzinne wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 5, za okres
od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym
państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia
rodzinne;
4) świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono
nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem
prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie
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rodzinnego;
5) świadczenia rodzinne wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji
przyznającej świadczenia rodzinne, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę
decyzję.
2a. (uchylony).
2b. Od kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i
5, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.
3. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ulegają przedawnieniu z
upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie
pobranych świadczeń stała się ostateczna.
4. Bieg przedawnienia przerywa:
1) odroczenie terminu płatności należności,
2) rozłożenie spłaty należności na raty,
3) zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony
- przy czym po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo odpowiednio od
dnia następującego po dniu odroczenia terminu płatności należności, rozłożenia spłaty
należności na raty lub zastosowania środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został
powiadomiony.
5. Decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych nie jest
wydawana, jeżeli od terminu ich pobrania upłynęło więcej niż 10 lat.
6. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają
potrąceniu z wypłacanych świadczeń 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 świadczenia wychowawczego.
7. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegają zwrotowi łącznie z
odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rachunek bankowy wskazany przez organ
właściwy. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu
wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty.
9. Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z
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zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.
10. W przypadku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w formie czeku, nie
realizuje się czeku, gdy kwota zwrotu jest niższa niż koszty obsługi czeku.
11. W przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, należności,
o których mowa w ust. 2 i 8, wygasają.

Art. 32.
1. Organ właściwy oraz marszałek województwa mogą bez zgody strony zmienić lub uchylić
ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do świadczeń
rodzinnych, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ
na prawo do świadczeń rodzinnych, członek rodziny nabył prawo do świadczeń
rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego, osoba nienależnie pobrała świadczenie rodzinne
lub wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń.
1a. Zmiana decyzji na korzyść strony nie wymaga jej zgody.
1b. Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczeń
rodzinnych na korzyść strony, w zakresie zmiany wysokości świadczeń, następuje z
urzędu.
1c. Wszczęcie postępowania, o którym mowa w ust. 1b, nie wymaga zawiadomienia strony.
1d. Decyzje przyznające świadczenia rodzinne oraz decyzje w sprawie zmiany wysokości
świadczeń rodzinnych na korzyść strony są natychmiast wykonalne.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868
i 996).
<Art. 32a.
Minister właściwy do spraw rodziny może przekazywać na wskazany we wniosku o
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych adres poczty elektronicznej informacje
związane z uprawnieniami dla rodzin.>

Art. 33.
1. Do finansowania świadczeń rodzinnych mają zastosowanie przepisy o finansach
publicznych.
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ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane w
formie dotacji celowej z budżetu państwa.
2a. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 2, w przypadku organu właściwego wynoszą:
1) 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4, oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, nie mniej
jednak niż 6000,00 zł rocznie;
2) 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.
2b. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w trakcie danego roku budżetowego
nie mają wpływu na wysokość kosztów obsługi, o których mowa w ust. 2a.
[2c. Organ właściwy oraz marszałek województwa sporządzają sprawozdania rzeczowofinansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i przekazują je
właściwemu miejscowo wojewodzie.
2d. Wojewoda sporządza zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z
zakresu świadczeń rodzinnych i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rodziny.]
<2c. Organ właściwy oraz wojewoda sporządzają sprawozdania rzeczowo-finansowe z
wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.
2d. Organ właściwy przekazuje sprawozdania, o których mowa w ust. 2c, właściwemu
miejscowo wojewodzie.>
<2e. Wojewoda sporządza zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania
zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym uwzględniające wykonywanie przez
niego zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, i przekazuje je ministrowi właściwemu
do spraw rodziny.>
[3. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób
sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu
świadczeń rodzinnych oraz terminy i sposób ich przekazywania, uwzględniając potrzebę
zapewnienia kompletności i jednolitości informacji przekazywanych przez podmioty
realizujące ustawę oraz skutecznej realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
finansowanych z budżetu państwa oraz budżetów gmin.]
<3. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób
sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu
świadczeń rodzinnych oraz terminy i sposób ich przekazywania, uwzględniając
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finansowanych z budżetu państwa.>
<4. Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń
rodzinnych

przekazywane

są

zgodnie

z

wzorami

udostępnionymi,

drogą

elektroniczną, przez ministra właściwego do spraw rodziny.>

USTAWA

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930,

1583, 1948 i 2174 oraz z 2017 r. poz. 38, 60, 624 i 777)

Art. 23a.
1. W rejestrze centralnym, o którym mowa w art. 23 ust. 4a, gromadzi się zanonimizowane
informacje o:
1) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
2) wnioskach o przyznanie świadczeń;
3) realizowanych świadczeniach;
4) sytuacji osób lub rodzin, którym przyznano świadczenia;
5) rozstrzygnięciach w sprawie świadczeń.
2. W celu umożliwienia weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia
z pomocy społecznej, osób korzystających z tych świadczeń oraz członków ich rodzin, w
rejestrze centralnym, o którym mowa w art. 23 ust. 4a, gromadzi się informacje o:
1) imieniu i nazwisku;
2) dacie urodzenia;
3) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu lub zameldowania na pobyt stały;
4) miejscu zamieszkania lub pobytu;
5) numerze PESEL;
6) numerze dokumentu potwierdzającego tożsamość;
7) płci;
8) stanie cywilnym;
9) obywatelstwie;
10) dacie wydania, numerze i rodzaju dokumentu określającego status cudzoziemca w
Rzeczypospolitej Polskiej;
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12) rodzaju szkoły lub szkoły wyższej, do której uczęszcza osoba;
13) dacie i miejscu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia oraz rodzaju wnioskowanego
świadczenia;
14) dacie wydania i rodzaju rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia;
15) okresie, na który świadczenie zostało przyznane;
16) liczbie, rodzaju i wysokości przyznanych świadczeń o charakterze pieniężnym;
17) liczbie, rodzaju, zakresie, wartości i miejscu przyznanych usług i świadczeń o
charakterze niepieniężnym;
18) miejscu otrzymania świadczenia.
3. Prawo dostępu do informacji, o których mowa w ust. 2, oraz ich przetwarzania mają:
1) ośrodek pomocy społecznej oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie - w celu
weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy
społecznej, osób korzystających z tych świadczeń oraz członków ich rodzin;
2) wojewoda w stosunku do osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku
z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach - w celu koordynowania działań w zakresie integracji
cudzoziemców;
[3) organ właściwy, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), i marszałek
województwa - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o
świadczenia rodzinne, osób pobierających świadczenia rodzinne oraz członków ich
rodzin;]
<3) organ właściwy, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60,
624 i 777), i wojewoda – w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających
się o świadczenia rodzinne, osób pobierających świadczenia rodzinne oraz członków
ich rodzin;>
4) organ właściwy dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 i 195), i organ
właściwy wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 tej ustawy - w celu weryfikacji
danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
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danych dotyczących dłużników alimentacyjnych;
[5) organ właściwy, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, i marszałek województwa - w celu weryfikacji
danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze, osób
pobierających świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin.]
<5) organ właściwy, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, i wojewoda  w celu weryfikacji danych
dotyczących osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze, osób pobierających
świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin.>
4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przechowuje informacje w
rejestrze centralnym, o którym mowa w art. 23 ust. 4a, przez okres 10 lat od dnia
zaprzestania udzielania świadczeń, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym
świadczenie nie zostało przyznane, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w
którym decyzja w sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia
wniosku o ustalenie prawa do świadczenia bez rozpatrzenia.
5. Podmioty wymienione w ust. 3 przechowują informacje, o których mowa w ust. 2, przez
okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, o którym mowa w art. 23 ust.
4a, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane,
które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie
świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do
świadczenia bez rozpatrzenia.
6. Informacje, o których mowa w ust. 2, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów
przechowywania, o których mowa w ust. 4 i 5.

U S T A W A z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)

Art. 108.
1. Środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie:
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ust. 3 i art. 40 ust. 5;
2) kosztów związanych z organizowaniem partnerstwa lokalnego, o którym mowa w art. 6
ust. 7, obejmujących koszty organizacji przez organy zatrudnienia spotkań i konferencji z
udziałem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz instytucji realizujących
inicjatywy partnerów rynku pracy;
3) (uchylony);
4) kosztów, o których mowa w art. 109 ust. 7a;
4a) kosztów

wynagrodzenia

i

składek

na

ubezpieczenia

społeczne

pracowników

powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 9 ust. 2a i 2a1;
4b) kosztów kwalifikowalnych realizacji projektów, o których mowa w art. 9 ust. 2d;
5) kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na
podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na
ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, o których mowa w art. 12 ust.
6;
5a) kosztów korespondencji, komunikowania się, przekazywania środków pieniężnych oraz
innych dokumentów niezbędnych do realizacji refundacji kosztów wynagrodzeń oraz
składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych;
6) kosztów szkolenia oraz przejazdów członków rad rynku pracy, o których mowa w art. 23
ust. 12 i 15;
7) (uchylony);
8) (uchylony);
9) kosztów szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób, o których
mowa w art. 41 ust. 4 i 5 oraz art. 43;
10) jednorazowych kwot przyznawanych instytucjom szkoleniowym, o których mowa w art.
41 ust. 9;
11) pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 42;
12) kosztów przejazdów i zakwaterowania, o których mowa w art. 45 i art. 48a;
13) refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów
pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, o których mowa w art. 46;
14) kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych
pracodawcy, o których mowa w art. 47;
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16) zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia
bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, o których mowa w art. 51, 56 i 59;
16a) grantów, o których mowa w art. 60a;
16b) świadczeń aktywizacyjnych, o których mowa w art. 60b;
16c) refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do
30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 60c;
16d) kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku
życia, o którym mowa w art. 60d;
17) stypendiów, o których mowa w art. 41, 42a, 53, 53g oraz 55;
17a) kosztów przygotowania zawodowego dorosłych, o których mowa w art. 53l ust. 1;
18) składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od stypendiów, o których mowa w art.
54;
19) zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych z tytułu zatrudnienia
bezrobotnych, o których mowa w art. 57;
20) (uchylony);
21) kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną, o których mowa w art. 61;
21a) kosztów umów zawartych z agencją zatrudnienia, o których mowa w art. 61b;
22) świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62, z
wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a;
22a) świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62
ust. 1 pkt 1 lit. a;
22b) kosztów realizacji zleconych działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, o
których mowa w art. 62a ust. 9;
22c) programów regionalnych, o których mowa w art. 66c;
22d) zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d;
22e) pożyczek na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, o
których mowa w art. 61e, wraz z kosztami związanymi z udzielaniem pożyczek oraz usług
doradczych i szkoleniowych;
22f) wydatków ponoszonych w ramach bonu szkoleniowego, o którym mowa w art. 66k ust.
1;
22g) wydatków ponoszonych w ramach bonu stażowego, o którym mowa w art. 66l ust. 1;
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składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7;
22i) wydatków ponoszonych w ramach bonu na zasiedlenie, o którym mowa w art. 66n;
22j) kosztów zadań realizowanych w ramach KFS, o których mowa w art. 69a;
23) (uchylony);
24) (uchylony);
24a) świadczeń, o których mowa w art. 73a ust. 3;
25) refundacji pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 70
ust. 8;
26) zasiłków, o których mowa w art. 71, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych
zasiłków, o których mowa w art. 72 ust. 13;
27) refundacji dodatków do wynagrodzeń, o których mowa w art. 100;
27a) (uchylony);
28) kosztów poboru składek, o których mowa w art. 107 ust. 5;
29) kosztów opracowywania, upowszechniania i wdrażania klasyfikacji zawodów i
specjalności, standardów kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów szkoleń
dla bezrobotnych i poszukujących pracy;
30) opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz wyposażenia w celu
prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby
zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy;
30a) kosztów tworzenia centrów aktywizacji zawodowej, uruchamianych w ramach
powiatowych urzędów pracy;
30b) kosztów tworzenia lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych, uruchamianych
w ramach powiatowych urzędów pracy;
31) opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o usługach organów
zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy
oraz pracodawców;
31a) opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o zadaniach i
działaniach publicznych służb zatrudnienia realizowanych w ramach sieci EURES lub
wynikających z reprezentacji wobec publicznych służb zatrudnienia innych państw;
32) kosztów wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków
niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
przekazywania

bezrobotnym

należnych

świadczeń

pieniężnych
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- 78 komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi pracy, organami
rentowymi oraz urzędami skarbowymi;
33) badań, opracowywania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów
dotyczących rynku pracy;
34) kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i
technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufcach
Pracy, służących realizacji zadań wynikających z ustawy;
35) wydatków związanych z promocją oraz pomocą prawną zatrudnionym za granicą w
ramach umów międzynarodowych;
36) kosztów opracowywania i rozpowszechniania przez publiczne służby zatrudnienia i
Ochotnicze Hufce Pracy materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących
nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia;
36a) kosztów przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy;
37) kosztów

prowadzenia

w

powiatowych

urzędach

pracy

zajęć,

wymagających

specjalistycznej wiedzy, którą nie dysponują pracownicy powiatowego urzędu pracy, w
ramach porad grupowych i szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, o których
mowa w art. 38 ust. 1a i 3, przez osoby niebędące pracownikami powiatowego urzędu
pracy, kosztów związanych z organizacją przez powiatowy urząd pracy szkoleń z zakresu
umiejętności poszukiwania pracy, o których mowa w art. 40 ust. 2h, oraz kosztów
wyposażenia akademickich biur karier, o których mowa w art. 39 ust. 6;
38) kosztów szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb
zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców Pracy;
38a) kosztów konferencji, seminariów, posiedzeń lub spotkań, w tym o charakterze
międzynarodowym, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy, w
szczególności dla kadry publicznych służb zatrudnienia i Ochotniczych Hufców Pracy;
38b) kosztów szkolenia kadr realizujących działania sieci EURES w podmiotach, którym
udzielono akredytacji, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy;
39) (uchylony);
40) świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu
socjalnym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń;
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- 79 41) zatrudnienia wspieranego, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o
zatrudnieniu socjalnym, oraz wsparcia, o którym mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27
kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
42) restrukturyzacji zatrudnienia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o
pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy;
42a) kosztów pomocy oraz kosztów jej realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego w
zakresie i na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie niektórych
kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę;
42b) kosztów związanych z realizacją zadań samorządu powiatu określonych w przepisach, o
których mowa w pkt 42a;
43) kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych
świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy;
44) odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań pokrywanych z Funduszu Pracy oraz
kosztów obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych Funduszu Pracy;
45) spłaty i obsługi kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciągniętych przez Fundusz
Pracy;
46) zasiłków

przedemerytalnych,

świadczeń

przedemerytalnych

oraz

zasiłków

pogrzebowych, o których mowa w art. 141;
47) (uchylony);
48) kosztów, o których mowa w art. 42a;
49) wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES, o
których mowa w art. 106a;
50) wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 106b;
51) specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, realizowanych w ramach
programów specjalnych, niewymienionych w pkt 1-50;
52) zleconych programów specjalnych, o których mowa w art. 66a ust. 11;
53) kosztów realizacji projektów pilotażowych;
54) zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków pogrzebowych
wraz z kosztami ich obsługi, o których mowa w przepisach o świadczeniach
przedemerytalnych;
54a) kosztów przeprowadzania operacyjnego audytu zewnętrznego, o którym mowa w art.
118b;
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- 80 55) dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w
zakresie i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty;
56) (uchylony);
57) kosztów szkoleń pracowników, objętych przepisami o szczególnych rozwiązaniach
związanych z ochroną miejsc pracy;
58) kosztów związanych z realizacją zadań samorządu powiatu określonych w przepisach, o
których mowa w pkt 57;
59) kosztów związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 13a ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 697)[.] <;>
<60)

kosztów związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy

z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w latach 2018–2022.>
1a. Ze środków Funduszu Pracy w 2009 r. są finansowane:
1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których
mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w
przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.
1b. Ze środków Funduszu Pracy w 2010 r. są finansowane:
1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których
mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w
przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.
1c. Ze środków Funduszu Pracy w 2011 r. są finansowane:
1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których
mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w
przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.
1d. Ze środków Funduszu Pracy w 2012 r. są finansowane:
1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których
mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w
przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.
1e. Ze środków Funduszu Pracy w 2013 r. są finansowane:
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- 81 1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których
mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w
przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.
1f. Ze środków Funduszu Pracy w 2014 r. są finansowane:
1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których
mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w
przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.
1fa. Ze środków Funduszu Pracy w 2015 r. są finansowane:
1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których
mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w
przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.
1fb. Ze środków Funduszu Pracy w 2016 r. są finansowane:
1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których
mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2) specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach
pielęgniarki i położnej.
1fc. Ze środków Funduszu Pracy w 2017 r. są finansowane:
1) staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach
lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o
których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2) specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach
pielęgniarki i położnej.
1g. W celu wsparcia samorządów powiatów w uzyskiwaniu lepszej efektywności działań na
rzecz aktywizacji bezrobotnych minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach
2014-2017 powiatom środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów, o których mowa
w ust. 1h i 1i.
1h. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów
z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni
na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i
aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot
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kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta.
1i. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów
z Funduszu Pracy 2% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni
na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i
aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot
przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego
urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących
stanowiska kierownicze, z zastrzeżeniem art. 109 ust. 7h-7j.
1j. Ze środków Funduszu Pracy w latach 2016-2017 są finansowane koszty, o których mowa
w art. 150f i art. 150g.
2. Dysponent Funduszu Pracy może dokonywać przesunięć przewidzianych w planie
Funduszu Pracy kwot na finansowanie poszczególnych zadań oraz na finansowanie
nowych, nieprzewidzianych w planie zadań w przypadku ich wprowadzenia ustawą, z tym
jednak, że łączna kwota środków na finansowanie zadań na rzecz przeciwdziałania
bezrobociu nie powinna zostać zmniejszona w celu jej przeznaczenia na inne cele.
3. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki
finansowej Funduszu Pracy oraz zasady i tryb powierzania przez organy zatrudnienia
bankom i innym instytucjom dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych dla
bezrobotnych i innych uprawnionych osób, mając na względzie zapewnienie racjonalności
gospodarowania środkami Funduszu Pracy.

<Art. 109i.
1. Minister właściwy do spraw pracy może, w latach 2018–2022, przekazać, corocznie,
na zadania realizowane przez ministra właściwego do spraw rodziny, środki
Funduszu Pracy na realizację zadań, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w kwocie nie większej niż 250
mln zł.
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- 83 2. Podstawą przekazywania środków, o których mowa w ust. 1, na wyodrębniony
rachunek wojewody jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw
rodziny a wojewodą.
3. Umowa określa w szczególności wysokość środków oraz tryb ich przekazywania na
realizację zadań, o których mowa w ust. 1, a także sposób rozliczenia otrzymanych
środków.>

U S T A W A z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.)

Art. 188.
1. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych ubezpieczonych w celu:
1) stwierdzenia istnienia ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawa do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych przez Fundusz;
2) wystawienia dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń finansowanych
przez Fundusz;
3) stwierdzenia obowiązku płacenia składki i ustalenia kwoty składki;
4) kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń;
5) rozliczenia ze świadczeniodawcami;
6) rozliczenia z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ich zobowiązań wobec
Funduszu;
7) kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości
finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych;
8) monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania ubezpieczonych na świadczenia
zdrowotne oraz leki i wyroby medyczne;
9) identyfikacji płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne;
10) prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów
lekowych, o którym mowa w art. 188c.
1a. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w
art. 2 ust. 1 pkt 2, w celu:
1) rozliczania ze świadczeniodawcami;
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3) kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości
finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
4) kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
1b. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w
art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4, w celu rozliczania kosztów refundacji leków.
2. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do
świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz umów
międzynarodowych w celu:
1) potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej;
2) rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym na
podstawie przepisów o koordynacji;
3) rozliczania z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ponoszonych przez
świadczeniodawców i Fundusz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej;
4) kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń;
5) kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości
finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
6) prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 97 ust. 3d.
2a. Fundusz jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych związanych
z realizacją zadań określonych w art. 97 ust. 3 pkt 2 i 3a.
2b. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania następujących danych pacjentów z innych niż
Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z realizacją
zadań, o których mowa w art. 97a ust. 2 i 5:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) obywatelstwo;
3) data urodzenia;
4) numer identyfikacyjny pacjenta w państwie ubezpieczenia;
5) numer dokumentu tożsamości;
6) informacje o stanie zdrowia;
7) informacje o świadczeniach zdrowotnych udzielonych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
8) informacje o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i
wyrobach medycznych zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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z wystawieniem recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, wyroby medyczne oraz ich realizacją w aptece.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych:
1) osób ubezpieczonych, w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-8;
2) osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o
koordynacji, w celu określonym w ust. 2 pkt 2 i 3;
3) osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4, w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-8.
4. Dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-3, minister właściwy do spraw zdrowia i
Fundusz mają prawo do przetwarzania następujących danych:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) nazwisko rodowe;
3) data urodzenia;
4) płeć;
5) obywatelstwo;
6) (uchylony);
7) numer PESEL;
8) (uchylony);
9) seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego
tożsamość - w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL;
10) adres zamieszkania;
11) adres czasowego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dana
osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania;
11a) adres zameldowania;
11b) adres do korespondencji i inne dane pozwalające na skontaktowanie się z osobą, której
dane Fundusz przetwarza w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych;
12) numer ubezpieczenia;
13) stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę;
14) stopień niepełnosprawności;
15) rodzaj uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentu potwierdzającego
uprawnienia osób, o których mowa w art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 ust.
1 i art. 47, a także osób posiadających na podstawie odrębnych przepisów szersze
uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej niż wynikające z ustawy;
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16) dotyczące udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4;
17) przyczyn udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;
18) nazwa instytucji właściwej osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na
podstawie przepisów o koordynacji;
19) dane dotyczące lekarza, felczera, pielęgniarki lub położnej wystawiających receptę na
refundowane leki lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo
zaopatrzenie na wyroby medyczne;
20) dane dotyczące świadczeniodawcy zatrudniającego lekarza, felczera, pielęgniarkę lub
położną, o których mowa w pkt 19;
21) dane dotyczące apteki realizującej receptę na refundowane leki i wyroby medyczne;
22) data zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego;
22a) kod tytułu ubezpieczenia;
22b) data powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego;
22c) data wypełnienia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego;
23) data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego;
23a) data wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego;
24) okres, za który opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, oraz dane dotyczące
opłaconych, nieopłaconych, nieopłaconych w terminie i należnych składek na
ubezpieczenie zdrowotne wraz ze wskazaniem okresu, jakiego dotyczą;
25) dane o płatniku składki na ubezpieczenie zdrowotne;
26) typ dokumentu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej;
27) data zgonu;
28) dane dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych, będące w posiadaniu
ubezpieczonego, jego pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
29) informacje, określające ustawodawstwo właściwe zgodnie z przepisami o koordynacji,
będące w posiadaniu ubezpieczonego, jego pracodawcy, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
30) dane o przychodach z tytułów rodzących obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego;
31) okres uprawnień wynikających z art. 67 ust. 6 i 7;
32) informacje, czy członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
33) kod przyczyny wyrejestrowania z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.
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gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych dotyczących udzielanych świadczeń
zdrowotnych.
5a. Informacje i dane zgromadzone w Funduszu udostępnia się:
1) nieodpłatnie organom egzekucyjnym określonym w art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz.
599, 868, 1228, 1244 i 1579),
2) odpłatnie komornikom sądowym
- w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
5b. Opłata za udzielenie przez Fundusz komornikom sądowym informacji i danych,
dotyczących jednego świadczeniobiorcy lub jednego płatnika składek, wynosi 50 zł.
5c. Kwota, o której mowa w ust. 5b, podlega waloryzacji o prognozowany w ustawie
budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
5d. Komornik sądowy dołącza do wniosku o udzielenie informacji i danych kopię dowodu
dokonania opłaty, o której mowa w ust. 5b, na rachunek wskazany przez Fundusz.
5e. (70) Informacje i dane zgromadzone w Funduszu, w zakresie wskazanym w ust. 5f,
udostępnia się nieodpłatnie, drogą elektroniczną, następującym podmiotom:
1) za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny:
[a) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 624
i 777), i marszałkowi województwa w celu weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych
osób ubiegających się o te świadczenia lub osób je pobierających oraz członków ich
rodzin,]
<a) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r.
poz. 60, 624 i 777), i wojewodzie w celu weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych
osób ubiegających się o te świadczenia lub osób je pobierających oraz członków ich
rodzin,>
b) organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz.
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ubiegających się o te świadczenia lub osób je pobierających oraz członków ich rodzin,
[c) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60,
245 i 624), i marszałkowi województwa w celu weryfikacji prawa do świadczeń
wychowawczych osób ubiegających się o te świadczenia lub osób je pobierających oraz
członków ich rodzin;]
<c) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016
r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r.
poz. 60, 245, 624 i 777), i wojewodzie w celu weryfikacji prawa do świadczeń
wychowawczych osób ubiegających się o te świadczenia lub osób je pobierających
oraz członków ich rodzin;>
2) ministrowi właściwemu do spraw rodziny w celu:
[a) umożliwienia organom właściwym i marszałkom województw weryfikacji prawa do
świadczeń, o których mowa w pkt 1,]
< a)

umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń,

o których mowa w pkt 1,>
b) w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny realizacji świadczeń, o
których mowa w pkt 1.
5f. (71) Zakres udostępnianych danych i informacji obejmuje: imię i nazwisko, numer PESEL,
a także informację o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej według stanu na dzień
udostępniania. W przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia i nie została
zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, informacja o prawie do świadczeń obejmuje
także informację, że dana osoba nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.
5g. (72) Minister właściwy do spraw rodziny i Fundusz uzgadniają warunki techniczne i
organizacyjne wymiany danych, o której mowa w ust. 5e.
6. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, osoby spośród wymienionych w
art. 66 ust. 1 pkt 2-9, wobec których, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
form i metod realizacji zadań podlegających ochronie zgodnie z przepisami o ochronie
informacji niejawnych, stosuje się odrębny tryb przetwarzania danych, o których mowa w
ust. 4. Rozporządzenie powinno w szczególności określać dane osobowe, które będą
przetwarzane, sposób ich przetwarzania oraz podmiot uprawniony do ich gromadzenia i
przetwarzania.
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- 89 U S T A W A z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz.
1842, z późn. zm.)
Art. 170c.
1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolski wykaz
studentów, z wyłączeniem studentów uczelni wojskowych będących żołnierzami.
2. W wykazie zamieszcza się następujące dane dotyczące studenta:
1) imiona i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości;
3) obywatelstwo;
4) w przypadku cudzoziemców:
a) kraj pochodzenia,
b) informacje o podjęciu i odbywaniu studiów na zasadach obowiązujących obywateli
polskich,
c) informacje o przyjęciu na studia na podstawie umów międzynarodowych oraz na
podstawie decyzji właściwego ministra;
5) rok urodzenia;
6) płeć;
7) miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś lub miasto;
8) sumę uzyskanych przez studenta punktów ECTS na każdym kierunku studiów, poziomie i
profilu kształcenia;
9) rodzaj przyznanych świadczeń pomocy materialnej;
10) liczbę punktów ECTS, która w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się została
zaliczona studentowi do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i
profilu kształcenia;
11) numer dyplomu ukończenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu
kształcenia;
12) datę ukończenia studiów i nazwę uzyskanego tytułu zawodowego albo datę skreślenia z
listy studentów.
2a. Dane, o których mowa w ust. 2 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 170d,
wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni oraz rektorzy uczelni prowadzonych
przez kościoły i związki wyznaniowe otrzymujących dotacje i inne środki z budżetu
państwa.
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art. 33 ust. 2, Komisji oraz rektorom w zakresie danych dotyczących studentów
kształcących się w kierowanych przez nich uczelniach.
4. (uchylony).
[5. (30) Dostęp do danych zawartych w wykazie dotyczących imienia, nazwiska, numeru
PESEL, a w przypadku jego braku - numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, daty
rozpoczęcia studiów, daty ukończenia studiów albo daty skreślenia z listy studentów,
nazwy uczelni oraz jednostki organizacyjnej prowadzącej kształcenie przysługuje
ministrowi właściwemu do spraw rodziny w celu umożliwienia organom właściwym i
marszałkom województw weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, o których mowa w
ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 624 i 777), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o
których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 i 624), oraz wójtom, burmistrzom i prezydentom
miast weryfikacji prawa do Karty Dużej Rodziny, a także w celu monitorowania przez
ministra właściwego do spraw rodziny sposobu realizacji świadczeń rodzinnych oraz
świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe lub marszałków
województw.]
<5. Dostęp do danych zawartych w wykazie dotyczących imienia, nazwiska, numeru
PESEL, a w przypadku jego braku – numeru dokumentu potwierdzającego
tożsamość, daty rozpoczęcia studiów, daty ukończenia studiów albo daty skreślenia
z listy studentów, nazwy uczelni oraz jednostki organizacyjnej prowadzącej
kształcenie przysługuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny w celu
umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń
rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 624 i 777),
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489, 624,
777 i 952), oraz wójtom, burmistrzom i prezydentom miast weryfikacji prawa do
Karty Dużej Rodziny, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do
spraw rodziny sposobu realizacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu
alimentacyjnego przez organy właściwe lub wojewodów.>
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1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolski wykaz
doktorantów, z wyłączeniem doktorantów uczelni wojskowych będących żołnierzami.
2. W wykazie zamieszcza się następujące dane dotyczące doktoranta:
1) imiona i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości;
3) obywatelstwo;
4) w przypadku cudzoziemców:
a) kraj pochodzenia,
b) informacje o podjęciu i odbywaniu studiów na zasadach obowiązujących obywateli
polskich,
c) informacje o przyjęciu na studia na podstawie umów międzynarodowych oraz na
podstawie decyzji właściwego ministra;
5) rok urodzenia;
6) płeć;
7) rodzaj przyznanych świadczeń pomocy materialnej;
8) informacje o przyznanym stypendium doktoranckim lub stypendium doktorskim, o
którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki;
9)

informacje o pozostawaniu w stosunku pracy z uczelnią, w której odbywa stacjonarne
studia doktoranckie.

3. Dane, o których mowa w ust. 2 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 170d,
wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów naukowych
Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektor Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów
naukowych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonych na
podstawie odrębnych przepisów.
4. Dostęp do danych zawartych w wykazie przysługuje:
1) właściwym ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2, organom Centralnej Komisji do Spraw
Stopni i Tytułów, Prezesowi Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji;
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dyrektorom instytutów badawczych, dyrektorowi Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego

oraz

dyrektorom

międzynarodowych

instytutów

naukowych

działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonych na podstawie
odrębnych przepisów - w zakresie danych dotyczących doktorantów kształcących się w
kierowanych przez nich jednostkach.
[5. (37) Dostęp do danych zawartych w wykazie dotyczących imienia, nazwiska, numeru
PESEL, a w przypadku jego braku - numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, daty
rozpoczęcia studiów doktoranckich, daty zakończenia realizacji programu studiów
doktoranckich albo daty skreślenia z listy doktorantów, nazwy uczelni oraz jej
podstawowej jednostki organizacyjnej przysługuje ministrowi właściwemu do spraw
rodziny w celu umożliwienia organom właściwym i marszałkom województw weryfikacji
prawa do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o których mowa w
ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz
wójtom, burmistrzom i prezydentom miast weryfikacji prawa do Karty Dużej Rodziny, a
także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny realizacji
świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe
lub marszałków województw.]
<5. Dostęp do danych zawartych w wykazie dotyczących imienia, nazwiska, numeru
PESEL, a w przypadku jego braku – numeru dokumentu potwierdzającego
tożsamość, daty rozpoczęcia studiów doktoranckich, daty zakończenia realizacji
programu studiów doktoranckich albo daty skreślenia z listy doktorantów, nazwy
uczelni oraz jej podstawowej jednostki organizacyjnej przysługuje ministrowi
właściwemu do spraw rodziny w celu umożliwienia organom właściwym i
wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów, oraz wójtom, burmistrzom i prezydentom
miast weryfikacji prawa do Karty Dużej Rodziny, a także w celu monitorowania
przez ministra właściwego do spraw rodziny realizacji świadczeń rodzinnych oraz
świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe lub wojewodów.>
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U. z 2017 r. poz. 489, 624, 777 i 952)

Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) (uchylony);
2) bezskuteczności egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich
dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących
zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność
wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu
przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
a) braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu
wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika
alimentacyjnego za granicą;
3) dłużniku alimentacyjnym - oznacza to osobę zobowiązaną do alimentów na podstawie
tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna;
4) dochodzie - oznacza to dochód, o którym mowa w przepisach o świadczeniach
rodzinnych;
5) dochodzie rodziny - oznacza to dochód rodziny, o którym mowa w przepisach o
świadczeniach rodzinnych;
[5a) dochodzie członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny
osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, z zastrzeżeniem
art. 9 ust. 3-4a;]
<5a)

dochodzie członka rodziny  oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka

rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, z
zastrzeżeniem art. 9 ust. 3–4b;>
6)

instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej,
młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt
śledczy, zakład karny, a także szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te
zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie;

7) nienależnie pobranym świadczeniu - oznacza to świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
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wypłaty świadczenia w całości lub w części,
b) przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę
pobierającą te świadczenia,
c) wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono
nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania
uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia,
d) wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała,
niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28, zaległe lub bieżące alimenty, do wysokości
otrzymanych w tym okresie alimentów,
e) (uchylona),
f) wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał
tę decyzję[;] <,>
<g) wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu  po
ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 9 ust. 4b;>
8) okresie świadczeniowym - oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z
funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku
kalendarzowego;
9) organie właściwym dłużnika - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego;
10) organie właściwym wierzyciela - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej;
11) osobie uprawnionej - oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli
egzekucja okazała się bezskuteczna;
12) rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby
uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby
uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku
do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące
świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie z
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- 95 dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579
oraz z 2017 r. poz. 60) albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162
i 972), a także osobę uprawnioną; do rodziny nie zalicza się:
a) dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
b) dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
c) (uchylona),
d) rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub
zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;
13) szkole - oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną oraz
szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a
także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodek umożliwiający
dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz dzieciom i
młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki;
14) szkole wyższej - oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
oraz kolegium pracowników służb społecznych;
15) (uchylony);
15a) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie
stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie
pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o
dzieło, kontraktu menedżerskiego albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni
produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także
prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej;
16) znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to:
a) niepełnosprawność w stopniu znacznym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
b) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
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egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie
rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
d) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników;
17) utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
[b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,]
<b) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,>
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty
socjalnej,
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej
wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255),
ea) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby
zobowiązanej do tych świadczeń,
f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) utratą świadczenia rodzicielskiego,
h) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników,
i) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260
oraz z 2017 r. poz. 60);
18) uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
[b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,]
<b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,>
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d) uzyskaniem

zasiłku

przedemerytalnego

lub

świadczenia

przedemerytalnego,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej,
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania
po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej,
f) uzyskaniem

zasiłku

chorobowego,

świadczenia

rehabilitacyjnego

lub

zasiłku

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników,
i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Art. 9.
1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia
przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do
ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym
stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
<1a. W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie
ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia
przez osobę uprawnioną 25 roku życia.>
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
3. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie
uwzględnia się dochodu utraconego.
4. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres świadczeniowy, ustalając dochód członka rodziny, osiągnięty w
tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany,
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 98 jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest
prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
4a. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym
poprzedzającym okres świadczeniowy jego dochód ustala się na podstawie dochodu
członka rodziny, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po
miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w
okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.
<4b. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub
rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub
dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i
w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego
pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli
pozarolniczą działalność gospodarczą.>
5. (uchylony).
6. W przypadku gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę,
nie uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie.
<6a. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów

osiąganych

przez

osoby

fizyczne

w

roku

kalendarzowym

poprzedzającym okres świadczeniowy przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości
1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra
właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.>
7. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha
przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu
ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579).
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stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w
dzierżawę, z wyjątkiem:
1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu
rodziny gospodarstwa rolnego;
2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię
produkcyjną;
3) gospodarstwa rolnego oddanego 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.
9. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w
dzierżawę na zasadach, o których mowa w ust. 8, dochód uzyskany z gospodarstwa
rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
10. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości
Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o
zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
11. W przypadku gdy rodzina uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje
pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.
12. W przypadku gdy prawo do świadczeń ustala się osobie uprawnionej pozostającej pod
opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód, uwzględnia się tylko dochód osoby
uprawnionej.
Art. 15.
1. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują
odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania osoby uprawnionej.
<2a. Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.>
3. Wniosek powinien zawierać:
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- 100 [1) dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL,
a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość;]
<1) dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres
miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w
przypadku gdy nie nadano numeru PESEL  numer i serię dokumentu
potwierdzającego tożsamość oraz, o ile wnioskodawca posiada  adres poczty
elektronicznej i numer telefonu;>
2) oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych
mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko
dłużnikowi alimentacyjnemu;
3) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji
ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.
3a. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 mogą być składane drogą
elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra
właściwego do spraw rodziny lub systemu teleinformatycznego wskazanego w informacji
zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra
właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw
informatyzacji.
3b. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci elektronicznej
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy wniosek i załączniki składane są z
wykorzystaniem systemu, o którym mowa w ust. 11, w systemie tym może być
zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych
danych w postaci elektronicznej.
3c. Jeżeli osoba składająca wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie może
złożyć

w

formie

dokumentu

elektronicznego

zaświadczenia

wymaganego

dla

potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w
postępowaniu w sprawie o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, może złożyć
elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej w sposób określony w
ust. 3b.
3d. W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej, po wpisaniu do formularza
wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków jego rodziny, formularz wniosku
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nazwiska, miejsca urodzenia, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa i płci
wnioskodawcy i członków jego rodziny.
3e. Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu o
dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie można stwierdzić stopnia
pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą a członkami jego rodziny.
3f. W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru
PESEL zawartych w formularzu wniosku wnioskodawca wskazuje w formularzu wniosku
poprawne dane.
4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
[1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów 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 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017
r. poz. 60), każdego członka rodziny;
2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające
przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
a) wysokości dochodu,
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;]
<1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów 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 2016 r. poz. 2032, z
późn. zm.), dotyczące każdego członka rodziny;
2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny
rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje
odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
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c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
 w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;>
3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do
świadczenia:
a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie
stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
b) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis
postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu
zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
d) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły
wyższej,
e) informacje 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,
f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia
wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.
4a. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z
funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub
uzyskanie oraz ich wysokość.
5. W przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a,
organ właściwy wierzyciela występuje do organu prowadzącego postępowanie
egzekucyjne z wezwaniem o przesłanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji.
6. Organ

prowadzący

postępowanie

egzekucyjne

jest

zobowiązany

do

przesłania

zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
7. Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa
oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1 i 3 lit. a oraz d, pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający
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świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
8. Urzędy administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu
alimentacyjnego używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami
określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny w przepisach wydanych na
podstawie ust. 10, i z jego zastosowaniem sporządzają sprawozdawczość, którą
przekazują wojewodzie.
8a. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany utworzyć rejestr centralny
obejmujący następujące informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez
organy właściwe wierzyciela i organy właściwe dłużnika podczas realizacji zadań
wynikających z ustawy:
1) dane dotyczące osób uprawnionych i członków ich rodzin:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) adres miejsca zamieszkania lub pobytu,
d) miejsce zamieszkania lub pobytu,
e) numer PESEL,
f) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają
numeru PESEL,
g) stan cywilny,
h) obywatelstwo,
i) stopień pokrewieństwa z członkami rodziny,
j)

(2)

informacje o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkół i placówek oświatowych, o

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60), okresie
uczęszczania, typie lub rodzaju instytucji oraz nazwie i adresie siedziby instytucji, do
której osoba uprawniona uczęszcza,
k) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
l) liczbę, rodzaj i wysokość wypłaconych świadczeń,
m) płeć,
n) dochody,
o) wysokość zasądzonych alimentów,
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q) organ, do którego złożono wniosek, oraz datę złożenia wniosku,
r) organ, który przyznał świadczenie, datę wydania decyzji przyznającej świadczenie oraz
numer tej decyzji,
s) okres, na który świadczenie zostało przyznane;
2) dane dotyczące dłużników alimentacyjnych i podejmowanych wobec nich działań:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) adres zamieszkania lub pobytu,
d) miejsce zamieszkania lub pobytu,
e) numer ewidencyjny PESEL,
f) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają
numeru PESEL,
g) stan cywilny i płeć,
h) obywatelstwo,
i) stopień pokrewieństwa z członkami rodziny,
j) stan zdrowia,
k) wykształcenie,
l) zawód,
m) zatrudnienie,
n) osobę lub osoby, na które zasądzone są alimenty (imię, nazwisko, PESEL) oraz wysokości
zasądzonych alimentów,
o) poziom i rodzaj zobowiązań dłużnika z tytułu niewyegzekwowanych świadczeń
alimentacyjnych,
p) stan majątkowy dłużnika,
r) posiadanie prawa jazdy przez dłużnika,
s) rodzaj podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych.
[8aa. (7) Minister właściwy do spraw rodziny oraz wojewoda monitorują realizację świadczeń
z funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe oraz marszałków województw.
8ab. (8) Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje realizację świadczeń z funduszu
alimentacyjnego przez pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w art. 15a ust. 6, oraz
przekazywanie tych informacji organom właściwym oraz marszałkom województw.]
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 105 <8aa. Minister właściwy do spraw rodziny oraz wojewoda monitorują realizację
świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe.
8ab. Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje realizację świadczeń z funduszu
alimentacyjnego przez pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w art. 15a ust. 6, oraz
przekazywanie tych informacji organom właściwym.>
8b. (9) Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 8a, mogą być
przetwarzane przez ministra właściwego do spraw rodziny i wojewodę w celu
monitorowania realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w celu
umożliwienia organom właściwym dłużnika i organom właściwym wierzyciela
weryfikacji prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przez podmioty
wymienione w ust. 8c w celu, w którym informacje te zostały im udostępnione, na
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Organy właściwe wierzyciela oraz organy
właściwe

dłużnika

przekazują

dane

do

rejestru

centralnego,

wykorzystując

oprogramowanie, o którym mowa w ust. 8.
8c. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 8a, udostępnia się, w
zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań ustawowych, następującym podmiotom:
[1) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych, i marszałkowi województwa - w celu weryfikacji danych
dotyczących osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób pobierających
świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin;]
<1) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych, i wojewodzie – w celu weryfikacji danych
dotyczących osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób pobierających
świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin;>
2) organowi właściwemu dłużnika i organowi właściwemu wierzyciela - w celu weryfikacji
danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego i członków ich rodzin oraz
danych dotyczących dłużników alimentacyjnych;
3) jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki samorządu
terytorialnego - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o
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oraz członków ich rodzin;
4) powiatowym i wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności - w celu
weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i osób posiadających orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
[5) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), i
marszałkowi województwa - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się
o świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie wychowawcze oraz
członków ich rodzin.]
<5) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016
r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r.
poz. 60, 245, 624 i 777), i wojewodzie – w celu weryfikacji danych dotyczących osób
ubiegających się o świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie
wychowawcze oraz członków ich rodzin.>
<8ca. Organy właściwe, z zastosowaniem oprogramowania, o którym mowa w ust. 8,
przekazują do rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 8a, również adres poczty
elektronicznej wskazany we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.
8cb. Minister właściwy do spraw rodziny może przetwarzać dane w zakresie adresu
poczty elektronicznej wskazanego we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z
funduszu alimentacyjnego w celu przekazywania informacji związanych z
uprawnieniami dla rodzin. Przepisy ust. 8d i 8f stosuje się odpowiednio.>
8d. Minister właściwy do spraw rodziny przechowuje informacje w rejestrze centralnym, o
którym mowa w ust. 8a, przez okres 10 lat od dnia zaprzestania udzielania świadczeń, z
wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane, które
przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia
stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
bez rozpatrzenia.
8e. Podmioty wymienione w ust. 8c przechowują informacje, o których mowa w ust. 8a, przez
okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 8a, z
wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane albo
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odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, które przechowuje się przez okres 1 roku
od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia albo wydania orzeczenia stała się
ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia albo o
wydanie orzeczenia bez rozpatrzenia.
8f. Informacje, o których mowa w ust. 8a, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów
przechowywania, o których mowa w ust. 8d i 8e.
[9. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia z funduszu
alimentacyjnego i wstrzymywania jego wypłaty,
2) sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
3) wzory:
a) wniosku o ustalenie prawa do świadczenia,
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, oraz zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 4 pkt
3,
c) zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności
egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności
oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń
alimentacyjnych
- kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania w sprawach
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dokumentacji niezbędnej do sprawnej
realizacji, również drogą elektroniczną, zadań w zakresie świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.]
<9. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb
postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
sposób

ustalania

dochodu

uprawniającego

do

świadczenia

z funduszu

alimentacyjnego oraz szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte:
1) we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
2) w oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego,

w

tym

oświadczeniach

o

dochodach
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mowa w ust. 4 pkt 2,
3) w zaświadczeniu organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności
egzekucji

zawierającym

informację

o

stanie

egzekucji,

przyczynach

jej

bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania
zasądzonych świadczeń alimentacyjnych
 kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania
w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dokumentacji niezbędnej do
sprawnej realizacji, również drogą elektroniczną, zadań w zakresie świadczeń
z funduszu alimentacyjnego.>
<9a. Minister właściwy do spraw rodziny może określić oraz zamieścić na swojej stronie
Biuletynu Informacji Publicznej wzory:
1) wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
2) oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, w tym oświadczeń o dochodach członków rodziny, oświadczeń,
o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, oraz zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4
pkt 2;
3) zaświadczenia

organu

prowadzącego

postępowanie

egzekucyjne

o bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji,
przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu
wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.>
10. Minister właściwy do spraw rodziny w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1) opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej
realizujących zadania w zakresie świadczeń, zawierający strukturę systemu, wymaganą
minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji między elementami struktury
systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz
protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579),
2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu,
3) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem
systemu
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stosowanych w urzędach administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie
świadczeń, w szczególności w odniesieniu do jednorodności zakresu i rodzaju danych,
która umożliwi ich scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z
minimalnymi

wymogami

i

sposobem stwierdzania zgodności

oprogramowania,

określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne. Systemy teleinformatyczne nie mają
zastosowania do działalności naczelnika urzędu skarbowego wynikającej z przepisów
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138).
11. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany do utworzenia i prowadzenia
systemu teleinformatycznego umożliwiającego ubieganie się o świadczenia z funduszu
alimentacyjnego drogą elektroniczną oraz zapewnienia funkcjonowania tego systemu.
Uwierzytelnianie użytkowników w systemie teleinformatycznym wymaga użycia profilu
zaufanego ePUAP, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu
podpisu elektronicznego lub innych technologii jeżeli zostaną udostępnione w tym
systemie.
Art. 18.
1. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy
począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela,
nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.
2. Jeżeli osoba uprawniona po ukończeniu nauki w szkole została w tym samym roku
kalendarzowym przyjęta do szkoły wyższej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
przysługują również za wrzesień.
3. W przypadku utraty ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i
uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego
kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął
termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego
wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
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pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata
dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
<4a. W przypadku przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego po uwzględnieniu
utraty dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub dochodu z
pozarolniczej działalności gospodarczej organ właściwy, po upływie 3 miesięcy, licząc
od dnia utraty dochodu, weryfikuje ustalone prawo do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego z uwzględnieniem art. 9 ust. 4b. Przepisy art. 19 ust. 1 stosuje się.>
[5. W przypadku gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia nie przysługują od miesiąca
następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został osiągnięty.]
<5. W przypadku gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia nie przysługują od
miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło
uzyskanie dochodu.>
Art. 20.
1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.
2. Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne, z
wyjątkiem decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń.
[3. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.]
<3. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku
wniosków składanych drogą elektroniczną  od dnia 1 lipca danego roku.>
4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy
okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących
za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
[5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży
wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października,
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.]
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złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do
dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego

oraz

wypłata

przysługujących

świadczeń

z

funduszu

alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.>
<6. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października
do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego

oraz

wypłata

przysługujących

świadczeń

z funduszu

alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
7. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do
dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego

oraz

wypłata

przysługujących

świadczeń

z

funduszu

alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
8. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia
danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z
funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu
alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.>

Art. 23.
1. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu.
[1a. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia, o którym mowa w art. 2 pkt 7 lit. a, b, d i f,
naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.]
<1a. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia, o którym mowa w art. 2 pkt 7 lit. a, b,
d, f i g, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.>
2. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ulegają przedawnieniu z upływem 3
lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych
świadczeń stała się ostateczna.
3. Bieg przedawnienia przerywa:
1) odroczenie terminu płatności należności,
2) rozłożenie spłaty należności na raty,
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- przy czym po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo odpowiednio od
dnia następującego po dniu odroczenia terminu płatności należności, rozłożenia spłaty
należności na raty lub zastosowania środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został
powiadomiony.
4. Decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń nie jest wydawana, jeżeli
od terminu ich pobrania upłynęło więcej niż 10 lat.
5. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustalone ostateczną decyzją
podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń z funduszu.
6. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
7. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.
8. Organ właściwy wierzyciela, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych
świadczeń wraz z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo
rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji
rodziny.
9. W przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie świadczenia, należności, o których
mowa w ust. 1, wygasają.

Art. 27.
1. Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela
należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie
uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
1a. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z
funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.
2. (uchylony).
3. Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z
funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji
sądowej

na

podstawie

przepisów

o

egzekucji

świadczeń

uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
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uprawnionej z tytułu alimentów, organ właściwy wierzyciela, który wypłacał świadczenia
z funduszu alimentacyjnego, będący wierzycielem należności, o których mowa w ust. 3,
przyłącza się do tego postępowania. Organ, który przyłącza się do postępowania
egzekucyjnego, ma te same prawa co wierzyciel uprawniony z tytułu alimentów.
4. 40% kwot należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, o
którym mowa w ust. 3a, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu
państwa.
5. (uchylony).
6. Uzyskane przez gminę organu właściwego wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a,
dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów
podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
7. [Organ właściwy wierzyciela przekazuje dłużnikowi alimentacyjnemu oraz organowi
właściwemu dłużnika:]
<Organ właściwy wierzyciela przekazuje dłużnikowi alimentacyjnemu, o ile adres
zamieszkania dłużnika jest znany, oraz organowi właściwemu dłużnika:>
1) informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
o obowiązku zwrotu wraz z odsetkami należności z tytułu świadczeń z funduszu
alimentacyjnego wypłacanych osobie uprawnionej;
2) (uchylony);
3) informację o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa z
tytułu:
a) wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie
ustawy,
b) wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o
postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. poz.
732 i 1366)(4) zaliczek alimentacyjnych,
c) wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.
U. z 1991 r. poz. 200, z późn. zm.)(5) świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
7a. Organ właściwy wierzyciela przekazuje organowi właściwemu dłużnika informacje o
zobowiązaniach wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2.
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przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, o którym mowa w ust. 3a, organ
właściwy wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, dołącza:
1) ostateczną decyzję przyznającą świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobie
uprawnionej;
2) informacje o rozpoczęciu realizacji decyzji, o której mowa w pkt 1, i terminie wypłat
świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach określonych w
decyzji.
8a. Egzekucja należności, o których mowa w ust. 3, jest prowadzona na podstawie decyzji, o
której mowa w ust. 8 pkt 1, bez konieczności zaopatrywania jej w klauzulę wykonalności.
9. Organ egzekucyjny przekazuje wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego kwoty
organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, do wysokości wypłaconych
przez ten organ świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, zgodnie z
kolejnością określoną odpowiednio w art. 28 ust. 1 i 2.
10. Przekazanie wyegzekwowanych kwot, o których mowa w ust. 9, następuje na wskazany
rachunek bankowy organu właściwego wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a.
11. Organ właściwy wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, rozlicza kwoty otrzymane z tytułu
zwrotu należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami zgodnie
z kolejnością określoną w art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

Art. 30.
1. Organ właściwy dłużnika może umorzyć należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1,
2 i 4 ustawy, w łącznej wysokości:
1) 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w
wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;
2) 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w
wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;
3) 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat
w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.
2. Organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego
należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z
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uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.
3. Umorzenie należności następuje w drodze decyzji administracyjnej.

<Art. 30a.
Minister właściwy do spraw rodziny może przekazywać na wskazany we wniosku o
ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego adres poczty elektronicznej
informacje związane z uprawnieniami dla rodzin.>

Art. 31.
1. Przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie
działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu
administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa.
2. Podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z
funduszu alimentacyjnego są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na
świadczenia rodzinne oraz z dochodów własnych gminy, o których mowa w art. 27 ust. 4.
3. Koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi
świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia z
funduszu alimentacyjnego, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 6.
4. Organy właściwe dłużnika i organy właściwe wierzyciela sporządzają sprawozdania
rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie i przekazują je
właściwemu miejscowo wojewodzie.
4a. Wojewoda sporządza zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań
przewidzianych w ustawie i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rodziny.
5. Sprawozdanie powinno zawierać informacje na temat:
1) wydatków na świadczenia poniesione ze środków budżetu państwa;
2) liczby wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
3) osób korzystających ze świadczeń;
4) dłużników alimentacyjnych;
5) prowadzonych postępowań w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
6) podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych;
7) kosztów obsługi;
8) prowadzonych postępowań egzekucyjnych.
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[7. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób
sporządzania

sprawozdań

rzeczowo-finansowych

oraz

terminy

i

sposób

ich

przekazywania, uwzględniając potrzebę ujednolicenia informacji przekazywanych przez
podmioty realizujące ustawę.]
<7. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób
sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych oraz terminy i sposób ich
przekazywania, uwzględniając potrzebę zapewnienia skutecznej realizacji zadań
z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego finansowanych z budżetu
państwa.>
<8. Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia z
funduszu alimentacyjnego przekazywane są zgodnie z wzorami udostępnionymi,
drogą elektroniczną, przez ministra właściwego do spraw rodziny.>

U S T A W A z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016
r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60)
Art. 3a.
1. Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym albo przez
dziennego opiekuna przedstawia, w formie oświadczenia lub zaświadczenia, następujące
dane:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka;
2) imiona, nazwiska oraz numery PESEL rodziców;
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;
4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców - o ile je posiadają;
5) miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej
przez rodziców - o ile pracują lub pobierają naukę;
6) dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;
7) dane o wysokości dochodów rodziców - w przypadku ubiegania się przez rodziców o
częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, jeżeli zwolnienie to jest uzależnione od
wysokości dochodów.
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informację, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,

a jeżeli tak, to jakim;>
[2. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy oraz podmiot zatrudniający dziennego
opiekuna mogą przetwarzać dane, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w związku z
rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki.]
<2) imiona, nazwiska oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano
numeru PESEL  daty urodzenia;>
<2a)

informacje o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku rodzeństwa;>

Art. 7.
1. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.
2. Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku
życia.
<3. Liczba miejsc w klubie dziecięcym nie może być większa niż 30.>

Art. 8.
1. Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:
[1) gminy;]
<1) jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;>
2) osoby fizyczne;
3) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
[2. Gmina tworzy żłobki i kluby dziecięce w formie gminnych jednostek budżetowych.]
<2. Jednostki samorządu terytorialnego tworzą żłobki i kluby dziecięce w formie
samorządowych jednostek budżetowych.>
<2a. Instytucje publiczne tworzą i prowadzą żłobki i kluby dziecięce dla dzieci
pracowników zatrudnionych w tych instytucjach.
2b. Do żłobka lub klubu dziecięcego prowadzonych przez instytucje publiczne mogą być
przyjmowane dzieci inne niż dzieci pracowników zatrudnionych w tych instytucjach,
jeżeli w żłobku lub klubie dziecięcym są wolne miejsca.
2c. Żłobek lub klub dziecięcy mogą być prowadzone łącznie przez więcej niż jedną
instytucję publiczną.>
3. Żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od
jej nazwy wykonuje zadania określone w art. 10.
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1. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobki lub kluby dziecięce mogą dla
celów organizacyjnych połączyć je w zespół i określić zasady działania zespołu.
Połączenie nie narusza odrębności żłobków lub klubów dziecięcych w zakresie wpisu do
rejestru. Przepisy art. 11 stosuje się odpowiednio.
2. Dyrektor zespołu jest dyrektorem żłobka lub osobą kierującą klubem dziecięcym.
3. Dyrektorem zespołu żłobków lub klubów dziecięcych może być osoba, która posiada co
najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu żłobkiem lub klubem dziecięcym.
[4. Gmina tworzy zespoły żłobków lub klubów dziecięcych w formie gminnych jednostek
budżetowych.]
<4. Jednostki samorządu terytorialnego tworzą zespoły żłobków lub klubów dziecięcych
w formie samorządowych jednostek budżetowych.>

Art. 9a.
1. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą zorganizować wspólną obsługę
administracyjną, finansową i organizacyjną żłobków, klubów dziecięcych lub ich
zespołów.
2. Obsługa, o której mowa w ust. 1, może również być wykonywana przez jednostki, o
których mowa w art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64).

<Art. 9b.
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą mieścić się w jednym budynku z
przedszkolami w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017 r. poz. 59 i 949), także w przypadku, gdy znajdują się w jednej strefie
pożarowej, bez względu na kategorię zagrożenia ludzi, do której jest zaliczona dana
strefa pożarowa.>
Art. 11.
1. Żłobek i klub dziecięcy działa na podstawie statutu.
2. Podmiot, który utworzył żłobek lub klub dziecięcy, ustala statut żłobka lub klubu
dziecięcego, określając w szczególności:
1) nazwę i miejsce jego prowadzenia;
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rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci
niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
[3) warunki przyjmowania dzieci;]
<3) warunki

przyjmowania

dzieci,

z

uwzględnieniem

preferencji

dla

rodzin

wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych;>
<3a)

warunki przyjmowania dzieci w przypadku, o którym mowa w art. 18b;>

4) zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku
lub klubie dziecięcym[.] <;>
<5) zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku lub klubie
dziecięcym.>
Art. 12.
1. Godziny pracy żłobka lub klubu dziecięcego ustala się w regulaminie organizacyjnym, o
którym mowa w art. 21, biorąc pod uwagę opinie rodziców.
[2. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem
każdego dziecka.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek
rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą.]
<2. W żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10
godzin dziennie względem każdego dziecka.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku lub klubie
dziecięcym może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą.>
[4. W klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 5 godzin dziennie
względem każdego dziecka.]
<Art. 12a.
1. W żłobku i klubie dziecięcym może zostać utworzona rada rodziców, która
reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego.
2. Radę rodziców mogą utworzyć rodzice dzieci uczęszczających odpowiednio do żłobka
lub klubu dziecięcego.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.
4. Do kompetencji rady rodziców należy:
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i podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy z inicjatywami, wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących żłobka lub klubu dziecięcego, w tym
w szczególności w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych;
2) opiniowanie spraw organizacyjnych żłobka lub klubu dziecięcego, w szczególności w
zakresie zmian regulaminu organizacyjnego;
3) wgląd, za pośrednictwem przedstawicieli rady rodziców, do dokumentacji dotyczącej
spełniania norm żywienia, o których mowa w art. 22;
4) wizytacja przez przedstawicieli rady rodziców pomieszczeń żłobka lub klubu
dziecięcego i w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości zgłoszenie ich do
dyrektora żłobka lub osoby kierującej pracą klubu dziecięcego, a w razie
nieusunięcia nieprawidłowości  do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
5. W celu wspierania działalności statutowej żłobka lub klubu dziecięcego, rada
rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym
mowa w ust. 3.
6. Fundusze, o których mowa w ust. 5, mogą być przechowywane na odrębnym
rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku
bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby
posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
7. W żłobku lub klubie dziecięcym może działać tylko jedna rada rodziców.
8. Rada rodziców zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o wyborze lub
zmianie swoich przedstawicieli dyrektora żłobka lub osobę kierującą pracą klubu
dziecięcego. Dyrektor żłobka lub osoba kierująca pracą klubu dziecięcego umożliwia
wszystkim rodzicom dzieci uczęszczających odpowiednio do żłobka lub klubu
dziecięcego zapoznanie się ze składem rady rodziców.
9. Dyrektor żłobka oraz osoba kierująca pracą klubu dziecięcego umożliwia rodzicom
dzieci uczęszczających odpowiednio do żłobka lub klubu dziecięcego zorganizowanie
zebrania mającego na celu wybranie składu rady rodziców oraz uchwalenie
regulaminu rady rodziców, w szczególności przez udostępnienie miejsca na zebranie
oraz poinformowanie rodziców o jego terminie. Zebranie rodziców odbywa się co
najmniej raz w roku.>
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1. Skład personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym jest dostosowany do liczby
dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego.
2. Jeden opiekun może sprawować opiekę:
1) w żłobku - nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się
dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie
ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad pięciorgiem dzieci;
2) w klubie dziecięcym - nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie
znajduje się dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające szczególnej opieki
maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.
3. W żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, zatrudnia się
przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną.
<4. Dyrektorem żłobka, osobą kierującą pracą klubu dziecięcego, osobą, o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2, opiekunem, pielęgniarką, położną, wolontariuszem lub inną
osobą zatrudnioną do wykonywania pracy lub świadczenia usług w żłobku lub klubie
dziecięcym może być osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców
Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana
prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.
5. Osoby, o których mowa w ust. 4, przed podjęciem zatrudnienia przedstawiają
zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
rozpoczęciem pracy lub świadczenia usług w żłobku lub klubie dziecięcym.>

[Art. 16.
1. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje:
pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego,
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.
2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która posiada co
najmniej wykształcenie średnie oraz:
1) co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
2) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne
szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na
sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.
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okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun,
zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć
80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

<Art. 16.
1. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:
1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela
wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga
opiekuńczo-wychowawczego,

pedagoga

społeczno-wychowawczego,

pedagoga

wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:
wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa,
pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i
kształcenia lub psychologia wychowawcza.
2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie
wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie
z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane
z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w
celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
2) średnie lub średnie branżowe oraz:
a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych,
polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o
którym mowa w ust. 1.
3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do
lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia
jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na
stanowisku

opiekuna

odbyć

80-godzinne

szkolenie

i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.>
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1. Przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w żłobku lub klubie dziecięcym
można korzystać z pomocy wolontariuszy.
[2. Wolontariusz, przed rozpoczęciem świadczenia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym,
zobowiązany jest odbyć 40-godzinne szkolenie.]
<2. Wolontariusz, przed rozpoczęciem świadczenia pracy w żłobku lub klubie
dziecięcym, zobowiązany jest do odbycia szkolenia z udzielania dziecku pierwszej
pomocy.>
3. W przypadku gdy wolontariusz posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 16, przepisów
ust. 2 nie stosuje się.
Art. 18.
Dyrektorem żłobka, osobą kierującą pracą klubu dziecięcego oraz osobą, o której mowa w art.
8 ust. 1 pkt 2, opiekunem, pielęgniarką, położną oraz wolontariuszem w żłobku lub klubie
dziecięcym może być osoba, która:
1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została
jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
4) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

<Art. 18a.
1. Opiekun oraz wolontariusz zobowiązani są do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania
dziecku pierwszej pomocy.
2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie zapewnia podmiot prowadzący
żłobek lub klub dziecięcy.
Art. 18b.
W przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym dyrektor żłobka lub
klubu dziecięcego może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne
dziecko, na podstawie umowy z jego rodzicami.>

[Art. 22.
W żłobku zapewnia się wyżywienie przebywającym w nim dzieciom.]
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Żłobek i klub dziecięcy zapewniają przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne
z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia
dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof.
dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie.>

Art. 24.
[1. Lokal, w którym tworzony i prowadzony jest:
1) żłobek - posiada co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do
odpoczynku dzieci;
2) klub dziecięcy - posiada co najmniej jedno pomieszczenie.]
<1. Lokal, w którym tworzony i prowadzony jest żłobek lub klub dziecięcy, posiada co
najmniej jedno pomieszczenie.>
2. W żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się dzieciom możliwość higienicznego spożywania
posiłków.
[3. W klubie dziecięcym zapewnia się miejsce na odpoczynek dla dzieci.]
<3. W żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się miejsce na odpoczynek dla dzieci.>

Art. 25.
1. Żłobek oraz klub dziecięcy mogą być prowadzone w lokalu, który spełnia wymagania
lokalowe i sanitarne zawarte w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.
[2. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1, potwierdza się pozytywną opinią
komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną
opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego.]
<2. Spełnienie wymagań przeciwpożarowych potwierdza się decyzją komendanta
powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.>
<2a. Spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych potwierdza się:
1) w przypadku żłobków  decyzją właściwego państwowego inspektora sanitarnego,
określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku;
2) w przypadku klubów dziecięcych  pozytywną opinią wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie
dziecięcym.
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mowa w ust. 2a pkt 2, następuje po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu
zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego
w terminie nie wniósł sprzeciwu.
2c. Państwowy inspektor sanitarny, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży
Pożarnej i wójt, burmistrz lub prezydent miasta są zobowiązani do udzielania
wyjaśnień oraz przekazywania wytycznych w sprawie warunków lokalowych i
sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub
klub dziecięcy.>
3. Minister właściwy do spraw rodziny, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania lokalowe i sanitarne jakie musi
spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, uwzględniając
konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości opieki sprawowanej nad dziećmi i
warunków ochrony przeciwpożarowej oraz liczbę dzieci, nad którymi sprawowana jest
opieka.
[Art. 27.
1. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce
prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
2. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy
prowadzącej rejestr.
2a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta publikuje rejestr za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 64 ust. 2.
3. Rejestr zawiera:
1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub
klub dziecięcy;
2) numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
3) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
4) liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym.
4. Adres będącego osobą fizyczną podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy nie
podlega ujawnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, jeżeli jest inny niż adres
prowadzenia przez tę osobę żłobka lub klubu dziecięcego.]
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1. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na
miejsce prowadzenia

żłobka lub klubu dziecięcego przy

użyciu

systemu

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a.
2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta publikuje rejestr za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a.
3. Dane zawarte w rejestrze publikowane są przy użyciu systemu teleinformatycznego, o
którym mowa w art. 62a, na stronach podmiotowych właściwej gminy oraz ministra
właściwego do spraw rodziny.
4. Rejestr zawiera:
1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego
żłobek lub klub dziecięcy;
2) numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
3) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
4) informację o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
5) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
6) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
7) liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
8) liczbę dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
9) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci
niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
10) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.
5. Adres będącego osobą fizyczną podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy nie
podlega ujawnieniu na stronach podmiotowych gminy prowadzącej rejestr i ministra
właściwego do spraw rodziny, jeżeli jest inny niż adres prowadzenia przez tę osobę
żłobka lub klubu dziecięcego.>
Art. 28.
1. [Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego
wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub
klub dziecięcy. Wniosek zawiera:]
<Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie
wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek
lub klub dziecięcy. Wniosek zawiera:>
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prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym,
potwierdzający status podmiotu;
2) numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
[3) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;]
<3) decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w
art. 25 ust. 2;>
<3a)

odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych,

o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1, lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt
2;>
[4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione
umyślnie;]
<4) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo
popełnione umyślnie;>
5) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony
żłobek lub klub dziecięcy;
6) w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL[.] <;>
<7) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
8) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
9) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci
niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
10) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.>
2. (uchylony).
3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, podmiot przedstawia stosowne oświadczenie,
w celu potwierdzenia dokonanej opłaty, o której mowa w art. 33.
4. W celu sprawdzenia zgodności danych, o których mowa w ust. 1, wójt, burmistrz lub
prezydent

miasta może żądać:

potwierdzającego

tożsamość,

odpisu z

zaświadczenia

odpowiedniego rejestru, dokumentu
o

niekaralności

lub

dokumentu

potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub
dziecięcy. <Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy
wójt, burmistrz lub prezydent miasta może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych
wynikających z tych dokumentów, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do
ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.>
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dni od dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub
dziecięcy dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a, w
zakresie dotyczącym:
1) dokonywania przez podmiot wpisany do rejestru samodzielnych zmian danych lub
informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10;
2) sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust. 1.>

Art. 32.
Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:
1) złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
2) nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie
prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
3) przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, o których mowa w art.
28, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym[.] <;>
<4) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania
działalności gospodarczej objętej wpisem.>

Art. 33.
1. Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.
2. Wysokość opłaty ustala rada gminy w drodze uchwały.
[3. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.]
<3. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1000 zł.>
4. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.
5. Gmina jest zwolniona z opłaty za wpis do rejestru.

[Art. 35.
1. Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego
rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, o których
mowa w art. 28, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.
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zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie, o
którym mowa w art. 30, uwzględniające te zmiany.]

<Art. 35.
1. W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany
do rejestru jest zobowiązany do:
1) wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego
rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji  w przypadku danych lub
informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1–4, 7 i 9;
2) dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a  w przypadku danych lub
informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10.
2. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, organ prowadzący rejestr
dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru
zaświadczenie, o którym mowa w art. 30, uwzględniające te zmiany.>

[Art. 35a.
1. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów
elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów
dziecięcych, mając na uwadze potrzebę ujednolicenia formy składanych wniosków,
ułatwienia ich przekazywania oraz sprawność postępowania.
2. Wzory, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rodziny zamieści w
centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, o którym mowa w ustawie
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).]

<Art. 35b.
1. Wnioski, o których mowa w art. 28 ust. 1, art. 32 pkt 1 i art. 35 ust. 1 pkt 1, oraz
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 2a, są składane wyłącznie drogą
elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a.
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są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny
zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 62a.
3. Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
W systemie, o którym mowa w art. 62a, może być zapewniony inny sposób
potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci
elektronicznej.
4. Do wniosku dołącza się:
1) oryginały dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 2a, w postaci
elektronicznej lub
2) elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 2a, po
uwierzytelnieniu ich w sposób określony w ust. 3.
5. W sprawach z wniosków, o których mowa w art. 28 ust. 1, art. 32 pkt 1 i art. 35 ust. 1
pkt 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta doręcza pisma wyłącznie za pomocą
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a.>

Art. 36.
[1. Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez podmioty, o których mowa w
art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług, do
której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.]
<1. Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna:
1) prowadząca działalność na własny rachunek albo
2) zatrudniana przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, na podstawie umowy o
pracę albo umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.>
<1a. Pełnienie funkcji dziennego opiekuna wymaga zgłoszenia do prowadzonego przez
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wykazu osób, o których mowa w ust. 1 pkt
1, oraz podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1, zatrudniających dziennych
opiekunów, zwanego dalej „wykazem”.>
2. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.
3. [Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:]
<Umowa o świadczenie usług, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:>
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2) cel i przedmiot umowy;
3) czas i miejsce sprawowania opieki;
4) liczbę dzieci powierzonych opiece;
5) obowiązki dziennego opiekuna;
<5a)

warunki czasowego niesprawowania opieki, w szczególności związanego z

wypoczynkiem dziennego opiekuna;>
6) wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty;
7) czas, na jaki umowa została zawarta;
8) warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Art. 38.
1. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy
w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest
niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci.
<1a. Dzienny opiekun może, za zgodą wszystkich rodziców, sprawować opiekę nad
maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko,
które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga
szczególnej opieki, maksymalnie nad pięciorgiem dzieci  jeżeli co najmniej jedno
z rodziców będzie sprawowało opiekę nad dziećmi razem z dziennym opiekunem.>
2. Dzienny opiekun przy sprawowaniu opieki nad dziećmi może korzystać z pomocy
wolontariuszy.
Art. 39.
1. Dziennym opiekunem może być osoba, która:
1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została
jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
[4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;]
<4) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z
dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne
przestępstwo umyślne;>
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6) odbyła:
a) 160-godzinne szkolenie albo
b) 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej
pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 16 ust. 1[.] <;>
<7) odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego
opiekuna szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.>
[2. Do odbycia szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do
lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako
dzienny opiekun.]
<2. Do odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie jest zobowiązana osoba,
która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy
bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna.>
<2a. Dzienny opiekun przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna
przedstawia zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna.
2b. Dzienny opiekun zobowiązany jest do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania
dziecku pierwszej pomocy.
2c. Szkolenie, o którym mowa w ust. 2b, dziennym opiekunom zatrudnionym przez
podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, nieodpłatnie zapewniają te podmioty.>
[3. W celu weryfikacji spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, u kandydata na
dziennego opiekuna zatrudnianego przez gminę może być przeprowadzony przez
kierownika ośrodka pomocy społecznej wywiad środowiskowy. Wywiad środowiskowy jest
przeprowadzany na zlecenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.]
4. Weryfikacji spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, przez kandydata na dziennego
opiekuna zatrudnianego przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3, dokonują te
podmioty.
<5. Przed dokonaniem wpisu do wykazu wójt, burmistrz lub prezydent miasta może
przeprowadzić wizytację lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez
dziennego opiekuna.
6. W przypadku gdy lokal, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego
opiekuna, nie spełnia warunku zapewnienia bezpiecznej opieki nad dzieckiem, wójt,
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usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.
7. Jeżeli nieprawidłowości, o których mowa w ust. 6, nie zostaną w terminie
wyznaczonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta usunięte przez
podmiot występujący o wpis do wykazu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogą
odmówić wpisu do wykazu. Odmowa wpisu do wykazu następuje w formie decyzji.>

[Art. 40.
Dzienny opiekun prowadzący zajęcia z dziećmi nad którymi sprawuje opiekę współpracuje z
rodzicami tych dzieci, w szczególności przez:
1) korzystanie z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia
zajęć;
2) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.]

<Art. 40.
1. Dzienny opiekun prowadzący zajęcia z dziećmi, nad którymi sprawuje opiekę,
współpracuje z rodzicami tych dzieci, w szczególności przez prowadzenie konsultacji
i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.
2. Dzienny opiekun może korzystać z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad
dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.>

Art. 41.
1. Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za
szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki.
2. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna jest zobowiązany do zawarcia umowy
ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i
finansowania składki na to ubezpieczenie.
[3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiera umowę, o której mowa w ust. 2, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164).]
<3. W przypadku gdy dziennego opiekuna zatrudniają podmioty, o których mowa w art.
8 ust. 1 pkt 1, umowa, o której mowa w ust. 2, zawierana jest na zasadach
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(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).>

Art. 42.
1. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w lokalu, do którego posiada tytuł prawny.
2. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna może udostępnić lub wyposażyć lokal w celu
sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.
<3. W jednym lokalu może być sprawowana opieka przez więcej niż jednego dziennego
opiekuna, z tym że w jednym pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt
dzieci może być sprawowana opieka tylko przez jednego dziennego opiekuna.>

[Art. 43.
Maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez gminę oraz
zasady jego ustalania określa, w drodze uchwały, rada gminy.]
<Art. 43.
Maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez
jednostki samorządu terytorialnego oraz zasady jego ustalania określa, w drodze
uchwały, odpowiednio rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa.>

[Art. 45.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wybiera dziennych opiekunów w drodze otwartego
konkursu ofert, przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z
późn. zm.).
Art. 46.
1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi wykaz dziennych opiekunów.
2. Wykaz zawiera imię i nazwisko dziennych opiekunów, o których mowa w ust. 1.
3. Wykaz jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy
prowadzącej wykaz.
4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta publikuje wykaz dziennych opiekunów za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 64 ust. 2.
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Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych
opiekunów do wykazu dziennych opiekunów, o którym mowa w art. 46 ust. 1.]

< Art. 45.
Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, wybierają dziennych opiekunów w
drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzanego w trybie określonym w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573).

Art. 46.
1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi wykaz.
2. Wykaz zawiera:
1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu zatrudniającego
dziennego opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, oraz adres
poczty elektronicznej i numer telefonu;
2) numer NIP i REGON podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby,
o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1;
3) imię i nazwisko dziennego opiekuna zatrudnianego przez dany podmiot;
4) miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się
nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
5) informację o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennych
opiekunów;
6) liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
7) czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
8) wysokość opłat u dziennego opiekuna.
3. Dane zawarte w wykazie publikowane są przy użyciu systemu teleinformatycznego, o
którym mowa w art. 62a, na stronach podmiotowych właściwej gminy oraz ministra
właściwego do spraw rodziny.
4. Adres będącego osobą fizyczną podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna nie
podlega ujawnieniu na stronach podmiotowych gminy prowadzącej wykaz i ministra
właściwego do spraw rodziny, jeżeli jest inny niż adres sprawowania opieki przez
dziennego opiekuna.
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1. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych
opiekunów do wykazu w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia dziennego opiekuna.
2. Dzienny opiekun może objąć dziecko opieką najwcześniej w dniu wpisu tego
dziennego opiekuna do wykazu.>
<Art. 46b.
1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do wykazu na podstawie
wniosku.
2. Wniosek zawiera:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej  numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym
rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
2) numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
3) w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
4) oświadczenie o weryfikacji spełniania przez dziennego opiekuna warunków,
o których mowa w art. 39 ust. 1;
5) imię i nazwisko dziennego opiekuna;
6) miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się
nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
7) liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
8) czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
9) wysokość opłat u dziennego opiekuna.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 47a pkt 1, są składane wyłącznie drogą
elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a.
4. Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
W systemie, o którym mowa w art. 62a, może być zapewniony inny sposób
potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci
elektronicznej.
5. W sprawach z wniosków, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 47a pkt 1, wójt,
burmistrz lub prezydent miasta doręcza pisma wyłącznie za pomocą systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a.
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prezydent miasta może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu
potwierdzającego tożsamość lub zaświadczenia o niekaralności dziennego opiekuna.
Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy wójt,
burmistrz lub prezydent miasta może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych
wynikających z tych dokumentów, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do
ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.
7. Po dokonaniu wpisu do wykazu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w terminie 3
dni od dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi zatrudniającemu dziennych
opiekunów oraz osobie, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, dostęp do systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a, w zakresie dotyczącym
sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust. 1.>

Art. 47.
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z dziennym opiekunem następuje
wykreślenie dziennego opiekuna z wykazu.

<Art. 47a.
W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w wykazie, podmiot
zatrudniający dziennego opiekuna oraz osoba, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1,
zobowiązani są do:
1) wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego
wykaz z wnioskiem o zmianę danych lub informacji  w przypadku danych lub
informacji, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1–5;
2) dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a  w przypadku danych lub
informacji, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 6–8.>

Art. 48.
[1. Programy szkoleń, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, art. 17 ust. 2 oraz w art.
39 ust. 1 pkt 6, zatwierdza na wniosek podmiotu prowadzącego szkolenie, na okres 5 lat,
minister właściwy do spraw rodziny.]
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39 ust. 1 pkt 6, zatwierdza na wniosek podmiotu prowadzącego szkolenie, na okres 5
lat, minister właściwy do spraw rodziny.>
2. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia programów szkoleń następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
3. Listę programów szkoleń, o których mowa w ust. 1, udostępnia się w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Art. 51.
1. Za nianię, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na
ubezpieczenie zdrowotne, opłaca:
[1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych - od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2) rodzic (płatnik składek) - od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą
minimalnego wynagrodzenia]
<1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych  od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż
50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie
z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2) rodzic (płatnik składek) – od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą 50%
minimalnego wynagrodzenia >
- na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w
przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Za nianię, która przystąpiła dobrowolnie na swój wniosek do ubezpieczenia chorobowego,
składki na to ubezpieczenie opłaca rodzic na zasadach określonych dla zleceniobiorców w
przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.
3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaca składki, w przypadku gdy spełnione są łącznie
następujące warunki:
1) niania została zgłoszona przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego;
2) rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni, świadczą usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych,
prowadzą pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą;
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sprawowaną przez dziennego opiekuna.
4. W przypadku utraty przez rodziców albo rodzica samotnie wychowującego dziecko
zatrudnienia, zaprzestania świadczenia usług lub działalności, o których mowa w ust. 3
pkt 2, składki opłaca się przez okres 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych przyczyn.
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie opłaca składek, w przypadku gdy:
1) rodzic dziecka korzysta z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej, o której mowa w art.
61c ust. 1(1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r., z osobą
bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym lub
2) umowa uaktywniająca została zawarta między nianią a osobami pełniącymi funkcję
rodziny zastępczej zawodowej, lub
3) rodzic dziecka podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie art. 6
ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.).

Art. 54.
<1.> Wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia
żłobka lub klubu dziecięcego albo miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna,
sprawuje nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie
warunków i jakości świadczonej opieki.
<2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia
żłobka lub klubu dziecięcego albo miejsce sprawowania opieki przez dziennego
opiekuna sprawuje nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym, podmiotem
zatrudniającym dziennego opiekuna oraz osobą, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1,
w zakresie:
1) zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem
faktycznym;
2) wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których
mowa w art. 64.>
Art. 55.
1. Nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w
drodze uchwały.
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żłobka, klubu dziecięcego lub sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna, wójt,
burmistrz lub prezydent miasta prowadzi czynności nadzorcze także poza planem nadzoru,
o którym mowa w ust. 1.]
<2. W przypadku powzięcia informacji o:
1) nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub
sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna,
2) nieprawidłowościach w

zakresie zgodności

danych zawartych

odpowiednio

w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym,
3) niewywiązywaniu się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań,
o których mowa w art. 64
 wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi czynności nadzorcze także poza
planem nadzoru, o którym mowa w ust. 1.>

Art. 56.
1. Czynności nadzorczych dokonują osoby upoważnione przez wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta, zwane dalej "osobami upoważnionymi".
2. Osoby upoważnione są uprawnione w szczególności do:
1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części w dniach i godzinach, w
których działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana;
2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników
informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem nadzoru;
[3) dostępu do dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w nadzorowanych żłobkach
lub klubach dziecięcych.]
<3) dostępu do dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w nadzorowanych
żłobkach lub klubach dziecięcych lub zatrudnionych przez podmiot zatrudniający
dziennego opiekuna.>
Art. 57.
[1. W przypadku stwierdzenia, że podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy albo dzienny
opiekun nie spełnia standardów dotyczących sprawowanej opieki, organ sprawujący
nadzór zobowiązuje go do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym
terminie.
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na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń organu sprawującego nadzór, w terminie
7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach.
3. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, organ sprawujący nadzór
sporządza stanowisko na piśmie i przekazuje je podmiotowi prowadzącemu żłobek lub
klub dziecięcy albo dziennemu opiekunowi.]
<1. W przypadku stwierdzenia, że:
1) podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy albo dzienny opiekun nie spełnia
standardów dotyczących sprawowanej opieki,
2) podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego
opiekuna lub osoba, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, nie dopełniają obowiązku w
zakresie zapewnienia zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub
wykazie ze stanem faktycznym,
3) podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego
opiekuna lub osoba, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, nie wywiązują się
z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64


organ

sprawujący

nadzór

zobowiązuje

go

do

usunięcia

stwierdzonych

nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.
2. Podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego
opiekuna, osoba, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, albo dzienny opiekun mają
prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń organu sprawującego
nadzór, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych
nieprawidłowościach.
3. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, organ sprawujący nadzór
sporządza stanowisko i przekazuje je podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub
dziecięcy, podmiotowi zatrudniającemu dziennego opiekuna, osobie, o której mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 1, albo dziennemu opiekunowi.>
4. W celu zbadania, czy i w jakim zakresie są realizowane zalecenia pokontrolne organ
sprawujący nadzór może prowadzić czynności sprawdzające.
[5. W przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości, wójt, burmistrz lub
prezydent miasta wykreśla z rejestru żłobek lub klub dziecięcy albo rozwiązuje umowę z
dziennym opiekunem bez zachowania okresu wypowiedzenia.]
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burmistrz lub prezydent miasta wykreśla z rejestru żłobek lub klub dziecięcy albo
wykreśla z wykazu podmiot zatrudniający dziennego opiekuna, osobę, o której
mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, lub dziennego opiekuna oraz rozwiązuje umowę z
dziennym opiekunem

zatrudnianym przez

gminę

bez

zachowania

okresu

wypowiedzenia.>
Art. 58.
[1. Wysokość opłaty oraz opłaty, o której mowa w art. 12 ust. 3, za pobyt dziecka w żłobku lub
klubie dziecięcym utworzonym przez gminę albo u dziennego opiekuna zatrudnionego
przez gminę oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze
uchwały.]
<1. Wysokość opłaty oraz opłaty, o której mowa w art. 12 ust. 3, za pobyt dziecka w
żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez jednostki samorządu terytorialnego
albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez jednostki samorządu terytorialnego
oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustalają, w drodze uchwały,
odpowiednio rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa.>
2. W przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego przez podmioty, o których mowa w
art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość opłat określa podmiot, który utworzył żłobek lub klub
dziecięcy.
[3. W przypadku zatrudniania dziennego opiekuna przez podmioty, o których mowa w art. 8
ust. 1 pkt 3, wysokość opłat określa podmiot, który zatrudnia dziennego opiekuna.]
<3. W przypadku zatrudniania dziennego opiekuna przez podmioty inne niż jednostka
samorządu terytorialnego wysokość opłat określa podmiot, który zatrudnia
dziennego opiekuna.>
[Art. 59.
1. Opłaty, o których mowa w art. 58 ust. 1, wnoszone przez rodziców z tytułu korzystania ze
żłobka i klubu dziecięcego utworzonych przez gminę oraz z usług dziennego opiekuna, są
wnoszone na rzecz gminy.
2. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego
zwolnienia od ponoszenia opłat.
Art. 60.
1. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, lub
zatrudniające dziennych opiekunów mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w
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gminy.
2. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1,
określa rada gminy w drodze uchwały.]
<Art. 59.
1. Opłaty, o których mowa w art. 58 ust. 1, z tytułu korzystania ze żłobka i klubu
dziecięcego utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz z usług
dziennego opiekuna zatrudnionego przez jednostki samorządu terytorialnego są
wnoszone przez rodziców na rzecz odpowiednio gminy, powiatu lub województwa.
2. Rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa mogą określić, w drodze uchwały,
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.

Art. 60.
1. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy lub
zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt
1, mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub
przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy.
2. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1,
w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja, określa rada gminy w
drodze uchwały.
3. W uchwale, o której mowa w ust. 2, może zostać określone, że dotacja, o której mowa
w ust. 1, może zostać przyznana również na dzieci zamieszkałe na terenie innej
gminy, niż gmina przyznająca dotację.>

<Art. 60a.
Gminy, powiaty i województwa mogą zawierać porozumienia w sprawie zasad
finansowania opieki zapewnianej w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego
opiekuna dzieciom z terenu danej gminy, powiatu lub województwa.>

Art. 62.
1. Minister właściwy do spraw rodziny opracowuje resortowe oraz rządowe programy
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz finansowo wspiera te
programy. Opracowanie i realizacja programów odbywa się we współpracy z wojewodą.
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korzystających z nich, w szczególności uwzględniając:
1) jakość lub zakres oferowanych usług;
2) zapotrzebowanie na usługi świadczone przez te podmioty;
[3) minimalny okres funkcjonowania instytucji lub miejsc opieki dofinansowanych z dotacji
budżetu państwa.]
<3) minimalny okres funkcjonowania instytucji lub miejsc opieki dofinansowanych z
dotacji budżetu państwa lub środków Funduszu Pracy;>
<4) brak instytucji lub miejsc opieki w danej gminie;
5) wywiązywanie się przez podmiot ze zobowiązań, o których mowa odpowiednio w art.
35 ust. 1 lub art. 47a.>
<2a. W przypadku gdy na realizację programów, o których mowa w ust. 1, minister
właściwy do spraw pracy przekazał środki z Funduszu Pracy, poza kryteriami, o
których mowa w ust. 2, jako kryterium wyboru podmiotów korzystających z
programów, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się sytuację na lokalnym rynku
pracy.>
[3. Programy, o których mowa w ust. 1, mogą być kierowane do podmiotów, o których mowa
w art. 8 ust. 1.
4. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, korzystające z programów, o których mowa w
ust. 1, mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia
lub funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów, przy czym
wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.
5. Dotacji, o której mowa w ust. 4, udziela wojewoda po uzgodnieniu z ministrem właściwym
do spraw rodziny.
6. Wojewoda, udzielając podmiotowi dotacji, o której mowa w ust. 4, zawiera z nim umowę
określającą w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego
wykonania;
2) wysokość udzielonej dotacji;
3) tryb płatności;
4) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku
budżetowego;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 145 5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, w tym zasady rozliczania dotacji w
przypadku skrócenia okresu funkcjonowania instytucji lub miejsc opieki dofinansowanych
z dotacji, o którym mowa w ust. 2 pkt 3;
6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w
umowie dnia wykonania zadania;
7) tryb kontroli wykonania zadania; w umowie można postanowić, że kontrola będzie
prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji
rządowej;
8) warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy, w tym zasady zwrotu dotacji w
przypadku skrócenia okresu funkcjonowania instytucji lub miejsc opieki dofinansowanych
z dotacji, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.]
<3. Programy, o których mowa w ust. 1, kieruje się do podmiotów, o których mowa w
art. 8 ust. 1, ze szczególnym uwzględnieniem gmin.
4. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, korzystające z programów, o których mowa
w ust. 1, mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z
Funduszu Pracy na dofinansowanie utworzenia lub funkcjonowania żłobków,
klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów, przy czym wysokość dotacji oraz
środków Funduszu Pracy nie może łącznie przekroczyć 80% kosztów realizacji
zadania.
5. Dotację oraz środki z Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 4, przyznaje wojewoda
po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rodziny.
6. Wojewoda, przyznając podmiotowi dotację lub środki z Funduszu Pracy, o których
mowa w ust. 4, zawiera z nim umowę określającą w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja lub środki z Funduszu Pracy
zostały przyznane, i termin jego wykonania;
2) wysokość przydzielonych dotacji lub środków z Funduszu Pracy;
3) tryb płatności;
4) termin wykorzystania dotacji lub środków z Funduszu Pracy, nie dłuższy niż do dnia
31 grudnia danego roku budżetowego;
5) termin i sposób rozliczenia przyznanych dotacji lub środków z Funduszu Pracy, w
tym zasady ich rozliczania w przypadku skrócenia okresu funkcjonowania instytucji
lub miejsc opieki dofinansowanych z dotacji, o którym mowa w ust. 2 pkt 3;
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dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania;
7) tryb kontroli wykonania zadania, przy czym w umowie można postanowić, że
kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach
o kontroli w administracji rządowej;
8) warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy, w tym zasady zwrotu dotacji lub
środków z Funduszu Pracy w przypadku skrócenia okresu funkcjonowania
instytucji lub miejsc opieki, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, dofinansowanych z
dotacji lub środków z Funduszu Pracy.>
<7. Do środków z Funduszu Pracy stosuje się odpowiednio art. 57 i art. 169 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.
zm.), z tym że organem właściwym do umarzania, odraczania terminów lub
rozkładania na raty spłat należności Funduszu Pracy, a także wydania decyzji o
zwrocie w związku z wykorzystaniem środków niezgodnie z przeznaczeniem albo
pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości, jest wojewoda.>

<Art. 62a.
1. Minister właściwy do spraw rodziny zapewnia system teleinformatyczny służący do
realizacji ustawy przez gminę, wojewodę, ministra właściwego do spraw rodziny,
podmioty zamierzające prowadzić żłobki lub kluby dziecięce, podmioty prowadzące
żłobki lub kluby dziecięce, podmioty zatrudniające dziennych opiekunów oraz przez
osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1.
2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, służy w szczególności do:
1) składania wniosku o wpis do rejestru przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek
lub klub dziecięcy;
2) składania wniosku o wpis do wykazu;
3) składania wniosku o zmianę lub wykreślenie z rejestru lub wykazu przez podmiot
prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennych opiekunów
oraz osobę, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1;
4) dokonywania przez gminę wpisu, zmiany oraz wykreślenia z rejestru lub wykazu;
5) dokonywania przez podmiot wpisany do rejestru lub wykazu samodzielnych zmian
danych lub informacji, o których mowa odpowiednio w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10
lub art. 46 ust. 2 pkt 6–8;
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podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego
opiekuna, osobę, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, oraz gminę;
7) weryfikacji przekazanych sprawozdań i sporządzenia zbiorczego sprawozdania
przez gminę i wojewodę.>
[Art. 64.
1. Gmina jest zobowiązana do sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i przekazywania ich właściwemu wojewodzie, w
wersji elektronicznej.
2. Systemy teleinformatyczne stosowane w urzędach administracji publicznej realizujących
zadania w zakresie określonym w ustawie stanowią integralne części systemów
teleinformatycznych stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych określonych w
ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz.
114, z późn. zm.).
3. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzór, terminy i
sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, mając na uwadze potrzebę ujednolicenia informacji
przekazywanych przez podmioty realizujące ustawę.]

<Art. 64.
1. Podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce, podmioty zatrudniające dziennego
opiekuna oraz osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, są zobowiązane do
sporządzania sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat
3:
1) organizowanej przez gminę  gmina przekazuje wojewodzie,
2) organizowanej przez podmioty inne niż gmina  podmioty te przekazują gminie,
a gmina przekazuje zbiorcze sprawozdanie wojewodzie
 w postaci elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa
w art. 62a.
3. Wojewoda sporządza zbiorcze sprawozdanie z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do
lat

3

i

przekazuje

je,

w

postaci

elektronicznej,
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- 148 teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a, ministrowi właściwemu do spraw
rodziny.
4. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, przekazywane są następujące dane:
1) liczba osób zatrudnionych w żłobku lub klubie dziecięcym według stanowiska pracy;
2) informacja o niezaspokojonym zapotrzebowaniu na miejsca opieki w żłobku, klubie
dziecięcym lub u dziennego opiekuna;
3) informacja o połączeniu żłobków lub klubów dziecięcych w zespoły ze wskazaniem
poszczególnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i ich liczby;
4) informacja o zorganizowaniu wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej żłobków, klubów dziecięcych lub ich zespołów, w tym informacja o
wykonywaniu tej obsługi przez jednostki, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe;
5) wysokość otrzymywanych dotacji ze środków publicznych, w tym ze środków Unii
Europejskiej, na jedno dziecko;
6) wysokość wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego
i instytucje publiczne.
5. Podmioty inne niż gmina prowadzące żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniające
dziennego opiekuna oraz osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, przekazują
właściwej gminie sprawozdania za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 
w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego. Gmina przekazuje wojewodzie
sprawozdania z zakresu sprawowanej przez siebie opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia oraz zbiorcze sprawozdania z
zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 organizowanej przez podmioty inne niż
gmina  w terminie do dnia 14 lutego każdego roku.
6. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny zbiorcze
sprawozdanie w terminie do dnia 28 lutego każdego roku.>

Art. 64a.
[1. Gmina jest zobowiązana do przekazywania danych z rejestru oraz wykazu dziennych
opiekunów ministrowi właściwemu do spraw rodziny za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 64 ust. 2.]
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z rejestru oraz z wykazu wojewodzie i ministrowi właściwemu do spraw rodziny za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a.>
2. Minister właściwy do spraw rodziny publikuje dane, o których mowa w ust. 1, na stronach
internetowych ministerstwa.
<Art. 64b.
1. Żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty są zwolnione z opłat z tytułu
trwałego

zarządu,

użytkowania

i

użytkowania

wieczystego

nieruchomości

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i
ich związków, zajętych na działalność związaną z prowadzeniem żłobka lub klubu
dziecięcego.
2. Żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty są zwolnione z podatku od
nieruchomości w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu
dziecięcego, na zasadach określonych w przepisach o podatkach i opłatach
lokalnych.>

USTAWA

z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

(Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972)
Art. 2.
1. Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z
dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.
2. Zasiłek dla opiekuna przysługuje:
1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy,
w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;
2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia
pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
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odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa
cywilnego.
4. Odsetki, o których mowa w ust. 3, przysługują do dnia wejścia w życie ustawy.
5. Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:
1) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego
zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
2) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.
[6. Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub
posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna
w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla
opiekuna.]
<6. Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub
posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla
opiekuna.>
7.

(1)

Ustalenie członkowi rodziny osoby sprawującej opiekę prawa do dodatku do zasiłku

rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
lub świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad inną osobą nie powoduje utraty
prawa do zasiłku dla opiekuna.
Art. 9a.
[1. Organy realizujące zasiłki dla opiekunów sporządzają sprawozdania rzeczowo-finansowe
z realizacji zadań określonych w ustawie i przekazują je właściwemu miejscowo
wojewodzie za pomocą systemu teleinformatycznego.]
<1. Organ właściwy oraz wojewoda sporządzają sprawozdania rzeczowo-finansowe z
realizacji zadań określonych w ustawie.>
<1a. Organ właściwy przekazuje sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zadań
określonych w ustawie właściwemu miejscowo wojewodzie.>
[2. Wojewoda sporządza zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań
określonych w ustawie i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rodziny za
pomocą systemu teleinformatycznego.]
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określonych w ustawie, w tym uwzględniające realizowane przez niego zadania, i
przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rodziny.>
<2a. Sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zadań określonych w ustawie
przekazywane są zgodnie z wzorami udostępnionymi drogą elektroniczną przez
ministra właściwego do spraw rodziny.>
3. Zadania określone w niniejszej ustawie są realizowane za pomocą systemów
teleinformatycznych stosowanych 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.).

[Art. 9b.
Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób
sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań określonych w ustawie
oraz terminy i sposób ich przekazywania, mając na względzie konieczność zapewnienia
kompletności i jednolitości informacji przekazywanych przez organy realizujące zasiłki dla
opiekunów oraz skutecznej realizacji zadań określonych w ustawie.]

<Art. 9b.
Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób
sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań określonych w
ustawie oraz terminy i sposób ich przekazywania, uwzględniając potrzebę zapewnienia
skutecznej realizacji zadań określonych w ustawie.>

U S T A W A z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 i
1579 oraz z 2017 r. poz. 777)
[Art. 2.
1. Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej.
2. Karta poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie
określonym w niniejszej ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych.]
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Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym
prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w
niniejszej ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych:
1) wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym dalej „kartą
tradycyjną”, lub
2) realizowanym przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych,
udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny, zawierającego usługi
ułatwiające

korzystanie

z

przyznanych

uprawnień,

zwanym

dalej

„kartą

elektroniczną”.>
Art. 4.
[1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą
rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu
co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej - do końca roku akademickiego
- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art.
10 ust. 4 pkt 4;
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.]
<1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez
którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub
mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.>
2. Członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub
osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną
pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w
rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575).
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przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia
wymagania, o których mowa w ust. 2b.
2b. Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia  w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej  do dnia 30 września roku
 w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa
w art. 10 ust. 4 pkt 4.>
3. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy
rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka
w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie
ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej
trojga dzieci.
4. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu
rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na
niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Art. 5.
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:
1) osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
[2) cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o
której mowa w 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 zamieszkuje z członkami rodziny na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;]
<2) cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta
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w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i
2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej
Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z
członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;>
3) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu
art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525 oraz z 2015 r. poz. 1274),
posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Art. 6.
1. Rodzic, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia
zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 3 i 4.
[2. Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo
wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł,
utracił prawo do posiadania Karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub
rozwiązane przez rozwód.
3. Dziecko, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania odpowiednio przez
okres, o którym mowa w art. 4 ust. 1, mimo utraty tego uprawnienia przez rodzica lub
zmniejszenia się liczby dzieci, które wchodziły w skład rodziny wielodzietnej.]
<2. Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania
mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że
rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty, małżeństwo z rodzicem zostało
unieważnione albo rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu
małżeństwa.
3. Dziecko, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania odpowiednio
przez okres, o którym mowa w art. 4 ust. 2b, mimo utraty tego uprawnienia przez
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wielodzietnej.>
4. W przypadku gdy rodzicowi posiadającemu Kartę urodziło się dziecko lub rodzic ten
przyjął dziecko w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, dziecko to
nabywa prawo do posiadania Karty mimo utraty tego uprawnienia przez pozostałe dzieci z
danej rodziny wielodzietnej.

Art. 10.
1. Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny
wielodzietnej.
<1a. Członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że
wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej.
1b. Rodzic lub małżonek rodzica we wniosku o przyznanie karty elektronicznej
wskazuje jednocześnie członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć.
1c. W przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty
elektronicznej, we wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przedstawić
adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny
wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać.>
2. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze
względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
3. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków
rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do
czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o
przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu
członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
4. Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów
potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
[1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic
nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez
umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;]
<1) w przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co
najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani
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w stosunku do co najmniej trojga dzieci;>
2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt
małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument
potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający
tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej
placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający
tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w
rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w
dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
5. W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2, składając wniosek o przyznanie Karty,
poza dokumentami, o których mowa w ust. 4, okazuje się dokument potwierdzający
prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 4 i
7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.
[7. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający
tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu
urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.]
8. Wójt sporządza i uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów.
9. Przedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, nie jest wymagane, w
przypadku gdy wójt może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych niezbędnych do ustalenia
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podstawie danych, którymi rozporządza.
[9a. Wniosek i dokumenty, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, mogą być składane drogą
elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez
ministra właściwego do spraw rodziny.]
<9a. Wniosek i dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5, mogą być składane drogą
elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez
ministra właściwego do spraw rodziny.>
10. (1) Wniosek o przyznanie karty lub wydanie jej duplikatu składany w postaci
elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy wniosek ten składany jest z
wykorzystaniem systemu, o którym mowa w ust. 9a, w systemie tym może być
zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych
danych w postaci elektronicznej.
[11. (2) W przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty lub jej duplikatu jest składany w formie,
o której mowa w ust. 10, do wniosku dołącza się elektroniczne kopie dokumentów, o
których mowa w ust. 4, 5 i 7, po uwierzytelnieniu ich w sposób określony w ust. 10.]
<11. W przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty lub jej duplikatu jest składany w
formie, o której mowa w ust. 10, do wniosku dołącza się:
1) oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, w postaci elektronicznej lub
2) elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, po uwierzytelnieniu
ich w sposób określony w ust. 10.>
12. (3) W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej , po wpisaniu do formularza
wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków rodziny wielodzietnej, formularz
wniosku może być 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 się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu o
dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie można stwierdzić stopnia
pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą a członkami rodziny wielodzietnej.
14. W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru
PESEL zawartych w formularzu wniosku wnioskodawca wskazuje w formularzu wniosku
poprawne dane.
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Niepełnosprawności informacji, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11, wójt wzywa
wnioskodawcę do dołączenia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności.
16. (15) W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany informacji
drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 9 pkt 1, wójt uzyskuje informacje, o których
mowa w ust. 9 pkt 1, w drodze pisemnej wymiany informacji. Podmioty prowadzące
rejestry publiczne przekazują te informacje niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wójta.
17. (16) W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez wójta informacji, o
których mowa w ust. 9, z przyczyn nieleżących po stronie wójta, wójt wzywa
wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje.
18. (17) Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje
niezbędne do ustalenia prawa do Karty z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL,
o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, o
którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, oraz z ogólnopolskiego
wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów, o których mowa w przepisach
o szkolnictwie wyższym, w celu umożliwienia wójtowi weryfikacji prawa do Karty, a
także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę
realizacji Karty przez wójta.
19. (18) Minister właściwy do spraw rodziny w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust.
18, przekazuje drogą elektroniczną podmiotom prowadzącym rejestry, o których mowa w
ust. 18, dane, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6.
<20. Minister właściwy do spraw rodziny może określić oraz zamieścić na swojej stronie
Biuletynu Informacji Publicznej wzór wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej
duplikatu.>
Art. 11.
1. Karta jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;
[3) dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po
końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub
do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej
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pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;]
<3) dziecku powyżej 18. roku życia  odpowiednio do dnia 30 września następującego po
końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce,
lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest
planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym
mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;>
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
[6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu
dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po
końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub
do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej
placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 25. roku życia.]
<6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu
dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej  odpowiednio do dnia 30 września
następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki
w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w
którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z
oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 25. roku życia.>
2. W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2, Karta jest przyznawana odpowiednio na
okres, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu
potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6, Karta jest ważna wraz z
dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.
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[1. Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania wymaga
przyznania nowej Karty.]
<1. Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca
zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty.>
2. W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wójt
wydaje duplikat Karty.
Art. 13.
[1. Karta jest przyznawana bezpłatnie.]
<1. Karta jest przyznawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 1a.>
<1a. Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy:
1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie
karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę
elektroniczną albo
2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta
elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty
tradycyjnej.>
2. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.
[3. Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji
materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, wójt może, na umotywowany wniosek,
zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 2.]
<3. Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące
sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, wójt może, na
umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty, o
której mowa w ust. 1a lub 2.>
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wójt nie wydaje decyzji administracyjnej.
[5. Odmowa zwolnienia z ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 2, następuje w drodze
decyzji administracyjnej
6. Wpływy z opłaty, o której mowa w ust. 2, stanowią dochód budżetu państwa.]
<5. Odmowa zwolnienia z ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1a lub 2, następuje w
drodze decyzji administracyjnej.
6. Wpływy z opłaty, o której mowa w ust. 1a lub 2, stanowią dochód budżetu państwa.>
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W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian
danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej
jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę.]

<Art. 15.
1. W przypadku wystąpienia zmian:
1) mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub
2) danych zawartych w Karcie, lub
3) adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu  jeżeli obowiązek ich podania
wynika z niniejszej ustawy
 członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym
wójta, który przyznał Kartę.
2. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy, członek
rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta,
który przyznał Kartę, chyba że członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek
o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.
3. W przypadku złożenia przez członka rodziny wielodzietnej wniosku o przyznanie
nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania wójt właściwy ze względu
na nowe miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej powiadamia o zmianie
miejsca zamieszkania przez członka rodziny wielodzietnej wójta, który przyznał
Kartę.
4. Zmiana danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, może być przekazana wójtowi za
pomocą usług udostępnianych w ramach karty elektronicznej.>

Art. 18.
1. Minister właściwy do spraw rodziny zapewnia:
[1) produkcję blankietów Kart, personalizację blankietów Kart oraz dystrybucję Kart;]
<1) produkcję

blankietów

kart

tradycyjnych,

personalizację

blankietów

kart

tradycyjnych, dystrybucję Kart oraz system teleinformatyczny umożliwiający
obsługę funkcjonalności związanych z kartami elektronicznymi, w szczególności
zapewniający funkcjonalność pozwalającą na potwierdzenie uprawnień członków
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przyznanych na podstawie Karty;>
2) system teleinformatyczny, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z
realizacją ustawy.
2. Minister właściwy do spraw rodziny dokonuje wyboru podmiotu odpowiedzialnego za
wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
3. Minister właściwy do spraw rodziny może dokonać wyboru podmiotu odpowiedzialnego za
wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
4. Wójt realizuje ustawę za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1
pkt 2.
Art. 21.
1. W zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy wójt oraz
minister właściwy do spraw rodziny mogą przetwarzać następujące dane osób
ubiegających się o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu:
1) imię i nazwisko;
<1a)

imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka;>

2) data urodzenia;
3) miejsce zamieszkania lub pobytu;
4) adres do korespondencji;
5) numer PESEL;
6) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają
numeru PESEL;
7) stan cywilny;
8) obywatelstwo;
9) stopień pokrewieństwa z członkami rodziny;
10) rodzaj szkoły, do której uczęszcza dziecko;
11) rodzaj i stopień niepełnosprawności;
12) informacja o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej;
13) orzeczenie sądu o odebraniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej;
14) dochody członków rodziny wielodzietnej - w przypadku złożenia wniosku, o którym
mowa w art. 13 ust. 3;
[15) adres poczty elektronicznej i numer telefonu osoby składającej wniosek o przyznanie
Karty lub wydanie jej duplikatu - o ile je posiada.]
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numer telefonu i adres poczty elektronicznej członka rodziny wielodzietnej  o ile

je posiada lub o ile obowiązek ich podania wynika z niniejszej ustawy.>
<1a. Minister właściwy do spraw rodziny może przetwarzać również dane, o których
mowa w ust. 1:
1) pkt 5  do celów statystycznych;
2) pkt 15 w zakresie adresu poczty elektronicznej  w celu przekazywania informacji
związanych z uprawnieniami dla rodzin.>
2. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym do realizacji
zadań wynikających z niniejszej ustawy są wójt oraz minister właściwy do spraw rodziny.
3. Minister właściwy do spraw rodziny może udostępnić mechanizm weryfikacji numerów i
statusów wydanych Kart instytucjom oraz podmiotom, które przyznały uprawnienia na
rzecz rodzin wielodzietnych na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do udzielenia
tych uprawnień.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane przez okres 1 roku od
dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób,
którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w
którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna.
[5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów
przetwarzania, o których mowa w ust. 4.]
<5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, wraz z wnioskiem o przyznanie Karty i
dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania Karty, usuwa się niezwłocznie
po upływie okresów przetwarzania, o których mowa w ust. 4.>

[Art. 22.
Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób unieważnienia
Karty oraz wzory:
1) Karty,
2) wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu,
3) znaku "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny",
4) logo rodziny wielodzietnej
- uwzględniając konieczność odpowiedniego zabezpieczenia Karty oraz ujednolicenia
procedur w sprawach o przyznanie Karty, a także mając na uwadze konieczność
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honorujemy Kartę Dużej Rodziny".]
<Art. 22.
Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób
unieważnienia Karty, szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte we
wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, oraz wzory:
1)

Karty,

2)

znaku „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”,

3)

logo rodziny wielodzietnej

 uwzględniając konieczność odpowiedniego zabezpieczenia Karty oraz ujednolicenia
procedur w sprawach o przyznanie Karty, a także mając na uwadze konieczność
zapewnienia

szerokiej

rozpoznawalności

logo

rodziny

wielodzietnej

i

znaku

„Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.>

Art. 24.
1. Przyznanie członkom rodzin wielodzietnych uprawnień przez podmioty, o których mowa w
art. 23 ust. 1 pkt 2, następuje na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do
spraw rodziny. Umowa określa w szczególności:
1) strony umowy;
2) uprawnienia przysługujące na podstawie Karty;
3) zasady i warunki rozwiązania umowy;
4) okres, na jaki jest zawierana umowa.
2. Zawierając umowę z podmiotem, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2, minister właściwy
do spraw rodziny bierze pod uwagę w szczególności:
[1) potencjał podmiotu do przyznania uprawnień członkom rodzin wielodzietnych w
odniesieniu do uwarunkowań branży, w której działa ten podmiot, w tym liczbę
podmiotów działających w tej branży oraz uzyskiwane przez nie marże, oraz zakres
prowadzonej przez ten podmiot działalności;]
<1) potencjał podmiotu do przyznania uprawnień członkom rodzin wielodzietnych
w odniesieniu do uwarunkowań branży, w której działa ten podmiot;>
2) uprawnienia przyznawane na rzecz członków rodzin wielodzietnych w zakresie
podstawowej działalności podmiotu;
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wielodzietnych;
4) gwarancję preferencyjnego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności
oferowanych przez ten podmiot.
3. Umowy, o których mowa w ust. 1, mogą zawierać wojewodowie na podstawie
porozumienia zawartego z ministrem właściwym do spraw rodziny.
4. Minister właściwy do spraw rodziny może zlecić, w drodze konkursu ofert, o którym mowa
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), zawieranie umów, o których mowa w ust. 1,
organizacjom pozarządowym prowadzącym przez okres co najmniej 3 lat działalność na
rzecz rodzin wielodzietnych, mającym co najmniej jedną terenową jednostkę
organizacyjną w każdym województwie.
5. Minister właściwy do spraw rodziny, wojewoda, o którym mowa w ust. 3, oraz organizacja
pozarządowa, o której mowa w ust. 4, mogą odmówić zawarcia z podmiotem, o którym
mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2, umowy albo rozwiązać z nim umowę, w szczególności ze
względu na sprzeczność oferowanych towarów lub usług z promowaniem modelu rodziny
wielodzietnej oraz jej pozytywnego wizerunku.

Art. 26.
1. Podmioty, które na podstawie umowy, o której mowa w art. 24 ust. 1, przyznają
uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, oraz podległe właściwym ministrom
instytucje, w których zostały przyznane członkom rodzin wielodzietnych uprawnienia,
mają prawo zweryfikować tożsamość osoby posługującej się Kartą na podstawie
okazanego przez nią dokumentu potwierdzającego tożsamość.
2. Podmioty oraz instytucje, o których mowa w ust. 1, mają prawo posługiwać się, w
szczególności w materiałach reklamowych oraz informacyjnych, znakiem "Tu
honorujemy Kartę Dużej Rodziny".
<Art. 26a.
Minister właściwy do spraw rodziny może prowadzić działania mające na celu
zwiększenie dostępności do informacji o uprawnieniach przysługujących rodzinom
wielodzietnym na podstawie Karty, w szczególności przez przekazywanie członkom
rodzin wielodzietnych informacji pochodzących od podmiotów, które przyznały
uprawnienia rodzinom wielodzietnym.>
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1. Realizacja zadań gminy związanych z przyznaniem Karty należy do zadań z zakresu
administracji rządowej.
2. Koszt realizacji ustawy przez gminy związany z przyznaniem Karty jest finansowany ze
środków budżetu państwa.
3. Podziału dotacji celowej z budżetu państwa na poszczególne gminy dokonują
wojewodowie.
[4. Koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem
Karty wynosi 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie.
5. W przypadku gdy po przyznaniu Kart członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła zmiana w
liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej
Karty lub w przypadku przyznania nowej Karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był
już posiadaczem Karty, koszt realizacji ustawy przez gminę wynosi 2,68 zł za przyznanie
Karty.
6. Koszt realizacji ustawy przez gminę za wydanie duplikatu Karty wynosi 1,34 zł.]
<4. Koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych
z przyznawaniem Karty wynosi 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie,
chyba że Karta przyznawana jest wyłącznie rodzicom  w takim przypadku koszt
ten wynosi 5,36 zł za jedną rodzinę wielodzietną.
5. W przypadku gdy po przyznaniu Kart członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła
zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością
przyznania kolejnej Karty lub w przypadku przyznania nowej Karty członkowi
rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem Karty, lub w przypadku
stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty, koszt realizacji ustawy przez gminę
wynosi 2,68 zł za przyznanie Karty.
6. Koszt realizacji ustawy przez gminę za:
1) wydanie duplikatu Karty,
2) udostępnienie karty elektronicznej  w przypadku gdy członkowi rodziny
wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna,
3) wydanie karty tradycyjnej  w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na
jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna
 wynosi 1,34 zł.>
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zawieraniem umów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, są finansowane w wysokości
nie wyższej niż 3000 zł miesięcznie w danym województwie.]
8. Koszt uprawnień udzielonych przez instytucje podległe właściwym ministrom jest
finansowany z budżetów tych instytucji lub budżetów dysponentów właściwych części
budżetowych.
9. Koszt uprawnień udzielonych przez podmioty inne niż instytucje podległe właściwym
ministrom, na podstawie umowy, o której mowa w art. 24 ust. 1, nie jest finansowany ze
środków budżetu państwa.
10. Koszty związane z zawieraniem umów, o których mowa w art. 24 ust. 1, są finansowane z
budżetu państwa.
11. Samorządowy program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych nie jest
finansowany ze środków budżetu państwa.

Art. 36.
[1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na lata 2015-2024 na realizację ustawy
przez gminy, wojewodów, ministra właściwego do spraw rodziny i ministra właściwego do
spraw transportu wynosi 585,38 mln zł, z tego:
1) w 2015 r. - 72,49 mln zł, w tym:
a) 4,79 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 0,58 mln zł na realizację ustawy przez wojewodów,
c) 15,40 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
d) 51,72 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej
Rodziny;
2) w 2016 r. - 62,89 mln zł, w tym:
a) 2,05 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 0,58 mln zł na realizację ustawy przez wojewodów,
c) 8,54 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
d) 51,72 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej
Rodziny;
3) w latach 2017-2024 - 56,25 mln zł (dla każdego roku), w tym:
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b) 0,58 mln zł na realizację ustawy przez wojewodów,
c) 3,49 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
d) 51,72 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej
Rodziny.
2. Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a-c, pkt 3 lit. a-c, oraz w przypadku zagrożenia
przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków wdraża
mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5.
3. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny w terminie do 15. dnia
każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy, informację o
stopniu wykorzystania środków na zadania wynikające z ustawy realizowane przez gminy.
4. Minister właściwy do spraw transportu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o
których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, pkt 2 lit. d, pkt 3 lit. d, i w przypadku zagrożenia
przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków
przekazuje informację ministrowi właściwemu do spraw rodziny.]
<1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na lata 2017–2028 na realizację
ustawy przez gminy, wojewodów, ministra właściwego do spraw rodziny i ministra
właściwego do spraw transportu wynosi 749,57 mln zł, z tego:
1) w 2017 r. – 20,31 mln zł, w tym:
a) 0,92 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 5,49 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 13,90 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną
Kartę Dużej Rodziny;
2) w 2018 r. – 31,80 mln zł, w tym:
a) 1,93 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 5,70 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 18,26 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną
Kartę Dużej Rodziny,
d) 5,91 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
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a) 3,72 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 9,88 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 32,98 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną
Kartę Dużej Rodziny,
d) 8,21 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
4) w 2020 r. – 68,40 mln zł, w tym:
a) 2,42 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 8,95 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 46,83 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną
Kartę Dużej Rodziny,
d) 10,20 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
5) w 2021 r. – 64,24 mln zł, w tym:
a) 0,69 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 4,40 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 48,46 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną
Kartę Dużej Rodziny,
d) 10,69 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
6) w 2022 r. – 66,38 mln zł, w tym:
a) 0,72 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 4,40 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 50,10 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną
Kartę Dużej Rodziny,
d) 11,16 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
7) w 2023 r. – 68,54 mln zł, w tym:
a) 0,75 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 4,41 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
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- 170 c) 51,74 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną
Kartę Dużej Rodziny,
d) 11,64 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
8) w 2024 r. – 70,70 mln zł, w tym:
a) 0,78 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 4,41 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 53,38 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną
Kartę Dużej Rodziny,
d) 12,13 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
9) w 2025 r. – 72,86 mln zł, w tym:
a) 0,81 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 4,41 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 55,03 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną
Kartę Dużej Rodziny,
d) 12,61 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
10) w 2026 r. – 75,02 mln zł, w tym:
a) 0,84 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 4,41 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 56,68 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną
Kartę Dużej Rodziny,
d) 13,09 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
11) w 2027 r. – 77,18 mln zł, w tym:
a) 0,87 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 4,41 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 58,33 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną
Kartę Dużej Rodziny,
d) 13,57 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
12) w 2028 r. – 79,35 mln zł, w tym:
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b) 4,41 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 59,98 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną
Kartę Dużej Rodziny,
d) 14,05 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu.
2. Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o
których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i b, pkt 3 lit. a i b, pkt 4 lit. a i b, pkt
5 lit. a i b, pkt 6 lit. a i b, pkt 7 lit. a i b, pkt 8 lit. a i b, pkt 9 lit. a i b, pkt 10 lit. a i b,
pkt 11 lit. a i b i pkt 12 lit. a i b, oraz w przypadku zagrożenia przekroczenia
przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków wdraża
mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5.
3. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny w terminie do 15.
dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy,
informację o należnych gminie środkach na zadania wynikające z realizacji ustawy.
4. Minister właściwy do spraw transportu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o
których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. c, pkt 4 lit. c, pkt 5 lit. c, pkt 6
lit. c, pkt 7 lit. c, pkt 8 lit. c, pkt 9 lit. c, pkt 10 lit. c, pkt 11 lit. c i pkt 12 lit. c, oraz w
przypadku

zagrożenia

przekroczenia

przyjętego

na

dany

rok

budżetowy

maksymalnego limitu wydatków przekazuje informację ministrowi właściwemu do
spraw rodziny.>
<4a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych monitoruje wykorzystanie limitu
wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, pkt 3 lit. d, pkt 4 lit. d, pkt 5 lit. d,
pkt 6 lit. d, pkt 7 lit. d, pkt 8 lit. d, pkt 9 lit. d, pkt 10 lit. d, pkt 11 lit. d i pkt 12 lit. d, i
w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy
maksymalnego limitu wydatków przekazuje informację ministrowi właściwemu do
spraw rodziny.>
5. W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego
limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rodziny zastosuje
mechanizm korygujący polegający na obniżeniu wysokości kosztów realizacji ustawy
przez ograniczenie częstotliwości sporządzania sprawozdań przez gminę i pomniejszenie
kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 4.
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- 172 U S T A W A z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U.
poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 245, 624 i 777)

Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) dochodzie - oznacza to dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
[2) dochodzie członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny
osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do
świadczenia wychowawczego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1-3;]
<2) dochodzie członka rodziny  oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka
rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane
jest prawo do świadczenia wychowawczego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1–3a;>
[3) dochodzie dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego - oznacza to przeciętny
miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki
ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1-3;]
<3) dochodzie dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego  oznacza to
przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym
okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, z zastrzeżeniem
art. 7 ust. 1–3a;>
4) dochodzie rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny;
5) dziecku - oznacza to dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz
dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko
znajdujące się pod opieką prawną;
6) emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu
niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowe, określone w przepisach o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o
zaopatrzeniu

emerytalnym

funkcjonariuszy

Policji,

Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, o
zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także uposażenia
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- 173 w stanie spoczynku określone w przepisach prawa o ustroju sądów powszechnych,
przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sądzie Najwyższym, a także renty
szkoleniowe i renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, renty z
tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków
lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, a także renty
strukturalne 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;
7) gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o
podatku rolnym;
8) instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej,
młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt
śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają
nieodpłatnie pełne utrzymanie;
9) niepełnosprawnym dziecku - oznacza to dziecko legitymujące się orzeczeniem o
niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności;
10) opiekunie faktycznym dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem,
jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka;
11) organie właściwym - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub
otrzymującej świadczenie wychowawcze;
12) osobach pozostających na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących się z
połączonych dochodów tych osób;
13) osobie samotnie wychowującej dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę
rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;
14) pierwszym dziecku - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do
ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i
roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia,
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4 ust. 2;
15) przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - oznacza to
rozporządzenie 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 późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5,
str. 72, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr
883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L
284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.);
[16) rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków,
rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi
osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a
także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o
którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162); do członków rodziny nie zalicza się dziecka
pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku
małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; w przypadku
gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców
rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się
jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców;]
<16)

rodzinie  oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków,

rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi
osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku
życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek
dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972); do członków
rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka
pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego
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- 175 własne dziecko; w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod
opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji, lub
żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się
okresach, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców;>
17) szkole - oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną oraz
szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a
także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodek umożliwiający
dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz dzieciom i
młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki;
18) umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - oznacza to:
a) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
b) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
c) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
19) utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
[b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,]
< b)

utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,>

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty
socjalnej,
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej
wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
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- 176 g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby
zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w
przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby
zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
h) utratą świadczenia rodzicielskiego,
i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników,
j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.);
20) uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
[b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,]
< b)

uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,>

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskaniem

zasiłku

przedemerytalnego

lub

świadczenia

przedemerytalnego,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej,
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania
po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej,
f) uzyskaniem

zasiłku

chorobowego,

świadczenia

rehabilitacyjnego

lub

zasiłku

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników,
i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;
21) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie
stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie
pracy lub świadczenie 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 także prowadzenie pozarolniczej
działalności gospodarczej;
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- 177 22) znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to:
a) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
b) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
c) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej
egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie
rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
d) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników.
Art. 5.
1. Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, w
wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
2. [W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku
gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga
rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę
świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę
tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a
otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie
przysługuje.] <W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18.
roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc
ustala

się,

dzieląc

kwotę

tego

świadczenia

przez

liczbę

wszystkich

dni

kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni
kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.> Kwotę świadczenia
wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
<2a. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką
naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub
żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się
okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców
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połowy

kwoty

przysługującego

za

dany

miesiąc

świadczenia

wychowawczego.>
3. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w
art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00
zł.
4. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze
przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Art. 7.
1. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką
opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest
prawo do świadczenia wychowawczego, lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie
uwzględnia się dochodu utraconego.
2. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod
opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki
ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, ustalając dochód członka rodziny
lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód
dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten
jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia
wychowawczego.
3. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod
opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki
ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dochód ich ustala się na podstawie
dochodu członka rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna
prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po
miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w
okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
<3a. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub
rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub
dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i
w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego
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pozarolniczą działalność gospodarczą.
3b. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów

osiąganych

przez

osoby

fizyczne

w

roku

kalendarzowym

poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie,
w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1
sierpnia każdego roku.>
4. W przypadku gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie.
5. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha
przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu
ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu
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. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa
stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w
dzierżawę, z wyjątkiem:
1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu
rodziny gospodarstwa rolnego;
2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię
produkcyjną;
3) gospodarstwa rolnego oddanego 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 oraz w
przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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dzierżawę na zasadach, o których mowa w ust. 6, dochód uzyskany z gospodarstwa
rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
8. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości
Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się
o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
9. W przypadku gdy prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na dziecko
pozostające pod opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód, uwzględnia się tylko
dochód dziecka.
10. W przypadku gdy rodzina uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody
pozarolnicze, dochody te sumuje się.

Art. 8.
<1.> Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne
dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym
charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o
zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
<2. Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie
wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica,
świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub
zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców
zostało oddalone;
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dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na
rzecz tego dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga
rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.>

Uwaga:
- użyte w art. 11 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3, art. 14 ust. 3 i
4 pkt 1 i 2, art. 15 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 i 11, art. 17 ust. 1
we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 3–6, art. 20 ust. 2, art. 23 ust. 1 i art. 27
ust. 1 w różnym przypadku i różnej liczbie wyrazy [marszałek województwa]
zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku i odpowiedniej liczbie
wyrazem <wojewoda>;
- użyte w art. 11 ust. 4 i art. 14 ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia w różnej
liczbie wyrazy [samorząd województwa] zastępuje się użytym w odpowiedniej
liczbie wyrazem <wojewoda>.

Art. 11.
1. Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej
się o świadczenie wychowawcze:
[1) pełni funkcję instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się
osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;]
<1) pełni funkcję instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej
w

koordynacji

systemów

zabezpieczenia

społecznego

w

przypadku

przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej;>
2) wydaje decyzje w sprawach świadczenia wychowawczego realizowanego w związku
z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
[2. Marszałek województwa może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora, jego zastępcę lub
innego pracownika regionalnego ośrodka polityki społecznej lub innego pracownika
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świadczenia

wychowawczego

w

ramach

koordynacji

systemów

zabezpieczenia

społecznego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.]
<2. Wojewoda może, w formie pisemnej, upoważnić pracownika urzędu wojewódzkiego
do załatwiania w jego imieniu spraw dotyczących

realizacji świadczenia

wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a
także do wydawania w tych sprawach decyzji.>
3. Świadczenie wychowawcze przyznane decyzją wydaną przez marszałka województwa
wypłaca organ właściwy.
4. Samorząd województwa wymienia dane w zakresie świadczenia wychowawczego w
ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia
Społecznego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE)
nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, za
pośrednictwem punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 12 ust. 2.

[Art. 12a.
1. Minister właściwy do spraw rodziny oraz wojewoda monitorują realizację świadczenia
wychowawczego przez organy właściwe oraz marszałków województw.
2. Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje realizację świadczenia wychowawczego
poprzez pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia
wychowawczego, o którym mowa w art. 17 ust. 6, oraz przekazywanie tych informacji
organom właściwym oraz marszałkom województw.]

<Art. 12a.
1. Minister właściwy do spraw rodziny oraz wojewoda monitorują realizację
świadczenia wychowawczego przez organy właściwe.
2.

Minister

właściwy

do

spraw

rodziny

monitoruje

realizację

świadczenia

rodziny

monitoruje

realizację

świadczenia

wychowawczego przez wojewodów.
3.

Minister

właściwy

do

spraw

wychowawczego przez pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 17 ust. 6, oraz przekazywanie
tych informacji organom właściwym oraz wojewodom.>
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1. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują
odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna
prawnego dziecka.
2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.
<2a. Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.>
3. Wniosek zawiera dane dotyczące:
[1) osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, nazwisko,
adres miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć,
numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu
potwierdzającego tożsamość oraz adres poczty elektronicznej;]
<1) osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię,
nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo,
płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL  numer i serię
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile je posiada  adres poczty
elektronicznej i numer telefonu;>
2) dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię,
nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w
przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego
tożsamość.
4. Do wniosku dołącza się odpowiednio:
[1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów 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.)
każdego członka rodziny;
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przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
a) wysokości dochodu,
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;]
<1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów 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 2016 r. poz. 2032, z
późn. zm.) dotyczące każdego członka rodziny;
2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny
rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje
odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
 w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do
świadczenia wychowawczego;>
3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego:
a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu
sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia
wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.
5. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 mogą być składane drogą
elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
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2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
3)

(2)

banków

krajowych

oraz

spółdzielczych

kas

oszczędnościowo-kredytowych

świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji
zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra
właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw
informatyzacji;
4) wskazanego w informacji, o której mowa w pkt 3.
6. Minister właściwy do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw
informatyzacji, w informacji, o której mowa w ust. 5 pkt 3:
1)

(3)

wskaże wymogi, które muszą spełniać systemy teleinformatyczne banków krajowych

oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, o których mowa w ust. 5 pkt 3;
2) może wskazać systemy teleinformatyczne, za pomocą których mogą być składane drogą
elektroniczną wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4.
7. (4) Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci elektronicznej za
pomocą systemów teleinformatycznych, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 4, opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia
pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.
8. (5) Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci elektronicznej za
pomocą systemów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, uwierzytelnia się przy użyciu danych
uwierzytelniających

stosowanych

przez

bank

krajowy

lub

spółdzielczą

kasę

oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji w drodze elektronicznej posiadacza
rachunku.
9. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4, składane w postaci elektronicznej za
pomocą systemów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, podpisane przy użyciu danych
obejmujących imię, nazwisko oraz numer PESEL, są równoważne pod względem
skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym.
10. (6) Na potrzeby złożenia wniosku i załączników do wniosku określonych w ust. 4,
składanych w postaci elektronicznej za pomocą systemu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2,
bank krajowy na wniosek klienta, a spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa - na
wniosek członka, przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dane niezbędne do
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2.
11. (7)

W

przypadku

wniosku

składanego

w

postaci

elektronicznej

opatrzonego

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym

ePUAP

lub

uwierzytelnionego

potwierdzenia pochodzenia i

integralności

w

sposób

zapewniający

weryfikowanych

możliwość

danych w postaci

elektronicznej, po wpisaniu do formularza wniosku numerów PESEL osoby występującej
o przyznanie świadczenia wychowawczego i dzieci pozostających na utrzymaniu tej
osoby, formularz wniosku może być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL
w zakresie imion, nazwiska, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa i płci osoby
występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego i członków rodziny.
12. (8) Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu o
dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie można stwierdzić stopnia
pokrewieństwa pomiędzy osobą występującą o przyznanie świadczenia wychowawczego
a członkami rodziny.
13. W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru
PESEL zawartych w formularzu wniosku osoba występująca o przyznanie świadczenia
wychowawczego wskazuje w formularzu wniosku poprawne dane.
14. Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze nie może złożyć w formie
dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub
stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o
świadczenie wychowawcze, osoba ta może złożyć elektroniczną kopię takiego
dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust.
1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, a w przypadku składania dokumentów za pomocą
systemów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, przy pomocy mechanizmów określonych w ust.
9.
15. Sprawa z wniosku złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, załatwiana jest
w formie pisemnej.
16. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć
dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
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w przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, nie ubiega się o przyznanie świadczenia
wychowawczego na pierwsze dziecko.
18. Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego jest
wymagane potwierdzenie:
1) wysokości dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub
członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest
prawo do świadczenia wychowawczego, w tym dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt
1,
2) wielkości gospodarstwa rolnego,
3) nieponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie
- osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia wychowawczego przedkłada zaświadczenia
lub oświadczenia.
19. Oświadczenia, o których mowa w ust. 18, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
20. Potwierdzenie złożenia w postaci elektronicznej wniosku wraz z załącznikami do
wniosku, określonymi w ust. 4, przesyłane jest osobie ubiegającej się o świadczenie
wychowawcze, w sposób przewidziany w systemie, za pośrednictwem którego nastąpiło
złożenie wniosku, a w przypadku braku takiej możliwości na adres poczty elektronicznej
wskazany przez osobę ubiegającą się o świadczenie.
21. Podmioty, których systemy teleinformatyczne, o których mowa w ust. 5 pkt 2-4, są
wykorzystywane do składania wniosków i załączników do wniosków, o których mowa w
ust. 4, usuwają dane objęte treścią wniosków i załączników do wniosków, o których
mowa w ust. 4, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potwierdzeniu złożenia wniosku
przez organ właściwy.
[22. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb
postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wzory:
1) wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
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przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne,
3) oświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego
- kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania w sprawach
o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz przekazywania dokumentacji niezbędnej
do sprawnej realizacji, w tym drogą elektroniczną, zadań w zakresie świadczenia
wychowawczego.]
<22. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i
tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz
szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte:
1) we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
2) w

oświadczeniach

niezbędnych

do

ustalenia

prawa

do

świadczenia

wychowawczego, w tym oświadczeniach o dochodach członków rodziny oraz
zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2
 kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania
w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz przekazywania
dokumentacji niezbędnej do sprawnej realizacji, w tym drogą elektroniczną,
zadań w zakresie świadczenia wychowawczego.>
<23. Minister właściwy do spraw rodziny może określić oraz zamieścić na swojej stronie
Biuletynu Informacji Publicznej wzory:
1) wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;
2) oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, w tym
oświadczeń o dochodach członków rodziny oraz zaświadczenia, o którym mowa w
ust. 4 pkt 2.>
Art. 14.
[1. Systemy teleinformatyczne stosowane w urzędach administracji publicznej realizujących
zadania w zakresie określonym w ustawie stanowią integralne części systemów
teleinformatycznych stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych określonych w
ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz.
114, z późn. zm.).]
<1. Organy administracji publicznej realizują niniejszą ustawę przy pomocy systemów
teleinformatycznych stanowiących integralne części systemów teleinformatycznych
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listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z
2017 r. poz. 60, 624 i 777).>
2. Minister właściwy do spraw rodziny tworzy rejestr centralny obejmujący następujące
informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez organy właściwe i
samorządy

województw

podczas

realizacji

zadań

w

zakresie

świadczenia

wychowawczego:
1) dane dotyczące osób pobierających świadczenie wychowawcze, osób ubiegających się o
świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) adres miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania,
d) numer PESEL,
e) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie
posiadają numeru PESEL,
f) stan cywilny,
g) obywatelstwo,
h) stopień pokrewieństwa z członkami rodziny,
i) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
ia)

(9)

informacje o uczęszczaniu dziecka do szkół i placówek oświatowych, o których mowa

w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60 i 777), okresie uczęszczania,
typie lub rodzaju instytucji oraz nazwie i adresie siedziby instytucji, do której dziecko
uczęszcza,
ib)

(10)

informacje o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej,

ic)

(11)

informacje o rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych,

j) liczbę i wysokość wypłaconych świadczeń,
k) płeć,
l) dochody,
m) organ, do którego złożono wniosek, oraz datę złożenia wniosku,
n) organ, który przyznał świadczenie, datę wydania decyzji przyznającej świadczenie oraz
numer tej decyzji,
o) okres, na jaki świadczenie zostało przyznane;
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3. (12) Informacje, o których mowa w ust. 2, mogą być przetwarzane przez ministra
właściwego do spraw rodziny i wojewodę w celu monitorowania realizacji świadczeń
wychowawczych oraz w celu umożliwienia organom właściwym i marszałkom
województw weryfikacji prawa do świadczeń wychowawczych oraz przez podmioty
wymienione w ust. 4 w celu, w jakim informacje te zostały im udostępnione, na zasadach
określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Organy właściwe i marszałkowie województw
przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując systemy teleinformatyczne, o
których mowa w ust. 1.
4. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 2, udostępnia się, w
zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań ustawowych, następującym podmiotom:
1) organowi właściwemu i marszałkowi województwa - w celu weryfikacji danych
dotyczących osób ubiegających się o przyznanie świadczenia wychowawczego, osób
pobierających świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin;
2) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych, i marszałkowi województwa - w celu weryfikacji danych
dotyczących osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób pobierających
świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin;
3) organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169), i
organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 tej ustawy - w celu
weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego i członków
ich rodzin oraz danych dotyczących dłużników alimentacyjnych;
4) jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki samorządu
terytorialnego - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o
świadczenia z pomocy społecznej, osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej
oraz członków ich rodzin;
5) powiatowym i wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności - w celu
weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i osób posiadających orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
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poczty elektronicznej wskazanego we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego w celu przekazywania informacji związanych z uprawnieniami dla
rodzin. Przepisy ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio.
4b. Organy właściwe i wojewodowie, wykorzystując systemy teleinformatyczne, o
których mowa w ust. 1, przekazują do rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 2,
również adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego.>
5. Minister właściwy do spraw rodziny przechowuje informacje w rejestrze centralnym, o
którym mowa w ust. 2, przez okres 10 lat od dnia zaprzestania udzielania świadczenia
wychowawczego, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie
zostało przyznane, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w
sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie
prawa do świadczenia bez rozpatrzenia.
6. Podmioty wymienione w ust. 4 przechowują informacje, o których mowa w ust. 2, przez
okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 2, z
wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie wychowawcze nie zostało
przyznane albo którym wydane zostało orzeczenie o niezaliczeniu do osób
niepełnosprawnych lub o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, które
przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia
albo wydania orzeczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o
ustalenie prawa do świadczenia albo o wydanie orzeczenia bez rozpatrzenia.
7. Informacje, o których mowa w ust. 2, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów
przechowywania, o których mowa w ust. 5 i 6.

Art. 15.
1. Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub
osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki
nad dzieckiem, w tym również w przypadku, o którym mowa w art. 22, wydatkowania
świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia
wychowawczego, organ właściwy oraz marszałek województwa mogą zwrócić się do
kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu
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(Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.), w celu weryfikacji tych wątpliwości.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, organ właściwy oraz marszałek województwa
mogą wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji o okolicznościach
dotyczących

sprawowania

opieki

nad

dzieckiem,

marnotrawienia

świadczenia

wychowawczego lub wydatkowania go niezgodnie z celem, jeżeli informacje te zostały
ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3
miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie
informacji.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy:
1) organ właściwy upoważnił do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia
wychowawczego kierownika ośrodka pomocy społecznej lub kierownika innej jednostki
organizacyjnej gminy, lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej,
lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy;
[2) marszałek województwa upoważnił do załatwiania w jego imieniu spraw dotyczących
realizacji świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego dyrektora, jego zastępcę lub innego pracownika regionalnego ośrodka
polityki społecznej, lub innego pracownika urzędu marszałkowskiego.]
<2) wojewoda upoważnił do załatwiania w jego imieniu spraw dotyczących realizacji
świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego pracownika urzędu wojewódzkiego.>

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 państwie, w którym mają
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ
właściwy 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 przyznającej świadczenie wychowawcze lub po dniu jej
wydania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, o którym mowa w ust. 1,
organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
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Polskiej lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko
kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, marszałek województwa ustala, czy w
przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego.
5. W przypadku gdy marszałek województwa w sytuacji, o której mowa w ust. 1, ustali, że
mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wydaje
decyzję zgodnie z art. 11.
[6. W przypadku gdy marszałek województwa w sytuacji, o której mowa w ust. 2, ustali, że
mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ
właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze od dnia, w którym osoba
podlega ustawodawstwu państwa, o którym mowa w ust. 1, w zakresie świadczeń na
rodzinę w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego.]
<6. W przypadku gdy wojewoda w sytuacji, o której mowa w ust. 2, ustali, że mają
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ
właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze za okres, w którym
osoba podlega ustawodawstwu w zakresie świadczeń na rodzinę w innym państwie,
o którym mowa w ust. 1, w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego.>
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, marszałek województwa wydaje decyzję w sprawie
świadczenia wychowawczego zgodnie z art. 11 od dnia, w którym osoba podlega
ustawodawstwu państwa, o którym mowa w ust. 1, w zakresie świadczeń na rodzinę w
związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
8. W przypadku gdy marszałek województwa ustali, że w sprawie nie mają zastosowania
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:
1) przekazuje sprawę organowi właściwemu w celu ustalenia prawa do świadczenia
wychowawczego - w przypadku, o którym mowa w ust. 1;
2) informuje o tym fakcie organ właściwy - w przypadku, o którym mowa w ust. 2.
9. Organ właściwy w przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, ustala prawo do świadczenia
wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
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wychowawczego w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego. Przepisy art. 25 stosuje się odpowiednio.
11. W przypadku zwrotu przez instytucję państwa, o którym mowa w ust. 1, nienależnie
pobranego świadczenia wychowawczego zgodnie z przepisami o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego marszałek województwa może umorzyć pozostałą kwotę
nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego łącznie z odsetkami ustawowymi za
opóźnienie w całości lub w części, w szczególności jeżeli pozostała kwota wynika z
różnicy kursowej.
Art. 17.
1.

(15)

Organ właściwy oraz marszałek województwa ustalający prawo do świadczenia

wychowawczego są obowiązani do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji drogą
elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą
pisemną, od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów
publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z
rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, oraz drogą
elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny z systemu
informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, z
Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, odpowiednio:
1) 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, zawierających
dane o wysokości:
a) dochodu,
b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) należnego podatku;
1a)

(16)

informacji o dochodzie, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. c tiret dwudzieste dziewiąte

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
2)

(17)

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

3) informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o
wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych
składek;
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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 późn. zm.),
obejmującej następujące dane:
a) datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
b) datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu
niepełnosprawności,
c) okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.
2. W przypadku gdy w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o
Niepełnosprawności znajduje się więcej niż jedno orzeczenie wydane na podstawie
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczące tej samej osoby, informacja, o której
mowa w ust. 1 pkt 4, jest przekazywana wyłącznie na podstawie orzeczeń, które
potwierdzają prawo do świadczenia wychowawczego.
3. W przypadku braku w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o
Niepełnosprawności informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4, organ właściwy oraz
marszałek

województwa

prowadzący

postępowanie

w

sprawie

świadczenia

wychowawczego wzywają osobę, o której mowa w art. 13 ust. 1, do dołączenia orzeczenia
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
4. (18) W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany, drogą
elektroniczną, informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 1a, 3 i 4 oraz art. 14 ust. 2 pkt 1
lit. a, b, d, f, g oraz k, organ właściwy oraz marszałek województwa uzyskują te
informacje w drodze pisemnej wymiany informacji. Organy podatkowe, organy
emerytalno-rentowe oraz podmioty prowadzące rejestry publiczne przekazują te
informacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wniosku organu właściwego lub marszałka województwa.
5. (19) W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy lub
marszałka województwa informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 1a i 3 oraz art. 14 ust.
2 pkt 1 lit. a, b, d, f, g oraz k, z przyczyn nieleżących po stronie organu właściwego lub
marszałka województwa, organ właściwy lub marszałek województwa wzywają osobę, o
której mowa w art. 13 ust. 1, do dołączenia tych informacji.
6. (20) Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje
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przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w
przepisach

o

systemie

informacji

oświatowej,

oraz

z

Centralnego

Wykazu

Ubezpieczonych, w celu umożliwienia organom właściwym i marszałkom województw
weryfikacji prawa do świadczeń wychowawczych, a także w celu monitorowania przez
ministra

właściwego

do

spraw

rodziny oraz

wojewodę

realizacji

świadczeń

wychowawczych przez organy właściwe oraz marszałków województw.
7. (21) Minister właściwy do spraw rodziny w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 6,
przekazuje drogą elektroniczną organom emerytalno-rentowym oraz podmiotom
prowadzącym rejestry, o których mowa w ust. 6, dane, o których mowa w art. 14 ust. 2
pkt 1 lit. a, b, d oraz e.
Art. 18.
1. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do
dnia 30 września roku następnego.
2. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym
wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym
mowa w ust. 1, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia
dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.
3. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności
lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala
się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności
lub stopnia niepełnosprawności.
4. W przypadku gdy prawo do świadczenia wychowawczego uzależnione jest od
niepełnosprawności dziecka, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres,
o którym mowa w ust. 1, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo
do świadczenia wychowawczego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa
termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu, o którym mowa w ust.
1.
5. W razie utraty dochodu prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od pierwszego
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej
jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
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dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub dochodu z
pozarolniczej działalności gospodarczej, po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty
dochodu, ustalone prawo do świadczenia wychowawczego weryfikuje się z
uwzględnieniem art. 7 ust. 3a. Przepisy art. 20 ust. 1 stosuje się.>
[6. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczenia
wychowawczego, świadczenie nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym
miesiącu od miesiąca, w którym dochód został osiągnięty.]
<6. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczenia
wychowawczego, świadczenie nie przysługuje od miesiąca następującego po
pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.>

Art. 19.
1. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, podmiot realizujący
świadczenie wychowawcze wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do
poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
2. W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot
realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy
niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów.
Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
3. W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę
składającą wniosek jest brak wydania dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo
określonym w odrębnych przepisach terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje,
począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.
<4. W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do
świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od
ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku
tego tytułu

wykonawczego, podmiot

realizujący

świadczenie wychowawcze

przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w
stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu
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dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5,
w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca
złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do
świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez
rozpatrzenia.
5. W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy, w terminie, o
którym mowa w ust. 4, tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia
alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy
udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, bieg terminu, o którym mowa w ust.
4, ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych
dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, świadczenie wychowawcze przysługuje:
1) od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od miesiąca, od którego rodzic został
zobowiązany do zapłaty alimentów, jeżeli spełnione są pozostałe warunki
uprawniające do świadczenia – w przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego;
2) od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do
świadczenia

–

w

przypadku

dostarczenia

dokumentów

poświadczających

okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5.>

Art. 20.
1. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia
wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do
niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.
2. Osoby otrzymujące świadczenie wychowawcze, instytucje publiczne i organizacje
pozarządowe są obowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego lub marszałka
województwa, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo
do świadczenia wychowawczego.
Art. 21.
[1. Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który
przyznane zostało świadczenie wychowawcze.]
<1. Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych.>
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wychowawczego po 10. dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za dany miesiąc
wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
złożono wniosek.]
[3. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są
przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.]
<3. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny
okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków
składanych drogą elektroniczną  od dnia 1 lipca danego roku.>
4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres
złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik
danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.
[5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres
złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października
danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia
przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.]
<5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny
okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września
do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30
listopada tego roku.>
<5a. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października
do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia

wychowawczego

następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
5b. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do
dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz
wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia
następnego roku.
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złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia
danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia

wychowawczego

następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.>
6. Podmiot realizujący świadczenie wychowawcze jest obowiązany poinformować osoby
ubiegające się o to świadczenie o terminach składania wniosków, o których mowa w ust.
4 i 5.
Art. 23.
1. Organ właściwy lub marszałek województwa odmawiają przyznania prawa do świadczenia
wychowawczego,

jeżeli

osoba

ubiegająca

się

o

to

świadczenie

uniemożliwi

przeprowadzenie wywiadu, o którym mowa w art. 15 ust. 1, lub nie udzieli podczas tego
wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem.
<1a. Organ właściwy w przypadku wątpliwości dotyczących spełniania warunków do
otrzymywania przyznanego świadczenia wychowawczego, w szczególności warunku
zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 1
ust. 3, może wezwać osobę otrzymującą świadczenie wychowawcze do osobistego
udzielenia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności
mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.>
2. Wypłata świadczenia wychowawczego podlega wstrzymaniu, jeżeli osoba otrzymująca to
świadczenie odmówiła udzielenia lub nie udzieliła w wyznaczonym terminie wyjaśnień co
do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w tym
uniemożliwiła przeprowadzenie wywiadu, o którym mowa w art. 15 ust. 1, lub nie
udzieliła podczas tego wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem.
3. W przypadku przeprowadzenia wywiadu, o którym mowa w art. 15 ust. 1, lub udzielenia
wyjaśnień, o których mowa w ust. 2, świadczenie wychowawcze wypłaca się od miesiąca,
w którym przeprowadzono wywiad lub wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu, w jakim
przysługuje świadczenie wychowawcze, jeżeli osoba spełnia warunki określone w
ustawie.
4. Wypłata świadczenia wychowawczego podlega wstrzymaniu, jeżeli osoba, która otrzymuje
to świadczenie, nie podejmuje świadczenia wychowawczego przez trzy kolejne miesiące
kalendarzowe.
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wychowawcze za cały okres wstrzymania zgodnie z ust. 2 lub 4, jeżeli osoba ta spełnia
warunki określone w ustawie.
6. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanego świadczenia wychowawczego nie nastąpi do
końca okresu, w jakim przysługuje świadczenie wychowawcze, prawo do świadczenia
wychowawczego za ten okres wygasa.

Art. 25.
1. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego
zwrotu.
2. Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się:
1) świadczenie wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących
ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia wychowawczego albo wstrzymanie
wypłaty świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była
pouczona o braku prawa do jego pobierania;
<1a)

świadczenie wychowawcze wypłacone w związku z zastosowaniem

przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu  po ustaleniu, że wystąpiły
okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 3a;>
2) świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych
zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w
błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
3) świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 6,
za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w
innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji
przyznającej świadczenie wychowawcze;
4) świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, której następnie
stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym
naruszeniem prawa albo świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji,
która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie
odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego;
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w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze, z przyczyn niezależnych od
organu, który wydał tę decyzję.
3. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ust. 2 pkt
1-3 i 5, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.
4. Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego ulegają
przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie
nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego stała się ostateczna.
5. Bieg przedawnienia przerywa:
1) odroczenie terminu płatności należności,
2) rozłożenie spłaty należności na raty,
3) zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony
- przy czym po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo odpowiednio
od dnia następującego po dniu odroczenia terminu płatności należności, rozłożenia
spłaty należności na raty lub zastosowania środka egzekucyjnego, o którym dłużnik
został powiadomiony.
6. Decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego nie jest
wydawana, jeżeli od terminu jego pobrania upłynęło więcej niż 10 lat.
7. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego łącznie z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z
wypłacanego świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz
wypłacanych zasiłków dla opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014
r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
8. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze podlega egzekucji w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
9. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego podlegają zwrotowi łącznie z
odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rachunek bankowy wskazany przez organ
właściwy. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu
wypłaty świadczenia wychowawczego do dnia spłaty.
10. Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranego świadczenia
wychowawczego,

może

umorzyć

kwoty

nienależnie

pobranego

świadczenia

wychowawczego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności
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sytuacji rodziny.
11. W przypadku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w formie
czeku, nie realizuje się czeku, gdy kwota zwrotu jest niższa niż koszty obsługi czeku.
12. W przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze,
wygasają należności, o których mowa w ust. 2 i 9.

Art. 28.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

<Art. 28a.
Minister właściwy do spraw rodziny może przekazywać na wskazany we wniosku o
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego adres poczty elektronicznej informacje
związane z uprawnieniami dla rodzin.>
Art. 29.
[1. Organ właściwy oraz samorząd województwa realizują zadania z zakresu świadczenia
wychowawczego jako zadanie z zakresu administracji rządowej.]
<1. Organ właściwy realizuje zadania z zakresu świadczenia wychowawczego jako
zadanie z zakresu administracji rządowej.>
2. Do finansowania świadczenia wychowawczego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
3. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej
z budżetu państwa.
4. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 3, w przypadku organu właściwego wynoszą 1,5%
otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.
5. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w trakcie danego roku
budżetowego nie mają wpływu na wysokość kosztów obsługi, o których mowa w ust. 4.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do
spraw rodziny, działającego w porozumieniu z właściwymi dysponentami części
budżetowych, może dokonywać przeniesień wydatków budżetowych między częściami
budżetu państwa, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, z
przeznaczeniem na zadania wynikające z niniejszej ustawy.
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budżetowych, z wyłączeniem rezerw celowych, oraz przeniesione w trybie, o którym
mowa w ust. 6, nie mogą być przeznaczane na realizację innych zadań.
8. Do wydatków przeniesionych w trybie, o którym mowa w ust. 6, nie stosuje się przepisów
art. 170 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 30.
[1. Organ właściwy oraz marszałek województwa sporządzają sprawozdania rzeczowofinansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i przekazują je
właściwemu miejscowo wojewodzie.]
<1. Organ właściwy oraz wojewoda sporządzają sprawozdania rzeczowo-finansowe z
wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.>
<1a. Organ właściwy przekazuje sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania
zadań z zakresu świadczenia wychowawczego właściwemu miejscowo wojewodzie.>
[2. Wojewoda sporządza zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z
zakresu świadczenia wychowawczego i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw
rodziny.
3. 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.]
<2. Wojewoda sporządza zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania
zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, w tym uwzględniające wykonywanie
przez niego zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, i przekazuje je ministrowi
właściwemu do spraw rodziny.
3. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób
sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu
świadczenia

wychowawczego

oraz

terminy

i

sposób

ich

przekazywania,

uwzględniając potrzebę zapewnienia skutecznej realizacji zadań z zakresu
świadczenia wychowawczego finansowanych z budżetu państwa.>
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- 205 <4. Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia
wychowawczego przekazywane są zgodnie ze wzorami udostępnionymi, drogą
elektroniczną, przez ministra właściwego do spraw rodziny.>

U S T A W A z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami
organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. poz.
777)
[Art. 9.
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz.
1927 i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60) po art. 66 dodaje się art. 66a w brzmieniu:
"Art. 66a. Minister właściwy do spraw rodziny, w celu umożliwienia wójtom, burmistrzom,
prezydentom miast oraz marszałkom województw weryfikacji prawa odpowiednio do
świadczeń

rodzinnych,

świadczeń

z

funduszu

alimentacyjnego,

świadczenia

wychowawczego oraz Karty Dużej Rodziny, a także w celu monitorowania przez ministra
właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz Karty Dużej Rodziny
odpowiednio przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz marszałków
województw, pozyskuje z bazy danych SIO dane identyfikacyjne ucznia obejmujące imię,
nazwisko i numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL - imię
(imiona), nazwisko, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość oraz dane dziedzinowe ucznia obejmujące informacje o:
1) uczęszczaniu ucznia do szkoły lub placówki oświatowej;
2) okresie uczęszczania ucznia do szkoły lub placówki oświatowej;
3) typie szkoły lub rodzaju placówki oświatowej oraz nazwie i adresie siedziby szkoły lub
placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał.".]

<Art. 9.
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1927 i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60, 777 i 949) po art. 66 dodaje się art. 66a w
brzmieniu:
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- 206 „Art. 66a. Minister właściwy do spraw rodziny, w celu umożliwienia wójtom,
burmistrzom, prezydentom miast oraz wojewodom weryfikacji prawa odpowiednio
do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia
wychowawczego oraz Karty Dużej Rodziny, a także w celu monitorowania przez
ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji świadczeń
rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego
oraz Karty Dużej Rodziny odpowiednio przez wójtów, burmistrzów, prezydentów
miast oraz wojewodów, pozyskuje z bazy danych SIO dane identyfikacyjne ucznia
obejmujące imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego
numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dane dziedzinowe ucznia
obejmujące informacje o:
1) uczęszczaniu ucznia do szkoły lub placówki oświatowej;
2) okresie uczęszczania ucznia do szkoły lub placówki oświatowej;
3) typie szkoły lub rodzaju placówki oświatowej oraz nazwie i adresie siedziby
szkoły lub placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał.”.>
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