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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 20 maja 2021 r. 

 

o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny 

 

(druk nr 402) 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) 

 

Art. 281.  

§ 1. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 

1)   zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 

powinna być zawarta umowa o pracę, 

1a)  nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub 

elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w art. 25
1
 § 4 pkt 4, wraz ze 

wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej 

zawarcia,  

2)   nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed 

dopuszczeniem go do pracy, 

3)   wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, 

naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy, 

4)   stosuje wobec pracowników inne kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o 

odpowiedzialności porządkowej pracowników, 

5)   narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników 

związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych, 

6)    nie prowadzi dokumentacji pracowniczej, 

6a)   nie przechowuje dokumentacji pracowniczej przez okres, o którym mowa w art. 94 

pkt 9b, art. 94
5
 § 2 i art. 94

6 
pkt 2, albo przez dłuższy okres, jeżeli wynika on z 

odrębnych przepisów, 

7)    pozostawia dokumentację pracowniczą w warunkach grożących uszkodzeniem lub 

zniszczeniem; 
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- podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. 

[§ 2. Jeżeli pracownik, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest osobą wobec której toczy się 

egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa 

powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji 

alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące 

- pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 

000 zł.] 

<§ 2. Jeżeli pracownik, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest osobą, o której mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 55, 912, 1214 i 1802 oraz z 2020 r. poz. 1747), pracodawca lub osoba 

działająca w jego imieniu podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.> 

 

Art. 282. 

§ 1. Kto, wbrew obowiązkowi: 

1)   nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia 

przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi 

rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie 

obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, 

2)   nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub 

bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, 

3)    nie wydaje pracownikowi w terminie świadectwa pracy, 

- podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje podlegającego 

wykonaniu orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub 

sądem pracy. 

[§ 3. 
(25)

 Kto wbrew obowiązkowi wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej 

umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, 

pracownikowi będącemu osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń 

alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu 

świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze 

spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące 

- podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.] 
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<§ 3. Kto wbrew obowiązkowi wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej 

umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń 

alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, podlega karze 

grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1219, z późn. zm.) 

Art. 411. 

1. Finansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 4-6, ze 

środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy odbywa się przez: 

1)    udzielanie oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na 

zachowanie płynności finansowej; 

2)   udzielanie dotacji, w tym: 

a)  dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, 

b)  dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych, 

c)  dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji, 

d)  (uchylona), 

e)  dopłaty do rat lub innych opłat ustalanych w umowach leasingu w rozumieniu 

przepisów art. 23a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) i art. 17a pkt 1 ustawy z 

dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 865, z późn. zm.); 

3)   nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i 

samorządowej. 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c. (uchylony). 

1d. Finansowanie wydatków na prace, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 

2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki, odbywa się w formie dotacji. 
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1e. Ogólną kwotę środków przeznaczanych na finansowanie, o którym mowa w ust. 1d, 

określa roczny plan finansowy Narodowego Funduszu. 

1f. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1d, określa szczegółowy harmonogram prac 

likwidacyjnych i rekultywacyjnych obejmujący rodzaj i zakres zadań, wysokość 

niezbędnych nakładów i czas ich realizacji zatwierdzony przez Narodowy Fundusz. 

1g. Dotacja, o której mowa w ust. 1d, wykorzystana niezgodnie ze szczegółowym 

harmonogramem prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych podlega zwrotowi do 

Narodowego Funduszu. 

2. Przeznaczenie środków na finasowanie potrzeb geologii wymaga zasięgnięcia opinii 

ministra właściwego do spraw środowiska, a na finansowanie potrzeb górnictwa - ministra 

właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin oraz Prezesa Wyższego Urzędu 

Górniczego. 

3. Pożyczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem pożyczek przeznaczonych na 

zachowanie płynności finansowej, mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem 

terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych efektów. 

3a. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, stosuje się do obligacji emitowanych na cele 

związane z działalnością, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 4-6, przez 

podmioty posiadające osobowość prawną wykonujące zadania z zakresu gospodarki 

komunalnej. 

3b. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, stosuje się do rat lub innych opłat 

ponoszonych przez korzystających, ustalanych w umowach, których przedmiotem jest 

leasing środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających 

amortyzacji i służących realizacji celów z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki 

wodnej. 

3c. W przypadku gdy pożyczka na zachowanie płynności finansowej, o której mowa w ust. 1 

pkt 1, stanowi pomoc publiczną, może być udzielana jako pomoc publiczna, mająca na 

celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 

Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia 

gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 

91 I z 20.03.2020, str. 1). 

3d. Pomoc publiczna w formie zmiany warunków lub terminów spłaty pożyczki, o której 

mowa w ust. 1 pkt 1, lub w formie umorzenia pożyczki zgodnie z ust. 3 może być 

udzielana jako pomoc publiczna, mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w 
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gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy 

środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trawiącej epidemii 

COVID-19 (2020/C 91 I/01). 

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą dysponować rachunkami środków 

dewizowych. 

5. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą udzielać poręczeń: 

1)   spłaty kredytów lub pożyczek, 

2)   spłaty odsetek od kredytów lub pożyczek, 

3)   zwrotu przyznanych środków 

-   pod warunkiem przeznaczenia tych kredytów, pożyczek lub środków na cele z zakresu 

ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz ustanowienia zabezpieczeń 

odpowiednio na rzecz Narodowego Funduszu albo wojewódzkich funduszy na 

wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczycieli. 

5a. Poręczenia są terminowe i udzielane do kwoty określonej w umowie. 

5b. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze pobierają opłatę prowizyjną od poręczeń, 

uwzględniając w szczególności kwotę zobowiązania. 

6. Narodowy Fundusz może przejąć zobowiązania ministra właściwego do spraw klimatu, 

jeżeli przyznanie środków przez rządy państw obcych i organizacje międzynarodowe, 

zgodnie z ustaleniami umów międzynarodowych, jest uwarunkowane udzieleniem przez 

ministra właściwego do spraw klimatu gwarancji zwrotu wypłaconych kwot w całości lub 

w części, z przyczyn określonych w tych umowach. 

6a. Narodowy Fundusz może obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach oraz 

nabywać obligacje emitowane przez inne podmioty niż Skarb Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego, za zgodą ministra właściwego do spraw klimatu i ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli jest to związane z rozwojem 

przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska. 

7. Wnioski o przyznanie pożyczek lub dotacji, których wartość jednostkowa przekracza 

10 000 000 euro, dotyczące środków technicznych służących jedynie ograniczeniu 

negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności oczyszczalni ścieków, 

elektrofiltrów lub składowisk odpadów, powinny zawierać uzasadnienie obejmujące 

analizę ewentualnych alternatywnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub 

technologicznych mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie powstawania 

zanieczyszczeń oraz wprowadzenie czystszej produkcji. 
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8. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze udzielają dotacji, pożyczek, poręczeń oraz 

przekazują środki finansowe na podstawie umów cywilnoprawnych. 

9. Formy umowy cywilnoprawnej nie stosuje się do przekazywania środków na nagrody za 

działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z 

wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej, o 

których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli ich fundatorem jest Narodowy Fundusz lub 

wojewódzkie fundusze. 

10. 
(30)

 Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą udostępniać środki finansowe 

bankom z przeznaczeniem na udzielanie gwarancji lub poręczeń, kredytów bankowych, 

pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu 

zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii. 

10a. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą zawierać umowy o udostępnienie 

środków finansowych, o których mowa w ust. 10, z bankami wybranymi na podstawie 

określonych przez te fundusze procedur, zapewniających poszanowanie zasady 

przejrzystości i równego traktowania banków oraz zawarcie umowy z każdym bankiem 

spełniającym obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne warunki określone w tych 

procedurach. 

10b. (uchylony). 

10c. (uchylony). 

10d. Do wyboru banków, o których mowa w ust. 10a, nie mają zastosowania przepisy o 

zamówieniach publicznych. 

10e. Umowy, o których mowa w ust. 10a, określają w szczególności tryb i terminy 

przekazywania bankom przez Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze środków 

finansowych, o których mowa w ust. 10. 

10f. 
(31)

 Narodowy Fundusz może udostępniać środki finansowe wojewódzkim funduszom z 

przeznaczeniem na: 

1)   udzielanie pożyczek lub dotacji, a także na dalsze udostępnianie środków zgodnie z 

ust. 10, na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii; 

2)   pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez: 

a)  wojewódzkie fundusze, związanych z wdrażaniem programów i przedsięwzięć, o 

których mowa w pkt 1, 
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b)  jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu programów i 

przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1, lub tworzeniu warunków do tego 

wdrażania. 

10g. 
(32)

 Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z 

Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania 

zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na 

jednego członka jej gospodarstwa domowego. 

10h. 
(33)

 Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 10g, wydaje wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej, o której mowa w 

ust. 10g. 

10i. 
(34)

 Dochodem, o którym mowa w ust. 10g, jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). 

10j. 
(35)

 Gospodarstwo domowe tworzą: 

1)   osoba fizyczna, o której mowa w ust. 10g, samotnie zamieszkująca i gospodarująca 

(gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo 

2)   osoba fizyczna, o której mowa w ust. 10g, oraz osoby z nią spokrewnione lub 

niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i 

gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). 

10k. 
(36)

 Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w ust. 10g, ustalana 

jest na podstawie dochodów osiągniętych w: 

1)   przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie 

wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10g - w przypadku żądania złożonego 

w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku; 

2)   ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie 

wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10g - w przypadku żądania złożonego 

w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku. 

10l. 
(37)

 Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w ust. 

10g, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8-9 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o: 

1)   rodzinie - rozumie się przez to gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 10j; 

2)   gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

333). 
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10m. 
(38)

 Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w ust. 

10g, z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

[10n. 
(39)

 Do postępowania w sprawie wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10g: 

1)   stosuje się przepisy art. 23 ust. 2a i ust. 4 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. f ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach 

jest mowa o rodzinie, rozumie się przez to gospodarstwo domowe, o którym mowa w 

ust. 10j; 

2)   przepisy art. 23 ust. 7, art. 23b ust. 1 pkt 1, 1a i 3, ust. 4 i 5, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25 

ust. 3 i art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych stosuje 

się odpowiednio.] 

<10n. Do postępowania w sprawie wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10g: 

1) stosuje się przepisy art. 23 ust. 2a i ust. 4 pkt 1 i 3 lit. f ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach jest 

mowa o rodzinie, rozumie się przez to gospodarstwo domowe, o którym mowa 

w ust. 10j; 

2) przepisy art. 23 ust. 7, art. 23b ust. 1 pkt 1, 1a, 1b, 2 w zakresie danych, o których 

mowa w art. 23 ust. 8 pkt 1 lit. a i e, oraz pkt 3, ust. 4 i 5, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25 

ust. 3 i 4 i art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

stosuje się odpowiednio.> 

10o. 
(40)

 Żądanie wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10g, zawiera następujące 

dane osoby fizycznej, o której mowa w ust. 10g, oraz członków jej gospodarstwa 

domowego: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię 

dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

3)   adres miejsca zamieszkania; 

4)   adres poczty elektronicznej lub numer telefonu osoby fizycznej, o której mowa w ust. 

10g, o ile je posiada. 
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10p. 
(41)

 Żądając wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10g, osoba fizyczna, o której 

mowa w ust. 10g, składa oświadczenie potwierdzające, że Narodowy Fundusz lub 

wojewódzki fundusz wymaga zaświadczenia w celu przyznania dofinansowania. 

[10q. 
(42)

 W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 10g, podaje się wysokość przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 

osoby fizycznej, o której mowa w ust. 10g, oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy 

członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego 

wieloosobowego.] 

<10q. W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 10g, podaje się dane, o których mowa w 

ust. 10o pkt 1–3, i wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na 

jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, o której mowa w ust. 10g, 

oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego 

jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.> 

10r. 
(43)

 Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w formie pisemnej, upoważnić swojego 

zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w 

przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych 

przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) - dyrektora centrum usług 

społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na 

wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum usług społecznych 

lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach, o 

których mowa w ust. 10g, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń. 

[10s. 
(44)

 Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzór żądania wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10g, 

2)   wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10g 

- kierując się koniecznością ujednolicenia formy przekazywanych danych, a także 

zapewnienia zupełności i przejrzystości przedstawianych informacji.] 

<10s. Żądanie wydania zaświadczenia oraz zaświadczenie, o których mowa w ust. 10g, 

sporządza się zgodnie ze wzorami udostępnionymi w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw klimatu.> 
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10t. 
(45)

 Narodowy Fundusz przekazuje, na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego, środki do Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, o którym mowa w 

art. 4211 ust. 1. 

10u. 
(46)

 Umowa, o której mowa w ust. 10t, określa w szczególności: 

1)   warunki i terminy przekazywania środków do Ekologicznego Funduszu Poręczeń i 

Gwarancji, obowiązki sprawozdawcze z wykorzystania środków Ekologicznego 

Funduszu Poręczeń i Gwarancji i warunki zwrotu niewykorzystanych lub 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków tego funduszu na rzecz 

Narodowego Funduszu; 

2)   szczegółowe warunki i tryb udzielania poręczeń lub gwarancji w ramach 

Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji; 

3)   wysokość, warunki i tryb pobierania opłat prowizyjnych z tytułu udzielonych 

poręczeń lub gwarancji w ramach Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. 

10v. 
(47)

 Przepisów art. 34c ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach 

udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 

122, 568, 1086, 1747 i 2127) nie stosuje się. 

11. Środki powierzone Narodowemu Funduszowi i wojewódzkim funduszom, pochodzące z 

pomocy zagranicznej, są wykorzystywane na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z umowami, na podstawie których 

środki te przekazano, oraz zgodnie z procedurami obowiązującymi w tych funduszach. 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) 

 

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 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty 

uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na 
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ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki 

na ubezpieczenie 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, 

–  renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na 

zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 

wojskowych oraz ich rodzin, 

–   świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny 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, 

–   ryczałt energetyczny, 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, 
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–  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 poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych 

w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 

1495), 

–  należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom 

jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w 

celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw 

sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich 

skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i 

pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji 

międzynarodowych i sił wielonarodowych, 

–   należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby 

kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży 

Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, 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 przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), 

stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
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sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) 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 2019 r. poz. 2215), 

–  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 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz 
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świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

–   kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, 

–   świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach 

opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), 

–  świadczenie rodzicielskie, 

–  zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, 

[–   stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;] 

<– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub 

Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca,> 

–   przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o 

składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne; 

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. 4-4c; 

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)   
(1)

 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, Straży 

Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-
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Skarbowej 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 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; 
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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; 

15a)  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) 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 2017 r. poz. 2092 oraz z 2019 r. 

poz. 1818); 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; 
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18)   szkole - oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową 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 rewalidacyjno-wychowawczy; 

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

nauce 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; 
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23)  utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a)  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

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, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym (Dz. U. poz. 303), 

e)  (uchylona), 

f)   wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 300, 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. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

24)  uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a)  zakończeniem urlopu wychowawczego, 

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 
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rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym, 

e)  (uchylona), 

f)   rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

g)  (uchylona), 

h)  uzyskaniem 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. 209 ust. 1 i 7 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

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 

674,00 zł
(2)

. 

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 764,00 zł
(3)

. 

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 
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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; 

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. 
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[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.] 

<4c. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wykreślenia z rejestru 

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). 

7. 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. 

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 2019 r. poz. 1256 i 1309). 
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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. 

8c. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa 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. 21. 

1. 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, Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej; 

2)   wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z 

koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. 
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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 wojewodę wypłaca organ 

właściwy. 

4. Wojewoda 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. 

<5. W sprawach o świadczenia rodzinne realizowane w związku z koordynacją 

systemów zabezpieczenia społecznego komunikacja między organem właściwym 

a wojewodą, w szczególności przesyłanie wniosków wraz z dokumentami lub decyzji 

administracyjnych, niezależnie od postaci, w której zostały złożone lub wydane, 

odbywa się wyłącznie przy użyciu systemu teleinformatycznego utworzonego przez 

ministra właściwego do spraw rodziny po zastosowaniu zapewnionych w systemie 

sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych. W 

przypadku wniosków, decyzji lub innych dokumentów, które posiadają wyłącznie 

postać papierową, przekazywana jest ich elektroniczna kopia. 

6. W sprawach o świadczenia rodzinne realizowane w związku z koordynacją systemów 

zabezpieczenia społecznego komunikacja między wojewodą a ministrem właściwym 

do spraw zabezpieczenia społecznego, w szczególności przesyłanie odwołań, 

ponagleń, zażaleń, innych akt sprawy, a także postanowień lub decyzji 

administracyjnych, niezależnie od postaci, w której zostały złożone lub wydane, 

odbywa się wyłącznie przy użyciu systemu teleinformatycznego utworzonego przez 

ministra właściwego do spraw rodziny po zastosowaniu zapewnionych w systemie 

sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych. W 

przypadku dokumentów, które posiadają wyłącznie postać papierową, 

przekazywana jest ich elektroniczna kopia.> 
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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 rodzinnych, o 

którym mowa w art. 23b ust. 6, oraz przekazywanie tych informacji organom właściwym 

oraz wojewodom. 

<4. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny w terminie do dnia 

31 stycznia informację o realizacji w roku poprzednim kontroli realizacji świadczeń 

rodzinnych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 

w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) wraz z jej wynikami i oceną, 

zawierającą w szczególności ocenę poprawności merytorycznej i formalnej zadań 

objętych kontrolą.> 

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, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer 
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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; 

3)    innych osób, podane przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczeń rodzinnych. 

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 w postaci elektronicznej mogą być 

składane za pomocą: 

1)   systemu, o którym mowa w ust. 6a, po zastosowaniu zapewnionych w systemie 

sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych; 

2)    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, po opatrzeniu ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym. 

3c. 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. 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. 
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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 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, 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)   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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f)  inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia 

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 wojewoda mogą zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy 

społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług 

społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych - do dyrektora centrum usług społecznych, 

o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. 1507, 1622, 1690 i 1818), w 

celu weryfikacji tych wątpliwości. 

4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 4aa, organ właściwy oraz wojewoda mogą wystąpić 

do ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy 

społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - do centrum 

usług społecznych, 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 albo centrum usług społecznych 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, a w przypadku przekształcenia 

ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług 

społecznych - dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki 

organizacyjnej gminy, lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy 

społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum 

usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - dyrektora centrum 

usług społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy; 
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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, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy 

społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - do dyrektora 

centrum usług społecznych o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu weryfikacji 

okoliczności dotyczących sprawowania opieki, o której 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, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w 

centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - dyrektora centrum 

usług społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, lub inną osobę 

na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia 

ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych 

- dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika 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 szczegółowy zakres 

informacji, jakie mają być zawarte: 

1)   we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 
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[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] 

<2) w oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w 

tym oświadczeniach o dochodach członków rodziny> 

- 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)   uczęszczanie dziecka lub osoby uczącej się do szkoły lub szkoły wyższej, 

2)   wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub 

członków 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; 
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[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.] 

<2) oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym 

oświadczeń o dochodach członków rodziny.> 

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, 

2)   wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu, 

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. 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, profilu 

osobistego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji 

elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym 

mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 

oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 i 1590), adekwatnie do 

poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług 
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świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego 

certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i 

uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli 

zostaną udostępnione w tym systemie. 

[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.] 

<7. Organy właściwe do realizacji ustawy używają oprogramowania, które jest zgodne z 

wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 6. Wojewoda 

oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego realizują 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 wojewodów 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, 

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)  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 2019 r. poz. 1942), okresie 
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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)   informacje o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, 

jc)   informacje o rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

jd)   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, 

<je) informacje o pobieraniu dodatku pielęgnacyjnego,> 

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 [;] <,> 

<q) informacje o zgonie;> 

2)   wartości udzielonych świadczeń. 

9. Informacje, o których mowa w ust. 8, są przetwarzane przez ministra właściwego do spraw 

rodziny i wojewodów w celu monitorowania realizacji świadczeń rodzinnych oraz w celu 

umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń 

rodzinnych oraz przez podmioty wymienione w ust. 10 w celu, w którym informacje te 

zostały im udostępnione. Organy właściwe i wojewodowie 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 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 2019 r. poz. 

670, 730, 1802 i 1818), i organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 
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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. z 2018 r. poz. 2134, z późn. 

zm.), i wojewodzie - 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 przetwarza dane w zakresie adresu poczty 

elektronicznej wskazanego we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w 

celu przekazywania informacji związanych z uprawnieniami dla 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 
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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. 

14. Minister właściwy do spraw rodziny udostępnia ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych, na jego żądanie, dane, o których mowa w ust. 8, w celu 

niezbędnym do wykonywania zadań analitycznych. Minister właściwy do spraw finansów 

publicznych dokonuje pseudonimizacji udostępnionych danych. 

<15. Minister właściwy do spraw informatyzacji po otrzymaniu od ministra właściwego 

do spraw rodziny informacji dotyczących osób uprawnionych do świadczeń 

rodzinnych i członków ich rodzin niezwłocznie przekazuje posiadane dane z rejestru 

PESEL w zakresie określonym w ust. 8 pkt 1 lit. q oraz informacje, o których mowa 

w art. 8 pkt 26 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 

r. poz. 510).> 

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 wojewodzie. 

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 wojewody 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.] 

<1. W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych lub członek rodziny 

tej osoby lub rodzic dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 
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państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz 

z dokumentami, w tym informacjami dotyczącymi sprawy, wojewodzie. 

2. W przypadku przebywania osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych lub członka 

rodziny tej osoby lub rodzica dziecka w dniu wydania decyzji ustalającej prawo do 

świadczeń rodzinnych lub po dniu jej wydania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej w państwie, o którym mowa w ust. 1, organ właściwy występuje do 

wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego, przekazując niezbędne dokumenty, w tym 

informacje dotyczące sprawy. 

2a. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku wyjazdu lub pobytu poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej w celach turystycznych, leczniczych lub związanych z 

podjęciem przez dziecko kształcenia.> 

<2b. Przekazywanie wniosku oraz dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje 

wyłącznie: 

1) w przypadku wniosku złożonego w postaci papierowej – poprzez wprowadzenie do 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 21 ust. 5, danych zawartych we 

wniosku oraz elektronicznych kopii załączników do wniosku; 

2) w przypadku wniosku złożonego w postaci elektronicznej – poprzez  przekazanie 

wraz z elektronicznymi kopiami załączników za pomocą systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 21 ust. 5. 

2c. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczące osób, o których mowa w ust. 1 i 

2, obejmują w szczególności: 

1) imię i nazwisko; 

2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię 

dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeżeli są znane; 

3) zagraniczny numer identyfikacyjny służący do identyfikacji ludności, jeżeli jest 

znany; 

4) państwo pobytu, jeżeli jest znane; 

5) okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest znany; 

6) adres miejsca zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest 

znany; 
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7) nazwę i adres pracodawcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są 

znane; 

8) miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli jest znane.> 

[3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, wojewoda ustala, czy w przekazanej sprawie 

mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

4. W przypadku gdy wojewoda w sytuacji, o której mowa w ust. 1, ustali, że mają 

zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wydaje 

decyzję zgodnie z art. 21.] 

<3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, wojewoda ustala, czy w przekazanej 

sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego, a także okres, w którym przepisy te mają zastosowanie. 

4. W przypadku gdy wojewoda w sytuacji, o której mowa w ust. 1, ustali, że mają 

zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wydaje 

decyzję w sprawie świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 21 za okres, o którym mowa 

w ust. 3.> 

<4a. W przypadku gdy decyzja wojewody, o której mowa w ust. 4, nie obejmuje całego 

okresu, na który ustalane jest prawo do świadczenia rodzinnego, wojewoda 

przekazuje sprawę organowi właściwemu w celu ustalenia prawa do świadczeń 

rodzinnych za okres nieobjęty decyzją, o której mowa w ust. 4.> 

[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, wojewoda 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.] 

<5. W przypadku gdy wojewoda w sytuacji, o której mowa w ust. 2, ustali, że mają 

zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ 
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właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenia rodzinne za okres, o którym mowa 

w ust. 3. 

6. W przypadku gdy wojewoda w sytuacji, o której mowa w ust. 2, ustali, że mają 

zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wydaje 

decyzję w sprawie świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 21 za okres, o którym mowa 

w ust. 3.> 

7. W przypadku gdy wojewoda 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.] 

<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, z 

zastrzeżeniem art. 24.> 

9. Wojewoda 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. 

10. W przypadku zwrotu przez instytucję państwa, o którym mowa w ust. 1, nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych zgodnie z przepisami o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego, wojewoda 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. 23b. 

1. Organ właściwy oraz wojewoda ustalający prawo do świadczeń rodzinnych 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 
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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)   informacji o dochodzie, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. c tiret dwudzieste 

dziewiąte;] 

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

dziewiąte i trzydzieste czwarte;> 

<1b) informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym 

podatkiem dochodowym od niektórych przychodów (dochodów) osiąganych 

przez osoby fizyczne, każdego członka rodziny, zawierających dane odpowiednio 

o: 

a) formie opłacanego podatku, 

b) wysokości przychodu, 

c) stawce podatku, 

d) wysokości należnego podatku 

– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;> 

[2)    danych, o których mowa w art. 23 ust. 8 pkt 1 lit. a, b, e, g, h, j, jb, jc oraz l;] 

<2) danych, o których mowa w art. 23 ust. 8 pkt 1 lit. a, b, e, g, h, j, jb, jc, je, l oraz 

q;> 

3)   informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o 

wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych 

składek; 

4)   zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych; 

5)   informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
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oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 

1818), obejmującej następujące dane: 

a)  datę i rodzaj wydanego orzeczenia, 

b)  wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

c)  datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, 

d)  datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu 

niepełnosprawności, 

e)  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 5, jest przekazywana wyłącznie na podstawie orzeczeń, które 

potwierdzają prawo do świadczeń rodzinnych. 

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

Niepełnosprawności informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 5, organ właściwy oraz 

wojewoda prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych wzywają osobę, o 

której mowa w art. 23 ust. 1, do dołączenia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności. 

4. W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany, drogą 

elektroniczną, informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 1a, 3, 4 i 5 oraz w art. 23 ust. 8 

pkt 1 lit. a, b, e, g, h oraz l, organ właściwy oraz wojewoda 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 7 dni od dnia otrzymania wniosku organu właściwego lub 

wojewody. 

5. W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy lub 

wojewodę informacji lub zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 1a, 3 i 4 oraz w art. 

23 ust. 8 pkt 1 lit. a, b, e, g, h oraz l, z przyczyn nieleżących po stronie organu właściwego 

lub wojewody, organ właściwy lub wojewoda wzywają osobę, o której mowa w art. 23 

ust. 1, do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń. 
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6. Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje niezbędne 

do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych od organów emerytalno-rentowych oraz 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, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych oraz z wykazu studentów 

i wykazu osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora będących częścią 

Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym 

mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu umożliwienia organom 

właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, a także w celu 

monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji 

świadczeń rodzinnych przez organy właściwe lub wojewodów. 

7. 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. 23 ust. 8 

pkt 1 lit. a, b, e oraz f. 

Art. 25. 

1. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub 

innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość 

otrzymywanych świadczeń, osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1, jest obowiązana do 

niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia 

rodzinne. 

2. W przypadku gdy w okresie zasiłkowym dziecko osiągnęło wiek powodujący przejście do 

następnej grupy wiekowej, zasiłek rodzinny wypłaca się w wysokości odpowiadającej 

nowej grupie wiekowej dziecka, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła ta zmiana. 

3. Osoby otrzymujące świadczenia rodzinne, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe 

są obowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego lub wojewody, wyjaśnień 

oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. 

<4. W przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby 

ubiegającej się o świadczenia rodzinne organ właściwy, do którego został złożony 

wniosek o te świadczenia, przekazuje wniosek wraz z dokumentami do organu 

właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania tej osoby. 



- 41 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5. W przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby, której 

przyznano świadczenia rodzinne, dotychczasowy organ właściwy przekazuje wydaną 

decyzję wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce 

zamieszkania w celu jej dalszej realizacji. Organ właściwy ze względu na nowe 

miejsce zamieszkania realizuje otrzymaną decyzję bez konieczności wydawania 

kolejnej decyzji oraz jest właściwy do jej uchylenia, zmiany oraz do ustalania i 

dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych, 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, chyba że 

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej, osoba 

nienależnie pobrała świadczenie rodzinne lub wystąpiły inne okoliczności mające 

wpływ na prawo do świadczeń. 

6. W sytuacji gdy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego, w przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania 

osoby, której przyznano świadczenia rodzinne, powodującej zmianę właściwości 

wojewody, przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.> 

 

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 
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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 uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa 

do świadczenia 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. 

<2c. W przypadku gdy nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wynikają z decyzji 

tymczasowej wydanej na podstawie przepisów o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego, przepisu ust. 2b nie stosuje się.> 

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 
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opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów, oraz wypłacanego świadczenia wychowawczego.] 

<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, wypłacanego świadczenia wychowawczego oraz 

wypłacanego świadczenia dobry start.> 

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 

odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli 

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 wojewoda 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. 
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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 2018 r. poz. 2096 

oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133).] 

<2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 735), z zastrzeżeniem ust. 3.> 

<3. W sprawach o świadczenia rodzinne realizowane w związku z koordynacją 

systemów zabezpieczenia społecznego przez wojewodę przepisów art. 37 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

4. W sprawach o świadczenia rodzinne realizowane w związku z koordynacją systemów 

zabezpieczenia społecznego wojewoda może zmienić decyzję odmawiającą 

przyznania świadczeń rodzinnych w przypadku otrzymania informacji o odmowie 

przyznania świadczeń na rzecz rodziny w innym państwie członkowskim w związku 

z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub 

przyznaniu tych świadczeń w niższej wysokości, niż przyjęto przy wydawaniu 

zmienianej decyzji. 

5. Wszczęcie postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 4, następuje z urzędu. 

Przepis ust. 1c stosuje się odpowiednio.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1409, 2023, 2369 i 2400) 

 

Art. 10. 

1. Do zadań wojewody w zakresie polityki rynku pracy należy sprawowanie nadzoru nad 

realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa lub starostę, wojewódzkie 
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lub powiatowe urzędy pracy, oraz inne podmioty, zwane dalej "jednostkami 

kontrolowanymi", w szczególności w zakresie: 

1)  sposobu prowadzenia przez urzędy pracy usług rynku pracy, o których mowa w art. 

35; 

1a)  realizowania przez podmioty, którym udzielono akredytacji, zobowiązań 

wynikających z ustawy oraz umowy akredytacyjnej; 

2)   spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników 

urzędów pracy; 

3)   przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy; 

4)   prawidłowości zlecania realizacji zadań i usług rynku pracy lub zlecania działań 

aktywizacyjnych; 

5)   kontroli realizacji innych zadań, wynikających z ustawy, wykonywanych przez 

samorząd terytorialny lub inne podmioty. 

2. Do zadań wojewody należy również: 

1)   organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników urzędu wojewódzkiego oraz 

wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy; 

2)   (uchylony); 

3)    wydawanie zezwoleń na pracę, o których mowa w art. 88 ust. 1; 

4)   realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w 

sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia. 

3. Wojewoda, po zasięgnięciu opinii marszałka województwa oraz wojewódzkiej rady rynku 

pracy, ustala kryteria wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. 

4. W kryteriach, o których mowa w ust. 3, wojewoda: 

1)   określa wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie 

zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, kierując się 

sytuacją na lokalnym rynku pracy, w szczególności liczbą zarejestrowanych 

bezrobotnych i poszukujących pracy w poszczególnych zawodach w stosunku do 

liczby ofert zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy; 

2)    określa przypadki, w których zezwolenie na pracę może być wydane na okres krótszy 

niż określony we wniosku, biorąc pod uwagę w szczególności poprzednie okresy 

pobytu i pracy cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej, charakter lub rodzaj pracy 

wykonywanej przez cudzoziemca oraz znaczenie podmiotu powierzającego 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi dla gospodarki. 
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5. Kryteria, o których mowa w ust. 3, nie mogą zawierać wymagań dyskryminujących ze 

względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, 

orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne, ani ze względu na 

przynależność związkową lub do organizacji pracodawców. 

5a. Wykaz zawodów i rodzajów pracy, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, stosuje się 

odpowiednio w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa 

w art. 114 i art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

6. Kryteria, o których mowa w ust. 3, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym. 

7. W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań 

wynikających z ustawy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 

1)   organem właściwym jest starosta; 

2)   organem wyższego stopnia jest wojewoda. 

 

<Art. 10a. 

Przepisów art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) nie stosuje się w sprawach: 

1) dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, o których mowa w 

art. 8a; 

2) wydania zezwolenia na pracę, o którym mowa w art. 88a–88m; 

3) wydania zezwolenia na pracę sezonową, o którym mowa w art. 88n–88y; 

4) wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, o którym 

mowa w art. 88z–88za.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 

2021 r. poz. 877) 

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. 
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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 900 zł.] 

<2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w 

przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł, zwaloryzowanej 

zgodnie z ust. 2c–2f.> 

2a. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o 

której mowa w ust. 2, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, 

na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został 

przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. 

2b. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego 

danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa niż 100 zł, świadczenie 

to nie przysługuje. 

<2c. Kwota, o której mowa w ust. 2, podlega co 3 lata waloryzacji od dnia 

1 października roku, w którym przeprowadzana jest waloryzacja. 

2d. Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty, o której mowa w ust. 2, o wskaźnik 

waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy skumulowany wzrost 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2207), 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 o trzy lata rok, w którym jest 

przeprowadzana waloryzacja. 

2e. Wysokość kwoty, o której mowa w ust. 2, ustalanej w sposób określony w ust. 2d, 

zaokrągla się do pełnych złotych w górę. 

2f. Minister właściwy do spraw rodziny, w terminie do dnia 31 stycznia roku, w którym 

przeprowadzana jest waloryzacja, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 
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Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość kwoty, o której 

mowa w ust. 2.> 

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, 

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.] 

<4b. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wykreślenia z rejestru 

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, 
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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 2020 r. poz. 333). 

8. 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. 

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 Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa gospodarstwa rolnego, dochód z gospodarstwa rolnego pomniejsza 

się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 
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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: 

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 prowadzącemu postępowanie 

egzekucyjne 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. 
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3b. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 w postaci elektronicznej mogą być 

składane za pomocą: 

1)   systemu, o którym mowa w ust. 11, po zastosowaniu zapewnionych w systemie 

sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych; 

2)    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, po opatrzeniu ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym. 

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 

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. 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 2020 r. poz. 1426, 

z późn. zm.), dotyczące każdego członka rodziny; 
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[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 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)  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. 
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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 

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. 

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)  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 2021 r. poz. 584 i 619), okresie uczęszczania, 

typie lub rodzaju instytucji oraz nazwie i adresie siedziby instytucji, do której 

osoba uprawniona uczęszcza, 
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k)  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

ka)  informacje o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, 

kb)  informacje o rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

kc)  informacje o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły wyższej, okresie 

uczęszczania oraz nazwie i adresie siedziby szkoły wyższej, do której osoba 

uprawniona uczęszcza, 

l)  liczbę, rodzaj i wysokość wypłaconych świadczeń, 

m)  płeć, 

n)  dochody, 

o)  wysokość zasądzonych alimentów, 

p)  poziom egzekucji zasądzonych alimentów, 

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 [;] <,> 

<t) informacje o zgonie;> 

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, 
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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. 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. 

<8ac. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny w terminie do 

dnia 31 stycznia informację o realizacji w roku poprzednim kontroli realizacji 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 15 

lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) wraz z 

jej wynikami i oceną, zawierającą w szczególności ocenę poprawności merytorycznej 

i formalnej zadań objętych kontrolą.> 

8b. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 8a, są 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 o ochronie danych 

osobowych. 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 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 
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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. z 2019 r. poz. 2407), 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 przetwarza 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 

którym wydane zostało orzeczenie o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub o 
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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. 

8g. Minister właściwy do spraw rodziny udostępnia ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych, na jego żądanie, dane, o których mowa w ust. 8a, w celu 

niezbędnym do wykonywania zadań analitycznych. Minister właściwy do spraw finansów 

publicznych dokonuje pseudonimizacji udostępnionych danych. 

<8h. Minister właściwy do spraw informatyzacji po otrzymaniu od ministra właściwego 

do spraw rodziny informacji dotyczących osób uprawnionych do alimentów i 

członków ich rodzin oraz dłużników alimentacyjnych niezwłocznie przekazuje 

posiadane dane z rejestru PESEL w zakresie określonym w ust. 8a pkt 1 lit. t oraz 

informacje, o których mowa w art. 8 pkt 26 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o 

ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510).> 

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 członków rodziny, 

oświadczeniach, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, oraz zaświadczeniu, o którym 

mowa w ust. 4 pkt 2,] 

<2) w oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, w tym oświadczeniach o dochodach członków rodziny oraz 

oświadczeniach, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a,> 

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 
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- 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;] 

<2) oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, w tym oświadczeń o dochodach członków rodziny oraz 

oświadczeń, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a;> 

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 

2021 r. poz. 670), 

2)   wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu, 

3)   sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem 

systemu 

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia spójności systemów teleinformatycznych 

stosowanych w urzędach administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie 

świadczeń, w szczególności w odniesieniu do jednorodności zakresu i rodzaju danych, 
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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 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 

i 187). 

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, profilu osobistego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w 

systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji 

elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 

r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 i 

2320), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej 

wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za 

pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na 

identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych 

technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie. 

 

Art. 15a. 

1. Organ właściwy wierzyciela ustalający prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

jest obowiązany 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: 



- 60 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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)  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;] 

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

dziewiąte i trzydzieste czwarte ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych;> 

<1b) informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym 

podatkiem dochodowym od niektórych przychodów (dochodów) osiąganych 

przez osoby fizyczne każdego członka rodziny, zawierających dane odpowiednio 

o: 

a) formie opłacanego podatku, 

b) wysokości przychodu, 

c) stawce podatku, 

d) wysokości należnego podatku 

– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;> 

[2)   danych, o których mowa w art. 15 ust. 8a pkt 1 lit. a, b, e, g, h, j, ka, kb oraz m;] 

<2) danych, o których mowa w art. 15 ust. 8a pkt 1 lit. a, b, e, g, h, j, ka, kb, m oraz 

t;> 

3)   informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o 

wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych 

składek; 

4)   (uchylony); 

5)   informacji o legitymowaniu się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 

wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 573), obejmującej następujące dane: 
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a)  datę wydanego orzeczenia, 

b)  datę powstania stopnia niepełnosprawności, 

c)  datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

d)  okres, na który 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 5, jest przekazywana wyłącznie na podstawie orzeczeń, które 

potwierdzają prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

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

Niepełnosprawności informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 5, organ właściwy wierzyciela 

prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzywa 

osobę uprawnioną albo jej przedstawiciela ustawowego do dołączenia orzeczenia o 

znacznym stopniu niepełnosprawności. 

4. W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany, drogą 

elektroniczną, informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 1a, 3 i 5 oraz w art. 15 ust. 8a 

pkt 1 lit. a, b, e, g, h oraz m, organ właściwy wierzyciela uzyskuje 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 7 dni od dnia otrzymania wniosku organu właściwego 

wierzyciela. 

5. W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy 

wierzyciela informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 1a i 3 oraz w art. 15 ust. 8a pkt 1 

lit. a, b, e, g, h oraz m, z przyczyn nieleżących po stronie tego organu, organ właściwy 

wierzyciela wzywa osobę uprawnioną albo jej przedstawiciela ustawowego do 

przedstawienia tych informacji. 

6. Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje niezbędne 

do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od organów emerytalno-

rentowych oraz 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, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych 

oraz z wykazu studentów i wykazu osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora 
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będących częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 

POL-on, o którym mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu 

umożliwienia organom właściwym wierzyciela weryfikacji prawa do świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do 

spraw rodziny oraz wojewodę realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez 

organ właściwy wierzyciela. 

7. 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. 15 ust. 8a 

pkt 1 lit. a, b, e oraz f. 

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. 

4. W razie utraty dochodu prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od 

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. 
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[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.] 

<5. W przypadku gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę 

prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 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.> 

Art. 19. 

1. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu 

albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie 

świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu 

wypłacającego świadczenia. 

2. Osoby otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego, instytucje publiczne i 

organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego 

wierzyciela, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

<3. W przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby 

ubiegającej się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy, do 

którego został złożony wniosek o te świadczenia, przekazuje wniosek wraz z 

dokumentami do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania tej 

osoby. 

4. W przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby, której 

przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dotychczasowy organ właściwy 

przekazuje wydaną decyzję wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze względu 

na nowe miejsce zamieszkania w celu jej dalszej realizacji. Organ właściwy ze 

względu na nowe miejsce zamieszkania realizuje otrzymaną decyzję bez konieczności 

wydawania kolejnej decyzji oraz jest właściwy do jej uchylenia, zmiany oraz do 

ustalania i dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych, jeżeli uległa zmianie 

sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego, osoba nienależnie pobrała świadczenie z funduszu 
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alimentacyjnego lub wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na prawo do 

świadczeń.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o 

centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) 

 

Art. 11d. 

1. Gmina może zawrzeć umowę o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego wyłącznie z 

osobą, która złożyła wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia 

niskoemisyjnego oraz łącznie spełnia następujące warunki: 

1)   jest właścicielem lub współwłaścicielem albo posiadaczem samoistnym lub 

współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego lub lokalu, o którym mowa w ust. 6, w którym jest realizowane 

przedsięwzięcie niskoemisyjne, przy czym udział tej osoby lub zakres jej 

współposiadania nie może być mniejszy niż połowa; w przypadku gdy umowa jest 

zawierana z więcej niż jednym współwłaścicielem lub współposiadaczem 

samoistnym, suma ich udziałów we współwłasności lub zakres ich współposiadania 

samoistnego nie może być mniejsza niż połowa, 

2)   jest członkiem gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód, w 

rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 111), na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% 

kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w 

gospodarstwie wieloosobowym, oraz złożyła oświadczenie, w którym określiła liczbę 

osób w gospodarstwie domowym, 

3)   posiada łącznie środki własne oraz zasoby majątkowe, o których mowa w ustawie z 

dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 oraz 

z 2021 r. poz. 11), nieprzekraczające kwoty, o której mowa w art. 11c ust. 5 pkt 5, z 

wyłączeniem: 

a)  wartości budynku, o którym mowa w pkt 1, lub lokalu, o którym mowa w ust. 6, 

b)  nieruchomości gruntowych związanych odpowiednio z tym budynkiem lub tym 

lokalem, 
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[4)   złożyła oświadczenie zawierające informacje o środkach i zasobach majątkowych, o 

których mowa w pkt 3, zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 12 pkt 2,] 

<4) złożyła oświadczenie zawierające dane, o których mowa w ust. 1a pkt 1–3, oraz 

informacje o środkach i zasobach majątkowych, o których mowa w pkt 3, 

zgodnie ze wzorem, o którym mowa w ust. 12,> 

5)   faktycznie zamieszkuje w budynku, o którym mowa w pkt 1, lub lokalu, o którym 

mowa w ust. 6, 

6)   wyrazi zgodę na udostępnienie budynku, o którym mowa w pkt 1, lub lokalu, o 

którym mowa w ust. 6, lub nieruchomości, na której znajduje się ten budynek lub 

lokal, lub ich części, w celu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego, 

7)   wyrazi zgodę na udostępnienie budynku, o którym mowa w pkt 1, lub lokalu, o 

którym mowa w ust. 6, lub nieruchomości, na której znajduje się ten budynek lub 

lokal, lub ich części, na potrzeby instalacji mikroinstalacji w rozumieniu ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub urządzeń służących 

doprowadzaniu lub odprowadzaniu energii elektrycznej z tej mikroinstalacji, w tym na 

potrzeby energetyczne gminy lub spółdzielni energetycznych i klastrów energii, o 

których mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w 

których uczestniczy gmina, innych niż będących przedmiotem przedsięwzięcia 

niskoemisyjnego, 

8)   wyrazi zgodę na udostępnienie budynku, o którym mowa w pkt 1, lub lokalu, o 

którym mowa w ust. 6, lub nieruchomości, na której znajduje się ten budynek lub 

lokal, w celu przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w art. 11e ust. 2, 

9)   złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego 

aktu lub podpisze weksel własny in blanco z zastrzeżeniem "bez protestu" wraz z 

deklaracją wekslową, w przypadku powstania obowiązku zwrotu kosztów 

przedsięwzięcia niskoemisyjnego, 

10)  wyrazi zgodę na wniesienie wkładu własnego w wysokości oraz w sposób określony 

w uchwale, o której mowa w ust. 9, o ile została wydana, jednak nie większej niż 10% 

kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego, 

11)  spełnia dodatkowe warunki określone przez radę gminy w uchwale, o której mowa w 

ust. 8, oraz w uchwale, o której mowa w ust. 9, o ile została wydana 

-   zwaną dalej "beneficjentem". 
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1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane osoby składającej ten 

wniosek oraz członków jej gospodarstwa domowego: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię 

dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

3)   adres miejsca zamieszkania; 

4)   adres poczty elektronicznej, o ile go posiada; 

5)   numer telefonu, o ile go posiada. 

1b. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba składająca ten wniosek dołącza 

oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywego oświadczenia. 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 fałszywego oświadczenia. 

2. Przedsięwzięcie niskoemisyjne jest realizowane na podstawie umowy zawartej między 

gminą a beneficjentem. 

2a. Gmina może realizować przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

2b. W przypadku realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie ust. 2a nie stosuje 

się przepisów ust. 1-2 i 3-12, art. 11e i art. 11i 

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, zawiera w szczególności: 

1)   zakres i rodzaj przedsięwzięcia niskoemisyjnego; 

2)   adres budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu, o którym mowa w ust. 6, w 

którym będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne; 

3)   termin realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego; 

4)   obowiązki gminy związane z realizacją przedsięwzięcia niskoemisyjnego; 

5)   obowiązki beneficjenta związane z realizacją przedsięwzięcia niskoemisyjnego; 

6)   warunki i tryb zwrotu kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego przez beneficjenta; 

7)   koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w tym w przypadku wydania 

uchwały, o której mowa w ust. 9, wysokość i formę wkładu własnego beneficjenta; 

8)   zgody, o których mowa w ust. 1 pkt 5-7 i 9, w tym wskazanie części budynku, lokalu 

lub nieruchomości, na której znajduje się ten budynek lub lokal, lub ich części, na 
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której będzie mogła zostać zainstalowana mikroinstalacja lub urządzenia, o których 

mowa w ust. 1 pkt 6; 

9)   datę zakończenia realizacji porozumienia, o którym mowa w art. 11c ust. 1. 

4. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, oraz wyrażenia zgód, o których mowa w ust. 

1 pkt 5-7, nie stosuje się przepisu art. 199 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320). 

5. Współwłaściciele albo współposiadacze samoistni całości lub części budynku, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1, lub lokalu, o którym mowa w ust. 6, którzy nie wyrazili zgód, o 

których mowa w ust. 1 pkt 5-7, są obowiązani udostępnić budynek, o którym mowa w ust. 

1 pkt 1, lub lokal, o którym mowa w ust. 6, lub nieruchomość, na której znajduje się ten 

budynek lub lokal, lub ich część, zgodnie z treścią tych zgód. 

6. W przypadku realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym lub dwóch lokalach 

mieszkalnych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym zostały wydzielone 

dwa lokale mieszkalne, dla każdego z lokali zawiera się odrębną umowę, o której mowa w 

ust. 2. 

7. Gmina weryfikuje dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oświadczenia, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2 i 4, oraz spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5. 

7a. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby, o 

której mowa w ust. 1 pkt 2, jest ustalany: 

1)   z przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku, o 

którym mowa w ust. 1 - w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 stycznia 

do dnia 31 lipca danego roku; 

2)   z ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 1 - w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 

31 grudnia danego roku. 

7b. Do ustalania dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku gospodarstwa rolnego 

w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

stosuje się odpowiednio art. 5 ust. 8-9 tej ustawy. 

7c. Do ustalania dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z działalności podlegającej 

opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio art. 5 

ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
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[7d. Do postępowania wszczętego na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio art. 23 ust. 2 i 2a, ust. 4 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. f, ust. 7, art. 23b ust. 1 pkt 1, 1a i 

3, ust. 4 i 5, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25 ust. 3 i art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych.] 

<7d. Do postępowania wszczętego na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

stosuje się odpowiednio art. 23 ust. 2 i 2a, ust. 4 pkt 1 i 3 lit. f, ust. 7, art. 23b ust. 1 

pkt 1, 1a, 1b, 2 w zakresie danych, o których mowa w art. 23 ust. 8 pkt 1 lit. a i e, 

oraz pkt 3, ust. 4 i 5, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25 ust. 3–5 i art. 29 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.> 

7e. W celu weryfikacji informacji i danych zawartych w oświadczeniach, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2 i 4, oraz spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta może: 

1)   przeprowadzić wywiad środowiskowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 

2001 r. o dodatkach mieszkaniowych; 

2)   wykorzystać informacje dotyczące liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa 

domowego osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli informacje te są 

ustalone w wywiadzie środowiskowym, o którym mowa w ustawie z 21 czerwca 2001 

r. o dodatkach mieszkaniowych, przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

dniem otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1; 

3)   wystąpić do kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia 

ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług 

społecznych (Dz. U. poz. 1818) - do dyrektora centrum usług społecznych, z 

wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących liczby osób wchodzących w skład 

gospodarstwa domowego osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli 

informacje te były ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym 

przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania wniosku, o 

którym mowa w ust. 1. 

7f. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w formie pisemnej, upoważnić swojego 

zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w 

przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych 

przez centrum usług społecznych - dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika 
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innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka 

pomocy społecznej, dyrektora centrum usług społecznych lub innej jednostki 

organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 7, 

w tym przeprowadzania wywiadów środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia 

21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. 

8. Rada gminy określi, w drodze uchwały, regulamin realizacji przedsięwzięć 

niskoemisyjnych, obejmujący szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięć 

niskoemisyjnych w tej gminie, w szczególności: 

1)   dodatkowe warunki, jakie będą musiały zostać spełnione przez beneficjenta, u którego 

będzie realizowane takie przedsięwzięcie; 

2)   tryb zawierania umów i sposób ich rozliczenia; 

3)   sposób weryfikacji przestrzegania warunków umowy, o której mowa w ust. 2, oraz 

warunków, o których mowa w art. 11f ust. 3. 

8a. Gmina może ustanowić w regulaminie, o którym mowa w ust. 8: 

1)   inny niż w ust. 7d tryb weryfikacji dochodu; 

2)   szczegółowy tryb weryfikacji oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4; 

3)   szczegółowy tryb weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5; 

4)   tryb realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych, polegający na udzielaniu dotacji 

celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji tych przedsięwzięć 

zgodnie z art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska. 

9. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, sposób i warunki wnoszenia wkładu 

własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie 

niskoemisyjne, oraz wysokość tego wkładu, nie większą jednak niż 10% kosztu realizacji 

przedsięwzięcia niskoemisyjnego. 

10. Uchwały, o których mowa w ust. 8 i 9, są aktami prawa miejscowego. 

11. Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, 

wynosi nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w 

ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 

2020 r. poz. 2207). 

[12. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie ujednolicenia 

formy składanego wniosku; 
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2)   wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględniając potrzebę 

ujednolicenia dokumentacji, która posłuży gminie do weryfikacji wysokości środków 

własnych oraz zasobów majątkowych osoby składającej wniosek, o którym mowa w 

ust. 1.] 

<12. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 

4, sporządza się zgodnie ze wzorami udostępnionymi w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw klimatu.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 

danych gospodarczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 389 i 2320) 

 

Art. 16. 

1. Poza przypadkami określonymi w art. 14 i 15, wierzyciel może przekazać do biura 

informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika, gdy są spełnione łącznie następujące 

warunki: 

1)   zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym; 

2)   upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo 

doręczenia dłużnikowi do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez 

dłużnika, a jeżeli dłużnik nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca zamieszkania, 

siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, pisma, zawierającego 

ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura z podaniem firmy i adresu 

siedziby tego biura; 

3)   wierzyciel przekazał do biura informację określającą dane organu orzekającego, datę 

wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie; 

4)    nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia zobowiązania prawomocnym orzeczeniem 

sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo 

orzeczeniem sądu polubownego, ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym 

albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 wierzyciel może przekazać do biura informacje 

gospodarcze dotyczące: 

1)   siebie - określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3; 
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2)   dłużnika będącego konsumentem - określone w art. 2 ust. 1 pkt 2; 

3)   dłużnika niebędącego konsumentem - określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 albo 3; 

4)   wspólników dłużnika będącego spółką osobową - określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 lub 

3; 

5)   akcjonariusza lub wspólnika dłużnika będącego jednoosobową spółką akcyjną lub 

spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 albo 3; 

6)   zobowiązania - określone w art. 2 ust. 1 pkt 4. 

3. Jeżeli przekazane informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika dotyczące: 

1)   wierzyciela - nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, 

b i d albo pkt 2 lit. a-c albo pkt 3 lit. d-f, 

2)   dłużnika niebędącego konsumentem - nie zawierają co najmniej danych określonych 

w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d albo pkt 3 lit. d-f, 

3)   dłużnika będącego konsumentem - nie zawierają co najmniej danych określonych w 

art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i c, 

4)   zobowiązania - nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. 

a, c, d, f i g 

- biuro zwraca je przekazującemu wierzycielowi w celu uzupełnienia. 

4. Biuro nie przyjmuje informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika: 

1)   przekazanej niezgodnie z ust. 2 lub 

2)   przekraczającej zakres określony w ust. 3. 

<4a. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do informacji gospodarczych przekazanych 

zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów.> 

5. Wierzyciel przekazuje do biura informacje gospodarcze, o których mowa w art. 28 ust. 1 

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na 

zasadach określonych w tej ustawie. 

6. Wierzyciel przekazuje do biura informacje gospodarcze, o których mowa w art. 193 ust. 8 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na 

zasadach określonych w tej ustawie. 

7. Wierzyciel będący sądem przekazuje do biura informacje gospodarcze dotyczące 

zobowiązanego do uiszczenia grzywny, również orzeczonej jako kara zastępcza, nawiązki 

na rzecz Skarbu Państwa, kwoty pieniężnej stanowiącej przedmiot przepadku, kosztów 

sądowych lub pieniężnej kary porządkowej na podstawie prawomocnego orzeczenia 
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sądowego wydanego w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie, który nie uiścił ich w 

terminach określonych w art. 44 § 1 lub art. 206 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, na 

zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym. 

 

Art. 21a. 

1. Dłużnik może wnieść do biura sprzeciw dotyczący nieaktualności, nieprawdziwości, 

niekompletności lub przekazania lub przechowywania niezgodnie z ustawą informacji 

gospodarczych mających status informacji aktualnych. Dłużnik powinien udokumentować 

okoliczności uzasadniające sprzeciw. 

2. W razie wniesienia przez dłużnika sprzeciwu biuro może zwrócić się do wierzyciela lub 

dłużnika o dodatkowe wyjaśnienia. 

3. Biuro wstrzymuje ujawnianie informacji gospodarczych objętych sprzeciwem na okres do 

30 dni, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że dotyczą one zobowiązania, które 

nie istnieje lub wygasło. W pozostałych przypadkach biuro może wstrzymać ujawnianie 

informacji gospodarczych objętych sprzeciwem na okres konieczny do rozpatrzenia 

sprzeciwu nie dłuższy niż 30 dni. 

4. Biuro może przedłużyć okres wstrzymania ujawniania informacji gospodarczych objętych 

sprzeciwem jedynie wówczas, gdy rozpatrzenie sprzeciwu wiąże się ze szczególnymi 

trudnościami i na okres, który łącznie nie przekracza 45 dni od dnia wstrzymania 

ujawniania informacji gospodarczej. 

5. Po rozpatrzeniu sprzeciwu biuro: 

1)   dokonuje aktualizacji informacji gospodarczej w razie uzyskania uzasadnionej 

informacji o okolicznościach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. e, f lub j, albo o 

tym, że dane, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1-3, są nieprawidłowe lub 

nieaktualne; 

2)   usuwa informację gospodarczą w razie uzyskania uzasadnionej informacji o 

okolicznościach, o których mowa [w art. 31 pkt 4-9] <w art. 31 ust. 1 pkt 4-9>, albo 

3)   uznaje sprzeciw za bezzasadny i informuje o tym dłużnika, pouczając go o treści ust. 

8. 

6. W przypadku powzięcia przez biuro uzasadnionych wątpliwości dotyczących aktualności, 

prawdziwości lub kompletności informacji gospodarczej w zakresie nieobjętym ust. 3, 

biuro może zawiesić ujawnianie tej informacji do czasu wyjaśnienia sprawy między 

stronami lub przez właściwy organ albo usunąć tę informację. 
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7. Wniesienie sprzeciwu oraz dokonanie przez biuro czynności, o których mowa w ust. 5, nie 

podlega opłatom na rzecz biura. 

8. W przypadku gdy sprzeciw został uznany przez biuro za bezzasadny, o czym dłużnik został 

zawiadomiony, a dłużnik wniósł sprzeciw ponownie w oparciu o te same okoliczności 

faktyczne i prawne, biuro może pozostawić sprzeciw bez rozpatrzenia, nie zawiadamiając 

o tym dłużnika. 

9. Szczegółowy tryb wnoszenia i rozpatrywania sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, oraz 

postępowania biura w przypadku otrzymania sprzeciwu określa regulamin. 

 

Art. 30a. 

Obowiązek wierzyciela, o którym mowa w art. 30 ust. 1, oraz obowiązki biura, o których 

mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 [i art. 31 pkt 6 i 7] <i art. 31 ust. 1 pkt 6 i 7> , dotyczące: 

1)   aktualizacji informacji gospodarczych wynikają w szczególności z uzasadnionej 

informacji o: 

a)  zakwestionowaniu przez dłużnika istnienia zobowiązania w całości lub części, w tym o 

odmowie uznania długu, 

b)  uznaniu długu przez dłużnika w całości, 

c)  uznaniu zobowiązania przez dłużnika za przedawnione, 

d)  wykonaniu zobowiązania, w tym dokonaniu zapłaty w części, 

e)  oddaleniu prawomocnym wyrokiem powództwa obejmującego część zobowiązania, 

f)  stwierdzeniu prawomocnym wyrokiem, że zobowiązanie w części nie istnieje lub 

wygasło, 

g)  potrąceniu ze zobowiązania wierzytelności niższej niż objęta zobowiązaniem, 

h)  zwolnieniu dłużnika z długu w części, 

i)  odnowieniu zobowiązania w części, 

j)  przelewie wierzytelności objętej zobowiązaniem w części na rzecz innej osoby, 

k)  przejęciu części długu przez inną osobę, 

l)  toczącym się postępowaniu sądowym dotyczącym zobowiązania; 

2)   usunięcia informacji gospodarczych wynikają w szczególności z uzasadnionej informacji 

o: 

a)  wykonaniu zobowiązania, w tym dokonaniu zapłaty, w całości, 

b)  oddaleniu prawomocnym wyrokiem powództwa obejmującego całość zobowiązania, 
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c)  stwierdzeniu prawomocnym wyrokiem, że zobowiązanie w całości nie istnieje lub 

wygasło, 

d)  potrąceniu ze zobowiązania wierzytelności wyższej niż objęta zobowiązaniem, 

e)  zwolnieniu dłużnika z długu w całości, 

f)  odnowieniu zobowiązania w całości, 

g)  przelewie wierzytelności objętej zobowiązaniem w całości na rzecz innej osoby, 

h)  przejęciu całości długu przez inną osobę. 

 

Art. 31. 

<1.> Biuro usuwa informacje gospodarcze: 

1)   na wniosek wierzyciela, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku; 

2)   przed zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej przez biuro, informując 

o tym wierzycieli związanych z biurem umową, o której mowa w art. 12 ust. 1; 

3)   przekazane przez wierzyciela, z którym wygasła albo została rozwiązana umowa, o 

której mowa w art. 12 ust. 1; 

4)   przekazane przez wierzyciela, który po ich przekazaniu do biura został wykreślony z 

właściwego rejestru albo ewidencji lub trwale zaprzestał wykonywania działalności 

gospodarczej; 

5)   dotyczące posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem - po upływie 10 lat, 

licząc od końca roku, w którym biuro otrzymało te informacje; 

6)   na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania; 

7)    na podstawie uzasadnionej informacji o wygaśnięciu zobowiązania; 

8)   po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od dnia 

ich przekazania przez wierzyciela; 

9)    nie później niż po upływie 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, 

jeżeli dłużnikiem jest konsument, przy czym w przypadku roszczeń stwierdzonych 

prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania 

spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń 

stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą 

zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie później niż po upływie 6 lat od 

dnia stwierdzenia roszczenia. 
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<2. Przepisu ust. 1 pkt 9 nie stosuje się do informacji gospodarczych przekazanych 

zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2407) 

Art. 11. 

1. Wojewoda 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, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i 

Konfederacji Szwajcarskiej; 

2)    wydaje rozstrzygnięcia, w tym decyzje, oraz przekazuje informację, o której mowa w 

art. 13a ust. 2, w sprawach świadczenia wychowawczego realizowanego w związku z 

koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. 

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 rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w 

art. 13a ust. 2. 

3. Świadczenie wychowawcze przyznane przez wojewodę wypłaca organ właściwy. 

4. Wojewoda 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. 

<5. W sprawach o świadczenie wychowawcze realizowane w związku z koordynacją 

systemów zabezpieczenia społecznego komunikacja między organem właściwym a 

wojewodą, w szczególności przesyłanie wniosków wraz z dokumentami lub decyzji 
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administracyjnych, niezależnie od postaci, w której zostały złożone lub wydane, 

odbywa się wyłącznie przy użyciu systemu teleinformatycznego utworzonego przez 

ministra właściwego do spraw rodziny po zastosowaniu zapewnionych w systemie 

sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych. 

W przypadku wniosków, decyzji lub innych dokumentów, które posiadają wyłącznie 

postać papierową, przekazywana jest ich elektroniczna kopia. 

6. W sprawach o świadczenie wychowawcze realizowane w związku z koordynacją 

systemów zabezpieczenia społecznego komunikacja między wojewodą a ministrem 

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, w szczególności przesyłanie 

odwołań, ponagleń, zażaleń, innych akt sprawy, a także postanowień lub decyzji 

administracyjnych, niezależnie od postaci, w której zostały złożone lub wydane, 

odbywa się wyłącznie przy użyciu systemu teleinformatycznego utworzonego przez 

ministra właściwego do spraw rodziny po zastosowaniu zapewnionych w systemie 

sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych. 

W przypadku dokumentów, które posiadają wyłącznie postać papierową, 

przekazywana jest ich elektroniczna kopia.> 

 

Art. 12. 

1. [Minister właściwy do spraw rodziny] <Minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego> jest władzą właściwą oraz instytucją łącznikową w zakresie świadczenia 

wychowawczego w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego. 

2. [Minister właściwy do spraw rodziny] <Minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego> prowadzi punkt kontaktowy, 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, służący do wymiany danych w ramach Systemu 

Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego w zakresie 

świadczenia wychowawczego. 

3. [Minister właściwy do spraw rodziny] <Minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego> przetwarza dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia punktu 

kontaktowego, o którym mowa w ust. 2, w tym do realizacji praw lub obowiązków 

wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 



- 77 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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 wychowawczego 

przez wojewodów. 

3. Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje realizację świadczenia 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. 

<4. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny w terminie do dnia 

31 stycznia informację o realizacji w roku poprzednim kontroli realizacji 

świadczenia wychowawczego prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 

2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) wraz z jej 

wynikami i oceną, zawierającą w szczególności ocenę poprawności merytorycznej i 

formalnej zadań objętych kontrolą.> 

 

Art. 14. 

1. Organy administracji publicznej realizują niniejszą ustawę przy pomocy systemów 

teleinformatycznych stanowiących integralne części systemów teleinformatycznych 

stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.). 

2. Minister właściwy do spraw rodziny tworzy rejestr centralny obejmujący następujące 

informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez organy właściwe i 

wojewodów podczas realizacji zadań w zakresie świadczenia wychowawczego: 

1)    dane dotyczące osób pobierających świadczenie wychowawcze, osób ubiegających 

się o świadczenie wychowawcze oraz dzieci, na które osoby te pobierają świadczenie 

wychowawcze lub ubiegają się o przyznanie tego świadczenia: 

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, 
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f)  stan cywilny, 

g)  obywatelstwo, 

h)   stopień pokrewieństwa, 

i)   (uchylona), 

ia)   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 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.), okresie uczęszczania, typie 

lub rodzaju instytucji oraz nazwie i adresie siedziby instytucji, do której dziecko 

uczęszcza, 

ib)   informacje o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, 

ic)   (uchylona), 

j)  liczbę i wysokość wypłaconych świadczeń, 

k)  płeć, 

l)   (uchylona), 

m)  organ, do którego złożono wniosek, oraz datę złożenia wniosku, 

n)   organ, który przyznał świadczenie, datę przyznania świadczenia oraz numer 

sprawy, 

o)  okres, na jaki świadczenie zostało przyznane [;] <,> 

<p) informacje o zgonie;> 

2)   wartości udzielonych świadczeń. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, są przetwarzane przez ministra właściwego do spraw 

rodziny i wojewodę w celu monitorowania realizacji świadczeń wychowawczych oraz w 

celu umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń 

wychowawczych oraz przez podmioty wymienione w ust. 4 w celu, w jakim informacje te 

zostały im udostępnione. Organy właściwe i wojewodowie 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 wojewodzie - w celu weryfikacji danych dotyczących osób 

ubiegających się o przyznanie świadczenia wychowawczego, osób pobierających 

świadczenie wychowawcze oraz dzieci, na które osoby te pobierają świadczenie 

wychowawcze lub ubiegają się o przyznanie świadczenia wychowawczego; 



- 79 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2)    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; 

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 2019 r. poz. 

670, 730, 1802 i 1818), 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)    (uchylony). 

4a. Minister właściwy do spraw rodziny przetwarza dane w zakresie adresu 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 
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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. 

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

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

8. Minister właściwy do spraw rodziny udostępnia ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych, na jego żądanie, dane, o których mowa w ust. 2, w celu 

niezbędnym do wykonywania zadań analitycznych. Minister właściwy do spraw finansów 

publicznych dokonuje pseudonimizacji udostępnionych danych. 

<9. Minister właściwy do spraw informatyzacji po otrzymaniu od ministra właściwego 

do spraw rodziny informacji dotyczących osób uprawnionych do świadczenia 

wychowawczego i członków ich rodzin niezwłocznie przekazuje posiadane dane z 

rejestru PESEL w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1 lit. p oraz informacje, o 

których mowa w art. 8 pkt 26 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 510).> 

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 wojewodzie. 

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

osoby w dniu przyznania świadczenia wychowawczego lub po tym dniu poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, o którym mowa w ust. 1, organ właściwy występuje 

do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej 

Polskiej lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko 

kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<1. W przypadku gdy matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka 

przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają 

zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ 

właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami, w tym informacjami 

dotyczącymi sprawy, wojewodzie. 
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2. W przypadku przebywania osoby uprawnionej do świadczenia wychowawczego lub 

członka rodziny tej osoby, lub rodzica dziecka w dniu ustalenia prawa do 

świadczenia wychowawczego lub po tym dniu poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej w państwie, o którym mowa w ust. 1, organ właściwy występuje do 

wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego, przekazując niezbędne dokumenty, w tym 

informacje. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku wyjazdu lub pobytu poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej w celach turystycznych, leczniczych lub związanych z 

podjęciem przez dziecko kształcenia.> 

<3a. Przekazywanie wniosku oraz dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje 

wyłącznie: 

1) w przypadku wniosku złożonego w postaci papierowej – poprzez wprowadzenie 

do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 11 ust. 5, danych 

zawartych we wniosku oraz elektronicznych kopii załączników do wniosku; 

2) w przypadku wniosku złożonego w postaci elektronicznej – poprzez przekazanie 

wraz z elektronicznymi kopiami załączników za pomocą systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 11 ust. 5. 

3b. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczące osób, o których mowa w ust. 1 i 

2, obejmują w szczególności: 

1) imię i nazwisko; 

2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię 

dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeżeli są znane; 

3) zagraniczny numer identyfikacyjny służący do identyfikacji ludności, jeżeli jest 

znany; 

4) państwo pobytu, jeżeli jest znane; 

5) okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest znany; 

6) adres miejsca zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest 

znany; 

7) nazwę i adres pracodawcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są 

znane; 

8) miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli jest znane.> 
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[4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, wojewoda ustala, czy w przekazanej sprawie 

mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

5. W przypadku gdy wojewoda w sytuacji, o której mowa w ust. 1, ustali, że mają 

zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ustala prawo 

do świadczenia wychowawczego zgodnie z art. 11.] 

<4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, wojewoda ustala, czy w przekazanej 

sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego, a także okres, w którym przepisy te mają zastosowanie. 

5. W przypadku gdy wojewoda w sytuacji, o której mowa w ust. 1, ustali, że mają 

zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ustala 

prawo do świadczenia wychowawczego zgodnie z art. 11 za okres, o którym mowa w 

ust. 4.> 

<5a. W przypadku gdy rozstrzygnięcie wojewody, o którym mowa w ust. 5, nie obejmuje 

całego okresu, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, 

wojewoda przekazuje sprawę organowi właściwemu w celu ustalenia prawa do 

świadczenia wychowawczego za okres nieobjęty rozstrzygnięciem, o którym mowa w 

ust. 5.> 

[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 prawo do świadczenia wychowawczego 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, wojewoda ustala prawo do 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.] 

<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 prawo do świadczenia wychowawczego za okres, o którym mowa w 

ust. 4. 

7. W przypadku gdy wojewoda w sytuacji, o której mowa w ust. 2, ustali, że mają 

zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ustala 
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prawo do świadczenia wychowawczego zgodnie z art. 11 za okres, o którym mowa w 

ust. 4.> 

8. W przypadku gdy wojewoda 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.] 

<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, 

z zastrzeżeniem art. 18.> 

10. Wojewoda ustala i dochodzi zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 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 wojewoda 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. Organ właściwy oraz wojewoda ustalający prawo do świadczenia wychowawczego są 

obowiązani do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji drogą elektroniczną, za 

pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, 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 danych, o których 

mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d, f, g, ia, ib oraz k.] 

<1. Organ właściwy oraz wojewoda ustalający prawo do świadczenia wychowawczego są 

obowiązani do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji drogą elektroniczną, za 

pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, z 
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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 danych, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d, f, g, ia, ib, k 

oraz p.> 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany, drogą 

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

organ właściwy oraz wojewoda uzyskują te informacje w drodze pisemnej wymiany 

informacji. Podmioty prowadzące rejestry publiczne przekazują te informacje 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku 

organu właściwego lub wojewody. 

5. W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy lub 

wojewodę informacji, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d, f, g oraz k, z 

przyczyn nieleżących po stronie organu właściwego lub wojewody, organ właściwy lub 

wojewoda wzywają osobę, o której mowa w art. 13 ust. 1, do dołączenia tych informacji. 

6. Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje niezbędne 

do ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych 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 

Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, w celu umożliwienia organom właściwym i 

wojewodom 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 wojewodów. 

7. Minister właściwy do spraw rodziny w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 6, 

przekazuje drogą elektroniczną 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. 
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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 wojewody, 

wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia 

wychowawczego. 

3. W przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o 

świadczenie wychowawcze, organ właściwy, do którego został złożony wniosek o to 

świadczenie, przekazuje wniosek wraz z dokumentami do organu właściwego ze względu 

na nowe miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. 

4. W przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby, której 

przyznano świadczenie wychowawcze, dotychczasowy organ właściwy przekazuje 

wydaną decyzję lub informację o przyznanym świadczeniu wychowawczym wraz z 

aktami sprawy organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, 

której przyznano świadczenie wychowawcze w celu ich dalszej realizacji. Organ 

właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie 

wychowawcze, realizuje przyznane świadczenie wychowawcze bez konieczności 

wydawania kolejnej decyzji lub informacji oraz jest właściwy do uchylenia, zmiany prawa 

do świadczenia wychowawczego, w tym ustalonego decyzją, oraz do ustalania i 

dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna 

rodziny mająca wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, członek rodziny nabył 

prawo do świadczenia wychowawczego w innym państwie, chyba że przepisy o 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej, osoba nienależnie 

pobrała świadczenie wychowawcze lub wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na 

prawo do świadczenia wychowawczego. 

[5. W sytuacji gdy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego, w przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby, 

której przyznano świadczenie wychowawcze, powodującej zmianę właściwości wojewody, 

przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.] 

<5. W sytuacji gdy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego, w przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania 
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osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze, powodującej zmianę właściwości 

wojewody, przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 23. 

1. Organ właściwy lub wojewoda 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 oraz wojewoda w przypadku wątpliwości dotyczących spełniania 

warunków do otrzymywania świadczenia wychowawczego, w szczególności warunku 

zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 1 ust. 3, 

może wezwać osobę ubiegającą się lub otrzymującą świadczenie wychowawcze do 

osobistego udzielenia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień oraz informacji co do 

okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego. 

<1b. Organ właściwy lub wojewoda pozostawia bez rozpatrzenia wniosek o ustalenie 

prawa do świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba, która została wezwana do 

udzielenia wyjaśnień lub informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do 

świadczenia wychowawczego, w szczególności spełniania warunku zamieszkiwania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 1 ust. 3, nie udzieli 

tych wyjaśnień lub informacji w wyznaczonym terminie.> 

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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5. W przypadku zgłoszenia się osoby po upływie trzech miesięcy, wypłaca się jej świadczenie 

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)    (uchylony); 

1a)   (uchylony); 

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)    (uchylony); 

5)    świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, której świadczenie 

zostało przyznane, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał świadczenie; 

6)    świadczenie wychowawcze wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia. 

2a. Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze nie uznaje się świadczenia 

przyznanego rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu 

dziecka, który zmarł, pobranego przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna 

faktycznego dziecka, którym zostało ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na 

podstawie art. 18 ust. 2b. 

3. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ust. 2 pkt 

2, 3, 5 i 6, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie, chyba że przyznanie świadczenia 
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wychowawczego było następstwem błędu podmiotu realizującego zadania w zakresie 

świadczenia wychowawczego. 

<3a. W przypadkach gdy nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze wynika 

z decyzji tymczasowej wydanej na podstawie przepisów o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego, przepisu ust. 3 nie stosuje się.> 

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, 

wypłacanych zasiłków dla opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 

r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 oraz z 2019 

r. poz. 1818), oraz świadczenia dobry start. 

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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albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące 

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. 27. 

1. Organ właściwy oraz wojewoda mogą bez zgody strony zmienić lub uchylić prawo do 

świadczenia wychowawczego, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna mająca wpływ na 

prawo do świadczenia wychowawczego, członek rodziny nabył prawo do świadczenia 

wychowawczego w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego, osoba nienależnie pobrała świadczenie 

wychowawcze lub wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na prawo do świadczenia 

wychowawczego. 

2. Zmiana rozstrzygnięcia dotyczącego prawa do świadczenia wychowawczego na korzyść 

strony nie wymaga jej zgody. 

<3. W sprawach o świadczenie wychowawcze realizowane w związku z koordynacją 

systemów zabezpieczenia społecznego wojewoda może zmienić decyzję odmawiającą 

przyznania świadczenia wychowawczego w przypadku otrzymania informacji o 

odmowie przyznania świadczeń na rodzinę w innym państwie członkowskim w 

związku z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego lub przyznania tych świadczeń w niższej wysokości niż przyjęto przy 

wydawaniu zmienianej decyzji. 

4. Wszczęcie postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 3, następuje z urzędu i 

nie wymaga zawiadomienia strony.> 

 

[Art. 28. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 

2019 r. poz. 60, 730 i 1133).] 
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<Art. 28. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 

735), z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W sprawach o świadczenie wychowawcze realizowane w związku z koordynacją 

systemów zabezpieczenia społecznego przez wojewodę przepisów art. 37 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i 

rencistów w 2019 r. (Dz. U. poz. 743) 

Art. 8. 

<1.> Kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego nie wlicza się do dochodu, o którym 

mowa w: 

1)   art. 26 ust. 7e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.); 

2)   art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 180 oraz z 2018 r. poz. 756, 1540 i 2529); 

3)   art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2220 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60, 303 , 577 i 730); 

4)   art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1508, z późn. zm.); 

5)   art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 i 730); 

6)   art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60, 303 , 577 i 730). 

<2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, do dochodu członka rodziny nie 

wlicza się wypłaconej temu członkowi rodziny kwoty jednorazowego świadczenia 

pieniężnego.> 
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USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) 

 

[Art. 15oa. 

1. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie 

dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) z powodu 

przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest 

uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 

1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r. 

2. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie 

dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 

2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 875 i 

1517) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej 

ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 

września 2021 r.] 

<Art. 15oa. 

1. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 

obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) z 

powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej 

ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy 

zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2022 r. 

2. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 

obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy 

z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 877) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w 

rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. 

do dnia 30 września 2022 r.> 
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USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu 

przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1068) 

 

Art. 13. 

1. Dodatek solidarnościowy jest dochodem w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). 

[2. Utrata dodatku solidarnościowego stanowi utratę dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i jest uwzględniana przy ustalaniu prawa 

do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 

października 2021 r. 

3. Uzyskanie dodatku solidarnościowego stanowi uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i jest uwzględniane przy ustalaniu 

prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 

31 października 2021 r. 

4. Utrata dodatku solidarnościowego stanowi utratę dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 

i 875) i jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r. 

5. Uzyskanie dodatku solidarnościowego stanowi uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy z 

dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i jest uwzględniane 

przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe 

od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.] 

<2. Utrata dodatku solidarnościowego stanowi utratę dochodu w rozumieniu ustawy z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i jest uwzględniana przy 

ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 

2019 r. do dnia 31 października 2022 r. 

3. Uzyskanie dodatku solidarnościowego stanowi uzyskanie dochodu w rozumieniu 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i jest uwzględniane 

przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 

listopada 2019 r. do dnia 31 października 2022 r. 

4. Utrata dodatku solidarnościowego stanowi utratę dochodu w rozumieniu ustawy z 

dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 877) i jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu 
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alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 

września 2022 r. 

5. Uzyskanie dodatku solidarnościowego stanowi uzyskanie dochodu w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i jest 

uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 

okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2022 r.> 

 


