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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> 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 1 października 2021 r. 

 

o rodzinnym kapitale opiekuńczym 

 

(druk nr 507) 

 

U S T A W A   z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1575, z późn. zm.) 

Art. 833. 

§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w 

przepisach Kodeksu pracy. 

§ 1
1
. Przepisy art. 87 i art. 87

1
 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do zasiłków dla 

bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, 

wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.). 

§ 2. Przepisy art. 87 i art. 87
1
 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do uposażeń posłów i 

senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników 

z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy. 

§ 2
1
. Przepisy art. 87 i art. 87

1
 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich 

świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo 

stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną. 

§ 3. Ograniczeń przewidzianych w § 2 i 2
1 

nie stosuje się do wierzytelności członków 

rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu udziału w dochodach spółdzielni 

przypadających im od wniesionych do spółdzielni wkładów. 

§ 4. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają 

egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach. 

§ 5. Do egzekucji z rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby 

zawodowej i z rent zasądzonych przez sąd lub ustalonych umową za utratę zdolności do 

pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia 

rentowego oraz do egzekucji ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze 
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świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 

rodzin. 

[§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w 

przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, 

pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z 

pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz 

jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o 

wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818).] 

<§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne 

wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, 

dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla 

opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie 

wychowawcze, świadczenie dobry start, jednorazowe świadczenie, o którym mowa w 

art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w 

ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 

…), oraz dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952 i 

…).> 

§ 7. Nie podlegają egzekucji świadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mowa w art. 31 ust. 

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

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz środki 

finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

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

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na 

umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które 

osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. 

§ 8. 
(45)

 Nie podlegają egzekucji dodatki mieszkaniowe wypłacone na podstawie ustawy z 

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

2021 r. poz. 11) oraz dodatki energetyczne wypłacone na podstawie ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 

1565). 
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§ 9. 
(46)

 Nie podlegają egzekucji zapomogi udzielone na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 

2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. poz. 1666). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.) 

Art. 10. 

§ 1. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają 

egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do emerytur i rent otrzymywanych z zagranicy, po 

przeliczeniu ich przez dłużnika zajętej wierzytelności na złote według kursu banku z dnia 

wpłacenia do organu egzekucyjnego zajętych kwot. 

§ 3. Do egzekucji z rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby 

zawodowej i z rent zasądzonych przez sąd lub ustalonych umową za utratę zdolności do 

pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia 

rentowego oraz do egzekucji ze świadczeń pieniężnych, przysługujących z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa, stosuje się przepisy o egzekucji ze 

świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 

rodzin
(16)

. 

[§ 4. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w 

przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, 

pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z 

pomocy społecznej, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym 

mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za 

życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818).] 

<§ 4. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne 

wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, 

dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla 

opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenie wychowawcze, 

jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), rodzinny 

kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 1 października 2021 r. o 
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rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. …), oraz dofinansowanie obniżenia 

opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego 

opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952 i …).> 

§ 5. Nie podlegają egzekucji świadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mowa w art. 31 ust. 

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

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 

r. poz. 821), oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku 

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

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

części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. 

§ 6. 
(17)

 Nie podlegają egzekucji dodatki mieszkaniowe wypłacone na podstawie ustawy z 

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

2021 r. poz. 11) oraz dodatki energetyczne wypłacone na podstawie ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 

1565). 

§ 7. 
(18)

 Nie podlegają egzekucji zapomogi udzielone na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 

2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. poz. 1666). 

 

Art. 80. 

§ 1.  Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez 

przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z 

rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z 

odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami 

egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa bank, aby bez zgody organu 

egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej 

wierzytelności, lecz niezwłocznie: 

1)   po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu przekazał zajętą kwotę 

organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z 

tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych; 
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2)   nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu zawiadomił 

organ egzekucyjny o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty, w tym również o nieprowadzeniu 

rachunku bankowego zobowiązanego; 

3)   po powstaniu wierzytelności, jeżeli jej wysokość przekracza kwotę wolną od egzekucji, a 

zajęta kwota nie wystarcza na zaspokojenie egzekwowanych należności pieniężnych, 

zawiadomił o zbiegu egzekucji. 

§ 2. 
(85)

 Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego jest dokonane z chwilą doręczenia 

bankowi zawiadomienia o zajęciu, o którym mowa w § 1, i obejmuje również środki 

pieniężne: 

1)   których nie było na rachunku bankowym w chwili zajęcia, a zostały wpłacone na ten 

rachunek po dokonaniu zajęcia; 

2)   które zostały wpłacone na inny rachunek, otwarty po dokonaniu zajęcia. 

§ 2a. 
(86)

 Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmuje kwot pochodzących ze: 

[1)   świadczeń alimentacyjnych, świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczeń rodzinnych, dodatków rodzinnych, 

pielęgnacyjnych, porodowych, dla sierot zupełnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z 

pomocy społecznej, świadczeń integracyjnych, świadczeń wychowawczych, 

jednorazowych świadczeń, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o 

wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", oraz świadczeń dobry start;] 

<1) świadczeń alimentacyjnych, świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczeń rodzinnych, dodatków rodzinnych, 

pielęgnacyjnych, porodowych, dla sierot zupełnych, zasiłków dla opiekunów, 

świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń integracyjnych, świadczeń 

wychowawczych, jednorazowych świadczeń, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 

4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, świadczenia 

dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 1 

października 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. …), oraz 

dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;> 

2)   świadczeń, dodatków i innych kwot, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, 

art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz środków finansowych na 
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utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, 

o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 tej ustawy, w części przysługującej na 

umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które 

osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. 

§ 3. Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia, o którym mowa w § 1, organ egzekucyjny 

zawiadamia zobowiązanego o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, 

doręczając mu odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został wcześniej doręczony, i odpis 

zawiadomienia skierowanego do banku o zakazie wypłaty zajętej kwoty z rachunku 

bankowego bez zgody organu egzekucyjnego. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1128, 1163, 1243, 1551 i 1574) 

 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

1)   (uchylony); 

2)   renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych 

i wojskowych oraz ich rodzin; 

3)    otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady 

ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub 

zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z 

postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień 

zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), z wyjątkiem: 

a)  określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu 

wypowiedzenia umowy o pracę, 

b)  odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach 

rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 

pracowników, 
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c)  odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom 

pozostającym w stosunku służbowym, 

d)  odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, 

e)  odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, 

f)  odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem 

działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o 

której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c, 

g)  odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe; 

3a)  odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie przepisów o uznaniu za 

nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz 

niepodległego bytu państwa polskiego; 

3b)  inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody 

sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem 

odszkodowań lub zadośćuczynień: 

a)  otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

b)  dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie 

wyrządzono; 

3c)  odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w 

razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który 

utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się 

jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość; 

3d)  odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego; 

3e)   sumy pieniężne, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o 

skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 

przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu 

sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75 oraz z 2019 r. poz. 1349); 

4)   kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: 

a)  odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z 

których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c, 

b)   dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a; 

5)   (uchylony); 
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5a)  kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku z wygaśnięciem 

zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego - w wysokości wpłat wniesionych do 

funduszu; 

6)    (uchylony); 

6a)   wygrane w: 

a)  grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach 

promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa 

wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, 

b)  grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach bingo 

pieniężne i grach bingo fantowe 

–   urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach 

hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

6b)   (uchylony); 

7)   odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; 

8)   świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie 

przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne 

otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe 

otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane 

na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

8a)   zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników; 

8b)   jednorazowe świadczenie otrzymane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o 

wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329); 

<8c) rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 1 października 

2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. …); 

8d) dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952 

i …);> 

(pkt 9-149 pominięto) 

(ust. 1a-40 pominięto) 
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U S T A W A   z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów 

mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych 

premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1286 

 

Art. 8. 

1. Jeżeli kredyt został zaciągnięty przez osobę fizyczną w okresie od dnia 21 października 

1991 r. do dnia 31 marca 1995 r., wysokość obciążających kredytobiorcę miesięcznych 

spłat nie może być niższa w całym okresie spłaty niż 25% udokumentowanych 

miesięcznych dochodów jego gospodarstwa domowego. Kredytobiorca jest obowiązany 

zapewnić bankowi możliwość kontroli spełnienia tego warunku. 

2. Za dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy uważa się, z zastrzeżeniem ust. 2b, 

wszelkie przychody członków gospodarstwa domowego po odliczeniu kosztów ich 

uzyskania, a także po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na 

ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń 

społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Do 

dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie wlicza się jednorazowych zapomóg 

z tytułu urodzenia się dziecka i dodatku z tytułu urodzenia dziecka określonych w 

przepisach o świadczeniach rodzinnych, wartości udzielonej pomocy w zakresie 

dożywiania określonej w przepisach o ustanowieniu programu wieloletniego "Posiłek w 

szkole i w domu", pomocy materialnej udzielanej uczniom na podstawie przepisów o 

systemie oświaty, świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci, dodatku wychowawczego określonego w przepisach o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczenia pieniężnego przyznawanego 

na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o 

wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego 

przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu 

uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1936 oraz z 2021 r. poz. 353). <Do dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy 

nie wlicza się także świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kapitale 

opiekuńczym (Dz. U. poz. …), oraz dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za 

pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym 
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mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952 i …).> 

2a. (uchylony). 

2b. W odniesieniu do rolników dochód, o którym mowa w ust. 2, ustala się jako iloczyn 

powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara 

przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

333). 

3. Przez udokumentowanie dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy, o którym mowa 

w ust. 1 i art. 8a ust. 5, należy rozumieć w szczególności złożenie przez kredytobiorcę 

oświadczenia o wysokości dochodów jego gospodarstwa domowego ustalonych zgodnie z 

ust. 2 i 2b; w oświadczeniu kredytobiorcy powinno znaleźć się pouczenie o 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z przepisami Kodeksu karnego. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794 i 1621) 

 

Art. 139. 

1. Ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie - po odliczeniu składki na ubezpieczenie 

zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób 

fizycznych - podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141, następujące należności: 

1)   
(29)

 świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej, następnie kwoty świadczenia lub 

świadczeń podlegające rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3, a następnie 

traktowane jak świadczenie wypłacane w kwocie zaliczkowej kwoty zasiłku chorobowego 

za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia oraz świadczenia rehabilitacyjnego, o których 

mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, zaliczone na poczet emerytury przyznanej za okres, za który 

zostały pobrane; 

2)   kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu: 
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a)  zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia 

w życie ustawy, 

b)  ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń 

społecznych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, 

c)  zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach; 

2a)   kwoty nienależnie pobranych świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do 

samodzielnej egzystencji; 

2b)   kwoty nienależnie pobranych świadczeń postojowych otrzymane na podstawie 

przepisów ustawy 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.); 

2c)  
(30)

 nieopłacone należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z 

dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, do których poboru jest obowiązany Zakład; 

3)    sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie: należności 

alimentacyjnych, należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych 

osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 875 i 1517), należności 

likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych 

wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym 

(Dz. U. z 1991 r. poz. 200, z późn. zm.) oraz należności z tytułu wypłaconej zaliczki 

alimentacyjnej wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 

2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 

(Dz. U. poz. 732 i 1366, z 2007 r. poz. 1378, z 2008 r. poz. 770 oraz z 2009 r. poz. 1261); 

4)   należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego 

przez niego tytułu wykonawczego; 

5)    sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż 

należności, o których mowa w pkt 3; 

6)   kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń 

rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z 

wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków 

dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, a także kwoty zasiłku 

pielęgnacyjnego wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2463930&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2410949&full=1
javascript:void(0)


- 12 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

6a)  kwoty nienależnie pobranego dodatku weterana poszkodowanego; 

7)   kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
(31)

; 

<7a) kwoty nienależnie pobranego rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 

…), i dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952 i 

…);> 

8)   zasiłki wypłacone z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich 

potrącanie, oraz zasiłek stały lub zasiłek okresowy wypłacone na podstawie przepisów o 

pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę; 

9)   zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i 

przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty; 

10)  z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy 

społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych 

- na wniosek dyrektorów tych placówek. 

2. Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może przekraczać zaliczki i innych 

należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. 

3. Potrącenia należności wymienionych w ust. 1 dokonuje się w kolejności podanej w tym 

przepisie. 

4. Przy dokonywaniu potrąceń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, potrąca się w pierwszej 

kolejności alimenty zaległe za okres wskazany w tytule wykonawczym, pod warunkiem 

uzyskania od wierzyciela oświadczenia, że nie zostały w inny sposób uiszczone przez 

dłużnika. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

111 oraz z 2021 r. poz. 1162) 

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, 
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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 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 
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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. 

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)   
(30)

 (uchylony); 

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, 
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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, 

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 
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usług społecznych - dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki 

organizacyjnej gminy; 

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)   
(31)

 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; 

2)   
(32)

 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: 
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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 

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. 
(33)

 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 
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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 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)  
(34)

 informacje o pobieraniu dodatku pielęgnacyjnego, 

k)  liczbę, rodzaj i wysokość wypłaconych świadczeń, 

l)  płeć, 

m)  dochody, 
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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)  
(35)

 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 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; 
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<4a) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – w celu weryfikacji danych dotyczących osób 

ubiegających się o: 

a) rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 1 października 2021 

r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. …), osób pobierających ten 

kapitał oraz członków ich rodzin, 

b) dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952 i 

…), osób pobierających to dofinansowanie oraz członków ich rodzin.> 

5)    organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 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 

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 
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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. 
(36)

 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 i 1000). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 

2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) 

Art. 8. 

1. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 

53a i art. 91, przysługuje: 

1)   osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł
(2)

, zwanej 

dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej", 

2)   osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł
(3)

, zwanej dalej 

"kryterium dochodowym na osobę w rodzinie", 

3)   rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w 

rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny" 

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 

2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. 

2. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 

2, uprawniające do zasiłków okresowego i celowego. 
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3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie 

wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, 

bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, 

pomniejszoną o: 

1)   
(4)

 miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania 

przychodu; 

2)   składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne 

określone w odrębnych przepisach; 

3)   kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się: 

1)   jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 

2)   zasiłku celowego; 

3)   pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na 

podstawie przepisów o systemie oświaty; 

4)   wartości świadczenia w naturze; 

5)   świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie 

użytecznych; 

5a)   świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o 

działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319 i 1578), i pomocy pieniężnej, o której mowa w 

art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517), w art. 7a 

ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 

przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w 

kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 619), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach 

deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę 

i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1168), w art. 10a 

ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 

przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2020 r. 
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poz. 684) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych; 

6)   dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego; 

7)   świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407), oraz dodatku 

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

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821); 

8)    świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 

r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598); 

9)    świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 

2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529); 

10)   nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy 

z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. 

poz. 568 i 695); 

11)  
(5)

 pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 

listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472); 

12)  
(6)

 środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy 

publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska 

naturalnego; 

13)  
(7)

 zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762)[.] 

<;> 

<14) rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 1 

października 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. …); 

15) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952 i 

…).> 

4a. W przypadku dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 i 4 na potrzeby ustalenia prawa do 

świadczenia pieniężnego oraz opłaty wnoszonej przez osoby, o których mowa w art. 61 

ust. 2 pkt 2, w dochodzie osoby lub rodziny nie uwzględnia się świadczenia 

uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o 
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świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. 

poz. 1622 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 252). 

5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 

1)   opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w 

przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się 

przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie 

podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób 

fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z 

prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia 

społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych 

przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej 

wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez 

liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził 

działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby; 

2)   opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód 

przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. 

6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi 

przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym 

mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje 

dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji 

podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów. 

7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia 

działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku 

dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez 

naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości: 

1)   przychodu; 

2)   kosztów uzyskania przychodu; 

3)   różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; 

4)   dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o 

których mowa w ust. 6; 

5)   odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; 
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6)   należnego podatku; 

7)   odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z 

prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 

8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia 

działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na 

podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego 

zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia 

składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 

308 zł
(8)

. 

10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych 

źródeł sumuje się. 

11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 

lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego 

przekraczającego pięciokrotnie kwoty: 

1)   kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej, 

2)   kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie 

- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając 

od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. 

12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego 

dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano 

ten dochód. 

13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się 

według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji 

administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej. 

 

Art. 23a. 

1. W rejestrze centralnym, o którym mowa w art. 23 ust. 4a, gromadzi się zanonimizowane 

informacje o: 

1)   jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej; 

2)   wnioskach o przyznanie świadczeń; 

javascript:void(0)
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3)   realizowanych świadczeniach; 

4)   sytuacji osób lub rodzin, którym przyznano świadczenia; 

5)   rozstrzygnięciach w sprawie świadczeń. 

2. W celu umożliwienia weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia 

z pomocy społecznej, osób korzystających z tych świadczeń oraz członków ich rodzin, w 

rejestrze centralnym, o którym mowa w art. 23 ust. 4a, gromadzi się informacje o: 

1)   imieniu i nazwisku; 

2)   dacie urodzenia; 

3)   adresie miejsca zamieszkania lub pobytu lub zameldowania na pobyt stały; 

4)   miejscu zamieszkania lub pobytu; 

5)   numerze PESEL; 

6)   numerze dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

7)   płci; 

8)   stanie cywilnym; 

9)   obywatelstwie; 

10)  dacie wydania, numerze i rodzaju dokumentu określającego status cudzoziemca w 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

11)  stopniu pokrewieństwa z członkami rodziny; 

12)  rodzaju szkoły lub szkoły wyższej, do której uczęszcza osoba; 

13)  dacie i miejscu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia oraz rodzaju wnioskowanego 

świadczenia; 

14)  dacie wydania i rodzaju rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia; 

15)  okresie, na który świadczenie zostało przyznane; 

16)  liczbie, rodzaju i wysokości przyznanych świadczeń o charakterze pieniężnym; 

17)  liczbie, rodzaju, zakresie, wartości i miejscu przyznanych usług i świadczeń o 

charakterze niepieniężnym; 

18)  miejscu otrzymania świadczenia; 

19)   składkach na ubezpieczenie zdrowotne obejmujące informacje o: 

a)  imieniu i nazwisku, 

b)  numerze PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serii i numerze paszportu 

oraz dacie urodzenia, 

c)  dacie powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, 

d)  dacie wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, 
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e)  kodzie i nazwie tytułu ubezpieczenia, 

f)  okresie rozliczeniowym, 

g)  danych dotyczących płatników składek: 

–  numerze NIP, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tego numeru - numerze PESEL lub 

serii i numerze dowodu osobistego albo paszportu, 

–  nazwie skróconej lub imieniu i nazwisku płatnika składek. 

3. Prawo dostępu do informacji, o których mowa w ust. 2, oraz ich przetwarzania mają: 

1)   ośrodek pomocy społecznej oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie - w celu 

weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy 

społecznej, osób korzystających z tych świadczeń oraz członków ich rodzin; 

2)   wojewoda w stosunku do osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku 

z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach - w celu koordynowania działań w zakresie integracji 

cudzoziemców; 

3)    organ właściwy, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), i wojewoda - w celu weryfikacji 

danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób pobierających 

świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin; 

4)   organ właściwy dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 875 i 1517), i 

organ właściwy wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 tej ustawy - w celu 

weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego i członków 

ich rodzin oraz danych dotyczących dłużników alimentacyjnych; 

<4a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w celu weryfikacji danych dotyczących osób 

ubiegających się o: 

a) rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 1 października 2021 

r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, osób pobierających ten kapitał oraz członków 

ich rodzin, 

b) dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 
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4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, osób pobierających to 

dofinansowanie oraz członków ich rodzin.> 

5)    organ właściwy, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, i wojewoda - w celu weryfikacji danych 

dotyczących osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze, osób pobierających 

świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin. 

3a. Prawo dostępu do informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 19, oraz ich przetwarzania ma 

także minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w celu umożliwienia 

podmiotom wymienionym w ust. 3 weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się 

o świadczenia z pomocy społecznej, osób korzystających z tych świadczeń oraz członków 

ich rodzin. 

3b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w celu realizacji zadania, o 

którym mowa w ust. 3a, przekazuje drogą elektroniczną jednostkom organizacyjnym 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 19 lit. a i b. 

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przechowuje informacje w 

rejestrze centralnym, o którym mowa w art. 23 ust. 4a, przez okres 10 lat od dnia 

zaprzestania udzielania świadczeń, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym 

świadczenie nie zostało przyznane, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w 

którym decyzja w sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia 

wniosku o ustalenie prawa do świadczenia bez rozpatrzenia. 

5. Podmioty wymienione w ust. 3 przechowują informacje, o których mowa w ust. 2, przez 

okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, o którym mowa w art. 23 ust. 

4a, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane, 

które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie 

świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do 

świadczenia bez rozpatrzenia. 

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

przechowywania, o których mowa w ust. 4 i 5. 

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego udostępnia ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych, na jego żądanie, dane, o których mowa w 

ust. 1 i 2, w celu niezbędnym do wykonywania zadań analitycznych. Minister właściwy 

do spraw finansów publicznych dokonuje pseudonimizacji udostępnionych danych, o 

których mowa w ust. 2. 
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Art. 107. 

1. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub 

ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji 

osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz u osób, o których mowa w art. 103. 

1a. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się również na podstawie: 

1)   art. 23 ust. 4aa ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych u osoby 

ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub osoby pobierającej to świadczenie w celu 

weryfikacji wątpliwości dotyczących okoliczności związanej z niepodejmowaniem lub 

rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz sprawowaniem faktycznej 

opieki nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera świadczenie pielęgnacyjne; 

2)   art. 23 ust. 4e i 4f ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych u osoby 

ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy lub osoby pobierającej to świadczenie w 

celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunku niepodejmowania lub 

rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz sprawowania faktycznej opieki 

nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy; 

3)   art. 15 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci u 

osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub osoby pobierającej to świadczenie 

w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem, 

wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia 

świadczenia wychowawczego; 

4)  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)[.] <;> 

<5) art. 26 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym u 

osoby ubiegającej się o rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w tej ustawie, 

lub osoby pobierającej ten kapitał w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących 

sprawowania opieki nad dzieckiem.> 

1b. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 1a, wypełnia się odpowiednie części 

kwestionariusza wywiadu. 

2. (uchylony). 

3. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny, również na potrzeby 

jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy, po okazaniu 

legitymacji pracownika socjalnego. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2324903:part=a23u4(aa)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2324903:part=a23u4(e)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2324903:part=a23u4(f)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307074:part=a15&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2388290:part=a7u1&full=1
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3a. Przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz świadczeniu pracy 

socjalnej w środowisku może uczestniczyć drugi pracownik socjalny. Rodzinny wywiad 

środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej w środowisku może się odbywać w 

asyście funkcjonariusza Policji. 

3b. Kierownik ośrodka pomocy społecznej oraz dyrektor centrum usług społecznych, o 

którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez 

centrum usług społecznych, na wniosek pracownika socjalnego ośrodka pomocy 

społecznej albo centrum usług społecznych lub z własnej inicjatywy, może wystąpić z 

wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o asystę w trakcie 

przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego lub świadczenia pracy socjalnej 

w środowisku. Właściwy miejscowo komendant Policji jest obowiązany do zapewnienia 

pracownikowi socjalnemu asysty Policji przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu 

środowiskowego lub świadczeniu pracy socjalnej w środowisku. 

4. W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, 

a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację 

wywiadu. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację 

sporządza się, mimo braku zmiany danych, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, a w przypadku 

osób przebywających w domach pomocy społecznej - nie rzadziej niż co 12 miesięcy. 

4a. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez 

osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej lub na jego 

aktualizację przez osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 

stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu 

świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

5. Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się 

od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie 

majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie 

przyznania świadczenia. 

5a. (uchylony). 

5b. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na 

podstawie następujących dokumentów: 

1)   dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

2)   skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka; 

3)   dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2269755&full=1
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4)   decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego 

lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty 

socjalnej; 

5)   orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 

września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do 

samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej; 

6)   orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 

7)   zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, 

zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób 

fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie 

chorobowe; 

8)   zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na 

podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie 

członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług 

rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od 

osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na 

ubezpieczenie chorobowe; 

9)   zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były 

opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych; 

10)  dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 

przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty 

socjalnej; 

10a)   decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenia o uprawnieniach 

kombatanckich lub legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

11)  zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w 

hektarach przeliczeniowych; 

12)   zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole podstawowej, szkole 

ponadpodstawowej lub szkole wyższej; 
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13)  decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu 

osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu 

wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia 

szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu 

w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy; 

14)  decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego; 

15)  zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie 

społeczne rolników; 

15a)  dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników; 

15b)  dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące 

pozarolniczą działalność gospodarczą; 

16)  zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na 

ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą; 

17)  zaświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8; 

18)  zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 

12; 

19)  decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne; 

20)  oświadczenia o stanie majątkowym; 

21)   prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej albo o skazaniu za 

umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy. 

5c. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 5b, przepis art. 57 ust. 3c stosuje się odpowiednio. 

5d. W przypadku gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają 

potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wymienionym w ust. 5b, 

można domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu. 

5e. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego wypełnia się w postaci papierowej 

lub elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego bezpłatnie 

przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

5f. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 5e, zapewnia, po zatwierdzeniu 

rodzinnego wywiadu środowiskowego, niezmienność i integralność danych uzyskanych 

od osoby, z którą został przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy. 

5g. W przypadku wypełnienia kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego w 

postaci elektronicznej, po zatwierdzeniu jego treści przez pracownika socjalnego, osoba, z 

którą przeprowadza się wywiad, podpisuje oświadczenie, w którym potwierdza 
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zapoznanie się z treścią przeprowadzonego wywiadu, prawdziwość danych zawartych w 

wywiadzie oraz zapoznanie się z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

5h. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 5g, pracownik socjalny przeprowadzający 

rodzinny wywiad środowiskowy wpisuje wygenerowaną automatycznie przez system 

teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 5e, sygnaturę zatwierdzonego wywiadu w 

postaci elektronicznej. Wywiad ten po podpisaniu oświadczenia nie może być zmieniony 

w zakresie danych pozyskanych od osoby w trakcie przeprowadzanego wywiadu. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób i terminy przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, 

2)   wzór kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego, 

3)   wzór oświadczenia o stanie majątkowym, 

4)   wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 5g, 

5)   wzór legitymacji pracownika socjalnego 

- mając na uwadze konieczność zapewnienia rzetelności i kompleksowości przeprowadzanego 

rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz identyfikacji pracownika socjalnego. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 i 1162) 

Art. 108. 

1. Środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie: 

1)   kosztów badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych, o których mowa w art. 2 

ust. 3 i art. 40 ust. 5; 

2)   kosztów związanych z organizowaniem partnerstwa lokalnego, o którym mowa w art. 6 

ust. 7, obejmujących koszty organizacji przez organy zatrudnienia spotkań i konferencji z 

udziałem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz instytucji realizujących 

inicjatywy partnerów rynku pracy; 

3)   (uchylony); 

4)   kosztów, o których mowa w art. 109 ust. 7a; 

4a)  kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 9 ust. 2a i 2a
1
; 
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4b)  kosztów kwalifikowalnych realizacji projektów, o których mowa w art. 9 ust. 2d; 

5)   kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na 

podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na 

ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, o których mowa w art. 12 ust. 

6; 

5a)  kosztów korespondencji, komunikowania się, przekazywania środków pieniężnych oraz 

innych dokumentów niezbędnych do realizacji refundacji kosztów wynagrodzeń oraz 

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych; 

6)  kosztów szkolenia oraz przejazdów członków rad rynku pracy, o których mowa w art. 23 

ust. 12 i 15; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   kosztów szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób, o których 

mowa w art. 41 ust. 4 i 5 oraz art. 43; 

10)  jednorazowych kwot przyznawanych instytucjom szkoleniowym, o których mowa w art. 

41 ust. 9; 

11)  pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 42; 

12)  kosztów przejazdów i zakwaterowania, o których mowa w art. 45 i art. 48a; 

13)   refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jednorazowych 

środków na utworzenie stanowiska pracy, jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej, jednorazowych środków na założenie i przystąpienie do 

spółdzielni socjalnej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz środków na 

finansowanie kosztów wynagrodzenia, o których mowa w art. 46; 

14)  kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych 

pracodawcy, o których mowa w art. 47; 

15)  dodatków aktywizacyjnych, o których mowa w art. 48; 

16)  zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia 

bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, o których mowa w art. 51, 56 i 59; 

16a)   grantów, o których mowa w art. 60a i art. 60aa; 

16b)  świadczeń aktywizacyjnych, o których mowa w art. 60b; 

16c)  refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 

30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 60c; 
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16d)  kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku 

życia, o którym mowa w art. 60d; 

16e)   zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem 

bezrobotnych, o których mowa w art. 51a; 

16f)   kosztów realizacji usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy, o których mowa w 

art. 61aa; 

17)  stypendiów, o których mowa w art. 41, 42a, 53, 53g oraz 55; 

17a)  kosztów przygotowania zawodowego dorosłych, o których mowa w art. 53l ust. 1; 

18)  składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od stypendiów, o których mowa w art. 

54; 

19)  zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych z tytułu zatrudnienia 

bezrobotnych, o których mowa w art. 57; 

20)  (uchylony); 

21)  kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną, o których mowa w art. 61; 

21a)  kosztów umów zawartych z agencją zatrudnienia, o których mowa w art. 61b; 

22)  świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62, z 

wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a; 

22a)  świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62 

ust. 1 pkt 1 lit. a; 

22b)  kosztów realizacji zleconych działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, o 

których mowa w art. 62a ust. 9; 

22c)  programów regionalnych, o których mowa w art. 66c; 

22d)  zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d; 

22e)  pożyczek na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, o 

których mowa w art. 61e, wraz z kosztami związanymi z udzielaniem pożyczek oraz usług 

doradczych i szkoleniowych; 

22f)  wydatków ponoszonych w ramach bonu szkoleniowego, o którym mowa w art. 66k ust. 

1; 

22g)  wydatków ponoszonych w ramach bonu stażowego, o którym mowa w art. 66l ust. 1; 

22h)  refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia i 

składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7; 

22i)  wydatków ponoszonych w ramach bonu na zasiedlenie, o którym mowa w art. 66n; 

22j)  kosztów zadań realizowanych w ramach KFS, o których mowa w art. 69a; 
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23)  (uchylony); 

24)  (uchylony); 

24a)  świadczeń, o których mowa w art. 73a ust. 3; 

25)  refundacji pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 70 

ust. 8; 

26)  zasiłków, o których mowa w art. 71, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych 

zasiłków, o których mowa w art. 72 ust. 13; 

27)  refundacji dodatków do wynagrodzeń, o których mowa w art. 100; 

27a)  (uchylony); 

28)  kosztów poboru składek, o których mowa w art. 107 ust. 5; 

29)  kosztów opracowywania, upowszechniania i wdrażania klasyfikacji zawodów i 

specjalności, standardów kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów szkoleń 

dla bezrobotnych i poszukujących pracy; 

30)  opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz wyposażenia w celu 

prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby 

zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy; 

  30a)  kosztów tworzenia centrów aktywizacji zawodowej, uruchamianych w ramach 

powiatowych urzędów pracy; 

30b)  kosztów tworzenia lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych, uruchamianych 

w ramach powiatowych urzędów pracy; 

31)  opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o usługach organów 

zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy 

oraz pracodawców; 

31a)  opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o zadaniach i 

działaniach publicznych służb zatrudnienia realizowanych w ramach sieci EURES lub 

wynikających z reprezentacji wobec publicznych służb zatrudnienia innych państw; 

32)  kosztów wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków 

niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia, 

przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów 

komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi pracy, organami 

rentowymi oraz urzędami skarbowymi; 

33)  badań, opracowywania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów 

dotyczących rynku pracy; 
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34)  kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i 

technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufcach 

Pracy, służących realizacji zadań wynikających z ustawy; 

35)  wydatków związanych z promocją oraz pomocą prawną zatrudnionym za granicą w 

ramach umów międzynarodowych; 

36)  kosztów opracowywania i rozpowszechniania przez publiczne służby zatrudnienia i 

Ochotnicze Hufce Pracy materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących 

nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia; 

36a)  kosztów przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy; 

37)  kosztów prowadzenia w powiatowych urzędach pracy zajęć, wymagających 

specjalistycznej wiedzy, którą nie dysponują pracownicy powiatowego urzędu pracy, w 

ramach porad grupowych i szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, o których 

mowa w art. 38 ust. 1a i 3, przez osoby niebędące pracownikami powiatowego urzędu 

pracy, kosztów związanych z organizacją przez powiatowy urząd pracy szkoleń z zakresu 

umiejętności poszukiwania pracy, o których mowa w art. 40 ust. 2h, oraz kosztów 

wyposażenia akademickich biur karier, o których mowa w art. 39 ust. 6; 

38)  kosztów szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb 

zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców Pracy; 

  38a)  kosztów konferencji, seminariów, posiedzeń lub spotkań, w tym o charakterze 

międzynarodowym, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy, w 

szczególności dla kadry publicznych służb zatrudnienia i Ochotniczych Hufców Pracy; 

38b)  kosztów szkolenia kadr realizujących działania sieci EURES w podmiotach, którym 

udzielono akredytacji, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy; 

39)  (uchylony); 

40)  świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu 

socjalnym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń; 

41)  zatrudnienia wspieranego, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

zatrudnieniu socjalnym, oraz wsparcia, o którym mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 

kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych; 

42)  restrukturyzacji zatrudnienia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.2497517:part=a108u1p40:nr=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2422696:part=a12u3(a)&full=1
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- 39 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

  42a)  kosztów pomocy oraz kosztów jej realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 

zakresie i na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie niektórych 

kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę; 

42b)  kosztów związanych z realizacją zadań samorządu powiatu określonych w przepisach, o 

których mowa w pkt 42a; 

43)  kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych 

świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy; 

44)  odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań pokrywanych z Funduszu Pracy oraz 

kosztów obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych Funduszu Pracy; 

45)  spłaty i obsługi kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciągniętych przez Fundusz 

Pracy; 

46)  zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków 

pogrzebowych, o których mowa w art. 141; 

47)  (uchylony); 

48)  kosztów, o których mowa w art. 42a; 

49)  wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES, o 

których mowa w art. 106a; 

50)  wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach 

współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 106b; 

51)  specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, realizowanych w ramach 

programów specjalnych, niewymienionych w pkt 1-50; 

52)  zleconych programów specjalnych, o których mowa w art. 66a ust. 11; 

53)  kosztów realizacji projektów pilotażowych; 

54)  zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków pogrzebowych 

wraz z kosztami ich obsługi, o których mowa w przepisach o świadczeniach 

przedemerytalnych; 

54a)  kosztów przeprowadzania operacyjnego audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 

118b; 

55)   dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 

zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe; 

56)  (uchylony); 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.2497517:part=a108u1p42(a):nr=8&full=1
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57)  kosztów szkoleń pracowników, objętych przepisami o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z ochroną miejsc pracy; 

58)  kosztów związanych z realizacją zadań samorządu powiatu określonych w przepisach, o 

których mowa w pkt 57; 

59)  kosztów związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 13a ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159); 

[60)   kosztów związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w latach 2018-2022;] 

<60) kosztów związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 62 ust. 1 i art. 64c 

ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 

2021 r. poz. 75, 952 i …);> 

61)   świadczeń na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

61)   kosztów przygotowania i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie oraz egzaminu zawodowego, o których mowa w art. 9fa ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty; 

63)   jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, o którym mowa w 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla 

emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz. U. poz. 743), przysługującego osobom, o których 

mowa w art. 2 ust. 2 pkt 10 tej ustawy, w roku 2019. 

1a. Ze środków Funduszu Pracy w 2009 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1b. Ze środków Funduszu Pracy w 2010 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1c. Ze środków Funduszu Pracy w 2011 r. są finansowane: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2363091:part=a15u1p13(a)&full=1
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1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1d. Ze środków Funduszu Pracy w 2012 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1e. Ze środków Funduszu Pracy w 2013 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1f. Ze środków Funduszu Pracy w 2014 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1fa. Ze środków Funduszu Pracy w 2015 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1fb. Ze środków Funduszu Pracy w 2016 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

1fc. Ze środków Funduszu Pracy w 2017 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 
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2)   specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

1fd. Ze środków Funduszu Pracy w 2018 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

1fe. Ze środków Funduszu Pracy w 2020 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

1g. W celu wsparcia samorządów powiatów w uzyskiwaniu lepszej efektywności działań na 

rzecz aktywizacji bezrobotnych minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 

2014-2017 powiatom środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów, o których mowa 

w ust. 1h i 1i. 

1h. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów 

z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni 

na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot 

przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta. 

1i. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów 

z Funduszu Pracy 2% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni 

na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot 

przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego 

urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących 

stanowiska kierownicze, z zastrzeżeniem art. 109 ust. 7h-7j. 
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1j. Ze środków Funduszu Pracy w latach 2016-2018 są finansowane koszty, o których mowa 

w art. 150f i art. 150g. 

2. Dysponent Funduszu Pracy może dokonywać przesunięć przewidzianych w planie 

Funduszu Pracy kwot na finansowanie poszczególnych zadań oraz na finansowanie 

nowych, nieprzewidzianych w planie zadań w przypadku ich wprowadzenia ustawą, z tym 

jednak, że łączna kwota środków na finansowanie zadań na rzecz przeciwdziałania 

bezrobociu nie powinna zostać zmniejszona w celu jej przeznaczenia na inne cele. 

2a. Minister właściwy do spraw pracy przy podziale środków rezerwy Funduszu Pracy na 

finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie 

urzędy pracy uwzględnia w szczególności działania aktywizujące bezrobotnych będących 

dłużnikami alimentacyjnymi. 

3. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki 

finansowej Funduszu Pracy oraz zasady i tryb powierzania przez organy zatrudnienia 

bankom i innym instytucjom dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych dla 

bezrobotnych i innych uprawnionych osób, mając na względzie zapewnienie racjonalności 

gospodarowania środkami Funduszu Pracy. 

 

Art. 109i. 

[1. Minister właściwy do spraw pracy może, w latach 2018-2022, przekazać, corocznie, na 

zadania realizowane przez ministra właściwego do spraw rodziny, środki Funduszu Pracy 

na realizację zadań, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w kwocie nie większej niż 250 mln zł.] 

<1. Minister właściwy do spraw pracy może przekazać, corocznie, na zadania 

realizowane przez ministra właściwego do spraw rodziny, środki Funduszu Pracy na 

realizację zadań, o których mowa w art. 62 ust. 1 i art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w kwocie nie większej niż 250 

mln zł.> 

2. Podstawą przekazywania środków, o których mowa w ust. 1, na wyodrębniony rachunek 

wojewody jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw rodziny a 

wojewodą. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2446261:part=a62u1&full=1
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3. Umowa określa w szczególności wysokość środków oraz tryb ich przekazywania na 

realizację zadań, o których mowa w ust. 1, a także sposób rozliczenia otrzymanych 

środków. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559 i 1773) 

 

Art. 188. 

1. Fundusz przetwarza dane osobowe ubezpieczonych w celu: 

1)   stwierdzenia istnienia ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych przez Fundusz; 

2)   wystawienia dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń finansowanych 

przez Fundusz; 

3)   stwierdzenia obowiązku płacenia składki i ustalenia kwoty składki; 

4)   kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń; 

4a)   potwierdzenia udzielenia świadczeń; 

4b)   przekazywania świadczeniodawcom informacji istotnych dla procesu udzielania 

świadczeń zdrowotnych dotyczących świadczeniobiorców pozostających pod opieką tych 

świadczeniodawców, a dotyczących świadczeń udzielonych przez innych 

świadczeniodawców; 

5)   rozliczenia ze świadczeniodawcami; 

6)   rozliczenia z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ich zobowiązań wobec 

Funduszu; 

7)   kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

8)    monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania ubezpieczonych na świadczenia 

zdrowotne oraz leki i wyroby medyczne, w tym prowadzenia prac analitycznych i 

prognostycznych związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 97; 

8a)   monitorowania realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

weteranów poszkodowanych; 

9)   identyfikacji płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne; 
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10)  prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów 

lekowych, o którym mowa w art. 188c; 

10a)   prowadzenia prac analitycznych i prognostycznych związanych z realizacją świadczeń 

opieki zdrowotnej. 

11)   prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów 

zdrowotnych, o którym mowa w art. 188e; 

12)   przypominania o wyznaczonym terminie udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej; 

13)   przekazywania świadczeniobiorcom i świadczeniodawcom informacji z zakresu 

profilaktyki i zdrowego trybu życia, uzyskanych w ramach przetwarzania danych, o 

których mowa w pkt 8. 

1a. Fundusz przetwarza dane osobowe osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, w celu: 

1)   rozliczania ze świadczeniodawcami; 

2)   rozliczania dotacji, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 5; 

3)   kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 

4)   kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 

5)    potwierdzenia udzielenia świadczeń. 

1b. Fundusz przetwarza dane osobowe świadczeniobiorców, w celu rozliczania kosztów 

refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i 

wyrobów medycznych. 

2. Fundusz przetwarza dane osobowe osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji oraz umów międzynarodowych w celu: 

1)   potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej; 

2)   rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym na 

podstawie przepisów o koordynacji; 

3)   rozliczania z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ponoszonych przez 

świadczeniodawców i Fundusz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej; 

4)   kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń; 

4a)   potwierdzenia udzielenia świadczeń; 

5)   kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 

6)   prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 97 ust. 3d. 
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2a. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych związanych z realizacją 

zadań określonych w art. 97 ust. 3 pkt 2 i 3a. 

2b. Fundusz przetwarza następujące dane osobowe pacjentów z innych niż Rzeczpospolita 

Polska państw członkowskich Unii Europejskiej w celu realizacji zadań, o których mowa 

w art. 97a ust. 2 i 5: 

1)   nazwisko i imię (imiona);  

2)   obywatelstwo;  

3)   data urodzenia;  

4)   numer identyfikacyjny pacjenta w państwie ubezpieczenia;  

5)   numer dokumentu tożsamości;  

6)   informacje o stanie zdrowia;  

7)   informacje o świadczeniach zdrowotnych udzielonych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej;  

8)   informacje o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i 

wyrobach medycznych zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2c. Fundusz przetwarza dane osobowe związane z wystawianiem recept na refundowane leki, 

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne oraz z 

ich realizacją w aptece lub wystawianiem zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia przetwarza dane osobowe: 

1)   ubezpieczonych w celu określonym w ust. 1 pkt 4–8 oraz w celu realizacji zadań, o 

których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1a;  

2)   osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji w celu określonym w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w celu realizacji zadań, o których 

mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1a;  

3)   osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–4, w celu określonym w ust. 1 pkt 4–8 oraz w 

celu realizacji zadań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1a.  

4. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-3, minister właściwy do spraw zdrowia i 

Fundusz przetwarzają następujące dane: 

1)   nazwisko i imię (imiona);  

2)   nazwisko rodowe;  

2a)   numery PESEL rodziców; 

3)   data urodzenia;  
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4)   płeć;  

5)   obywatelstwo;  

6)   (uchylony)  

7)   numer PESEL;  

8)   (uchylony)  

9)   seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość - w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL;  

10)  adres zamieszkania;  

11)  adres czasowego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dana 

osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania;  

11a)  adres zameldowania;  

11b)  adres do korespondencji i inne dane pozwalające na skontaktowanie się z osobą, której 

dane Fundusz przetwarza w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych;  

12)  numer ubezpieczenia;  

13)  stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę;  

14)  stopień niepełnosprawności;  

15)   rodzaj uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentu potwierdzającego 

uprawnienia osób, o których mowa w art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1-1c, art. 45 ust. 1, art. 46 

ust. 1, art. 47, art. 47b ust. 1 i 1a oraz art. 47c, a także osób posiadających na podstawie 

odrębnych przepisów szersze uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej niż 

wynikające z ustawy; 

15a)   informacja o uprawnieniu, o którym mowa w art. 43a ust. 1 i 1a;  

15b)   informacja o uprawnieniu, o którym mowa w art. 43b ust. 1; 

16)  dotyczące udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, osobom 

uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji 

oraz osobom, o których mowa w art. 12 i art. 12a;  

16a)   dotyczące stanu zdrowia; 

17)  przyczyn udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;  

18)  nazwa instytucji właściwej osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji;  

19)  dane dotyczące lekarza, felczera, pielęgniarki lub położnej wystawiających receptę na 

refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyroby medyczne lub osób wystawiających zlecenie na zaopatrzenie w wyroby 
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medyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o 

refundacji;  

20)  dane dotyczące świadczeniodawcy zatrudniającego lekarza, felczera, pielęgniarkę lub 

położną, o których mowa w pkt 19;  

21)  dane dotyczące apteki realizującej receptę na refundowane leki i wyroby medyczne;  

22)  data zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego;  

22a)  kod tytułu ubezpieczenia;  

22b)  data powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego;  

22c)  data wypełnienia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego;  

23)  data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego;  

23a)  data wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego;  

24)  okres, za który opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, oraz dane dotyczące 

opłaconych, nieopłaconych, nie-opłaconych w terminie i należnych składek na 

ubezpieczenie zdrowotne wraz ze wskazaniem okresu, jakiego dotyczą;  

25)  dane o płatniku składki na ubezpieczenie zdrowotne;  

26)  typ dokumentu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej;  

27)  data zgonu;  

28)  dane dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych, będące w posiadaniu 

ubezpieczonego, jego pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;  

29)  informacje, określające ustawodawstwo właściwe zgodnie z przepisami o koordynacji, 

będące w posiadaniu ubezpieczonego, jego pracodawcy, Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;  

30)  dane o przychodach z tytułów rodzących obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego;  

31)  okres uprawnień wynikających z art. 67 ust. 6 i 7;  

32)  informacje, czy członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;  

33)  kod przyczyny wyrejestrowania z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego; 

34)   numer telefonu; 

35)   adres e-mail. 

5. Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem obowiązani są do 

gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych dotyczących udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 

5a. Informacje i dane zgromadzone w Funduszu udostępnia się: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2468537:part=a38u4&full=1
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1)   nieodpłatnie organom egzekucyjnym określonym w art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1427, z późn. zm.) - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego, 

2)   odpłatnie komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu 

spadku lub sporządzania spisu inwentarza 

- w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. 

5b. Opłata za udzielenie przez Fundusz komornikom sądowym informacji i danych, 

dotyczących jednego świadczeniobiorcy lub jednego płatnika składek, wynosi 50 zł. 

5c. Kwota, o której mowa w ust. 5b, podlega waloryzacji o prognozowany w ustawie 

budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

5d. Komornik sądowy dołącza do wniosku o udzielenie informacji i danych kopię dowodu 

dokonania opłaty, o której mowa w ust. 5b, na rachunek wskazany przez Fundusz. 

5e. Informacje i dane zgromadzone w Funduszu, w zakresie wskazanym w ust. 5f, udostępnia 

się nieodpłatnie, drogą elektroniczną, następującym podmiotom: 

1)   za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny: 

a)  organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), i wojewodzie w celu weryfikacji 

prawa do świadczeń rodzinnych osób ubiegających się o te świadczenia lub osób je 

pobierających oraz członków ich rodzin, 

b)  organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 

877), w celu weryfikacji prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osób 

ubiegających się o te świadczenia lub osób je pobierających oraz członków ich rodzin, 

c)   organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407), i wojewodzie w 

celu weryfikacji prawa do świadczeń wychowawczych osób ubiegających się o te 

świadczenia lub osób je pobierających oraz członków ich rodzin; 

<d) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – w celu weryfikacji danych dotyczących osób 

ubiegających się o: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2394279:part=a19&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2394279:part=a20&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2324903:part=a3p11&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2484819:part=a2p10&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2307074:part=a2p11&full=1
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– rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 1 października 2021 

r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. …), osób pobierających ten 

kapitał oraz członków ich rodzin, 

– dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952 i 

…), osób pobierających to dofinansowanie oraz członków ich rodzin;> 

2)   ministrowi właściwemu do spraw rodziny w celu: 

a)   umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń, o 

których mowa w pkt 1, 

b)  w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny realizacji świadczeń, o 

których mowa w pkt 1. 

5f. Zakres udostępnianych danych i informacji obejmuje: imię i nazwisko, numer PESEL, a 

także informację o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej według stanu na dzień 

udostępniania. W przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia i nie została 

zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, informacja o prawie do świadczeń obejmuje 

także informację, że dana osoba nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. 

5g. Minister właściwy do spraw rodziny i Fundusz uzgadniają warunki techniczne i 

organizacyjne wymiany danych, o której mowa w ust. 5e. 

6. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, osoby spośród wymienionych w 

art. 66 ust. 1 pkt 2-9, wobec których, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

form i metod realizacji zadań podlegających ochronie zgodnie z przepisami o ochronie 

informacji niejawnych, stosuje się odrębny tryb przetwarzania danych, o których mowa w 

ust. 4. Rozporządzenie powinno w szczególności określać dane osobowe, które będą 

przetwarzane, sposób ich przetwarzania oraz podmiot uprawniony do ich gromadzenia i 

przetwarzania. 

7. Fundusz, na wniosek instytutu badawczego lub instytutu naukowego Polskiej Akademii 

Nauk prowadzących badania naukowe lub działalność naukową w dziedzinie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu, albo uczelni prowadzącej kształcenie na studiach w 

dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub nauk społecznych, może udostępnić 

informacje uzyskane w wyniku przetwarzania danych, w tym danych osobowych, w celu 

prowadzenia badań lub działalności naukowej mających znaczenie dla wykonywania 

zadań ustawowych Funduszu. 



- 51 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 

1236, 1535 i 1773) 

Art. 50. 

1. Przyjmowane przez Radę Ministrów projekty ustaw oraz akty prawne, których skutkiem 

finansowym może być zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek 

sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących 

przepisów, zawierają w uzasadnieniu: 

1)   określenie wysokości tych skutków; 

2)   wskazanie źródeł ich sfinansowania; 

3)   opis celów nowych zadań i mierników określających stopień realizacji celów. 

1a. W przyjmowanych przez Radę Ministrów projektach ustaw, których skutkiem 

finansowym może być zmiana poziomu wydatków jednostek sektora finansów 

publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, określa 

się w treści projektu maksymalny limit tych wydatków wyrażony kwotowo, na okres 10 

lat budżetowych wykonywania ustawy, oddzielnie dla każdego roku, poczynając od 

pierwszego roku planowanego wejścia w życie ustawy, w podziale na: 

1)   budżet państwa; 

2)   jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

3)   pozostałe jednostki sektora finansów publicznych. 

1b. W przypadku projektów ustaw, które przewidują obowiązywanie przepisów w okresie 

krótszym niż 10 lat budżetowych, maksymalne limity wydatków, o których mowa w ust. 

1a, określa się na ten okres. Przepisu ust. 1c nie stosuje się. 

1c. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi, trzy lata przed upływem okresu, o którym mowa w 

ust. 1a, projekt zmiany ustawy określającej maksymalne limity wydatków jednostek 

sektora finansów publicznych, wyrażone kwotowo, na kolejnych 10 lat budżetowych 

wykonywania ustawy. Przepisy ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio. 

2. Projekt ustawy skutkującej zmianą poziomu dochodów lub wydatków jednostek samorządu 

terytorialnego wymaga określenia wysokości skutków tych zmian, wskazania źródeł ich 

sfinansowania oraz zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 

3. Rada Ministrów, przekazując do Sejmu projekt ustawy, o którym mowa w ust. 2, dołącza 

opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
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4. Projekt ustawy, o którym mowa w ust. 1a, zawiera mechanizmy korygujące, mające 

zastosowanie w przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na 

dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, polegające na: 

1)   limitowaniu liczby udzielanych świadczeń w zależności od środków przeznaczonych na 

ten cel w ustawie budżetowej lub 

2)   uzależnieniu wypłat od kryterium dochodowego lub majątkowego albo zmianie kryterium 

dochodowego lub majątkowego uprawniającego do nabycia świadczeń finansowanych ze 

środków publicznych, lub 

3)   zmianie kosztów realizacji zadań publicznych wykonywanych na rzecz obywateli. 

5. W projekcie ustawy, o której mowa w ust. 1a, określa się właściwy organ, który monitoruje 

wykorzystanie limitu wydatków na wykonywanie zadania publicznego przez jednostki 

sektora finansów publicznych oraz odpowiada za wdrożenie mechanizmów korygujących. 

6. Przepisów ust. 1a-1c, 4 i 5 nie stosuje się do przyjmowanego przez Radę Ministrów 

projektu ustawy, której skutkiem może być zwiększenie, w stosunku do wielkości 

wynikających z obowiązujących przepisów, następujących wydatków budżetu państwa: 

1)   na obsługę długu publicznego; 

2)   środków własnych Unii Europejskiej oraz obligatoryjnych składek wpłacanych do 

organizacji międzynarodowych; 

3)   na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3, w tym wydatków budżetu środków europejskich; 

4)   wypłat i obsługi świadczeń rodzinnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, dodatku 

wychowawczego, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, oraz finansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby 

pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; 

<4a) wypłat i obsługi rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z 

dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. …), oraz 

dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952 i 

…);> 

5)   składek na ubezpieczenie społeczne za osoby przebywające na urlopach wychowawczych 

i macierzyńskich oraz za osoby niepełnosprawne; 



- 53 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

6)   świadczeń emerytalno-rentowych funkcjonariuszy i uprawnionych członków ich rodzin 

oraz uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku; 

7)   dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i 

Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na 

sfinansowanie wypłat świadczeń emerytalno-rentowych gwarantowanych przez państwo; 

7a)   dotacji celowej dla Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie świadczenia 

uzupełniającego, kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, kosztów obsługi wniosku o 

świadczenie uzupełniające oraz kosztów świadczeń zdrowotnych związanych z 

wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, o których 

mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla 

osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1936); 

8)   wydatków obronnych w części budżetu państwa "obrona narodowa" oraz w dziale 

"obrona narodowa" w innych częściach budżetu państwa. 

7. Wejście w życie przepisów wykonawczych nie może skutkować zmianą limitu wydatków 

jednostek sektora finansów publicznych określonego w ustawie, na podstawie której 

wydawane są przepisy wykonawcze. 

8. Przepisów ust. 1a-1c, 4, 5 oraz ust. 7 nie stosuje się w przypadku wprowadzenia: 

1)   stanu wojennego; 

2)   stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 

r. poz. 75 i 952) 

Art. 3a. 

1. Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym albo przez 

dziennego opiekuna przedstawia, w formie oświadczenia lub zaświadczenia, następujące 

dane: 

[1)   imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka;] 

<1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku gdy nie 

nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;> 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2414889:part=a11u1&full=1


- 54 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1a)   informację, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak, 

to jakim; 

[2)    imiona, nazwiska oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru 

PESEL - daty urodzenia;] 

<2) imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy 

nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego 

tożsamość;> 

2a)   informacje o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku rodzeństwa; 

3)   adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka; 

[4)   adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców - o ile je posiadają;] 

<4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców;> 

5)   miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez 

rodziców - o ile pracują lub pobierają naukę; 

6)   dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka; 

7)   dane o wysokości dochodów rodziców - w przypadku ubiegania się przez rodziców o 

częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, jeżeli zwolnienie to jest uzależnione od 

wysokości dochodów. 

[2. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy oraz podmiot zatrudniający dziennego 

opiekuna przetwarzają dane, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w związku z rekrutacją 

oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki.] 

<2. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego 

opiekuna oraz dzienny opiekun prowadzący działalność na własny rachunek 

przetwarzają dane, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w związku z rekrutacją oraz 

w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki oraz w celu realizacji 

przez ZUS dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1.> 

 

Art. 27. 

1. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce 

prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego przy użyciu systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w art. 62a. 

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta publikuje rejestr za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a. 
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3. Dane zawarte w rejestrze publikowane są przy użyciu systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w art. 62a, na stronach podmiotowych właściwej gminy oraz ministra 

właściwego do spraw rodziny. 

4. Rejestr zawiera: 

1)   nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub 

klub dziecięcy; 

2)    numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; 

3)   miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; 

4)   informację o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; 

5)   informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego; 

6)   adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego; 

7)   liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym; 

8)   liczbę dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego; 

9)   informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki; 

10)  wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym[.]  <;> 

<11) dane dotyczące dziecka uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego: 

a) imię i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

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

dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia uczęszczania przez dziecko do danego żłobka lub 

klubu dziecięcego, 

e) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym w poszczególnych 

miesiącach; 

12) dane dotyczące rodziców dziecka uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego: 

a) imię i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

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

dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

d) adres poczty elektronicznej i numer telefonu; 

13) numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; 

14) informację o dofinansowaniu miejsc opieki ze środków publicznych.> 
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[5. Adres będącego osobą fizyczną podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy nie 

podlega ujawnieniu na stronach podmiotowych gminy prowadzącej rejestr i ministra 

właściwego do spraw rodziny, jeżeli jest inny niż adres prowadzenia przez tę osobę żłobka 

lub klubu dziecięcego.] 

<5. Adres będącego osobą fizyczną podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, 

jeżeli jest inny niż adres prowadzenia przez tę osobę żłobka lub klubu dziecięcego, 

oraz dane i informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 11–13, nie podlegają ujawnieniu 

na stronach podmiotowych gminy prowadzącej rejestr i ministra właściwego do 

spraw rodziny.> 

<6. Informacje, o których mowa w ust. 4, są przetwarzane przez ministra właściwego do 

spraw rodziny w celu umożliwienia prowadzenia rejestru oraz w celu umożliwienia 

uzyskania przez rodziców dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, 

realizacji prawa do tego dofinansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a 

także w celu monitorowania realizacji tego prawa.> 

 

Art. 28. 

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o 

wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub 

dziecięcy. Wniosek zawiera: 

1)   w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, 

potwierdzający status podmiotu; 

2)    numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano; 

2a)  
(2)

 adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu podmiotu zamierzającego prowadzić 

żłobek lub klub dziecięcy; 

3)    decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 

25 ust. 2; 

3a)   odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której 

mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1, lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2; 

4)    w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione 

umyślnie; 

5)   oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony 

żłobek lub klub dziecięcy; 

javascript:void(0)
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6)   w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL; 

7)    informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego; 

8)    adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego; 

9)    informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki; 

10)   wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym[.]  <;> 

<11) numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy.> 

2. (uchylony). 

3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, 

w celu potwierdzenia dokonanej opłaty, o której mowa w art. 33. 

4. W celu sprawdzenia zgodności danych, o których mowa w ust. 1, wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu 

potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub 

dziecięcy. Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych wynikających 

z tych dokumentów, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie 

danych, którymi rozporządza. 

5. Po dokonaniu wpisu do rejestru, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w terminie 3 dni od 

dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy dostęp 

do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a, w zakresie dotyczącym: 

[1)   dokonywania przez podmiot wpisany do rejestru samodzielnych zmian danych lub 

informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10;] 

<1) dokonywania przez podmiot wpisany do rejestru samodzielnych zmian danych lub 

informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10–14;> 

2)   sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust. 1. 

 

Art. 35. 

1. W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do 

rejestru jest zobowiązany do: 

1)   wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr 

z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji, o 

których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1-4, 7 i 9; 
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[2)   dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a - w przypadku danych lub informacji, o 

których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10.] 

<2) dokonania zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w 

art. 62a, w terminie: 

a) 3 dni od dnia zaistnienia zmian – w przypadku danych lub informacji, o których 

mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10, 

b) 5 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia danego miesiąca, według stanu na 

ostatni dzień poprzedzającego miesiąca – w przypadku danych lub informacji, o 

których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 11–14.> 

2. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, organ prowadzący rejestr dokonuje 

zmian w rejestrze oraz z urzędu wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru 

zaświadczenie, o którym mowa w art. 30, uwzględniające te zmiany. 

 

Art. 46. 

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi wykaz. 

2. Wykaz zawiera: 

1)   nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu zatrudniającego dziennego 

opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, oraz adres poczty elektronicznej 

i numer telefonu; 

2)   numer NIP i REGON podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby, o której 

mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1; 

3)   imię i nazwisko dziennego opiekuna zatrudnianego przez dany podmiot; 

4)   miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę 

wsi, miasta, dzielnicy i ulicy; 

5)   informację o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów; 

6)   
(6)

 liczbę miejsc oraz liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna; 

7)   czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna; 

8)   wysokość opłat u dziennego opiekuna[.]  <;> 

<9) dane dotyczące dziecka objętego opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna: 

a) imię i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 
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c) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię 

dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna, którą 

jest objęte dziecko, 

e) wysokość opłaty za pobyt u dziennego opiekuna w poszczególnych miesiącach; 

10) dane dotyczące rodziców, których dzieci są objęte opieką sprawowaną przez 

dziennego opiekuna: 

a) imię i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

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

dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

d) adres poczty elektronicznej i numer telefonu; 

11) numer rachunku bankowego podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub 

dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek; 

12) informację o dofinansowaniu miejsc opieki ze środków publicznych.> 

3. Dane zawarte w wykazie publikowane są przy użyciu systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w art. 62a, na stronach podmiotowych właściwej gminy oraz ministra 

właściwego do spraw rodziny. 

[4. Adres będącego osobą fizyczną podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna nie 

podlega ujawnieniu na stronach podmiotowych gminy prowadzącej wykaz i ministra 

właściwego do spraw rodziny, jeżeli jest inny niż adres sprawowania opieki przez 

dziennego opiekuna.] 

<4. Adres będącego osobą fizyczną podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna, jeżeli 

jest inny niż adres sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, oraz dane i 

informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 9–11, nie podlegają ujawnieniu na stronach 

podmiotowych gminy prowadzącej wykaz i ministra właściwego do spraw rodziny.> 

<5. Informacje, o których mowa w ust. 2, są przetwarzane przez ministra właściwego do 

spraw rodziny w celu umożliwienia prowadzenia wykazu oraz w celu umożliwienia 

uzyskania przez rodziców dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, 

realizacji prawa do tego dofinansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a 

także w celu monitorowania realizacji tego prawa.> 
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Art. 46b. 

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do wykazu na podstawie wniosku. 

2. Wniosek zawiera: 

1)   w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, 

potwierdzający status podmiotu; 

2)   numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano; 

3)   w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL; 

4)   oświadczenie o weryfikacji spełniania przez dziennego opiekuna warunków, o których 

mowa w art. 39 ust. 1; 

5)   imię i nazwisko dziennego opiekuna; 

6)   
(7)

 miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna; 

7)   
(8)

 liczbę miejsc oraz liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna; 

8)   czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna; 

9)   wysokość opłat u dziennego opiekuna[.] <;> 

<10) numer rachunku bankowego podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub 

dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek.> 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 47a pkt 1, są składane wyłącznie drogą 

elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a. 

4. Wniosek jest składany za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 

62a, po zastosowaniu zapewnionych w tym systemie sposobów potwierdzenia 

pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej. 

Uwierzytelnianie użytkowników w tym systemie wymaga użycia profilu zaufanego, 

profilu osobistego, 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, 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. 
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5. W sprawach z wniosków, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 47a pkt 1, wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta doręcza pisma wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w art. 62a. 

6. W celu sprawdzenia zgodności danych, o których mowa w ust. 2, wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu 

potwierdzającego tożsamość lub zaświadczenia o niekaralności dziennego opiekuna. 

Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych wynikających z tych 

dokumentów, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie 

danych, którymi rozporządza. 

6a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany dokonać wpisu do wykazu w 

terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub w art. 

47a pkt 1. 

[7. Po dokonaniu wpisu do wykazu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w terminie 3 dni od 

dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi zatrudniającemu dziennych opiekunów oraz 

osobie, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, dostęp do systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w art. 62a, w zakresie dotyczącym sporządzania i przekazywania 

sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust. 1.] 

<7. Po dokonaniu wpisu do wykazu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w terminie 3 

dni od dnia dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi zatrudniającemu dziennych 

opiekunów oraz osobie, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, dostęp do systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a, w zakresie dotyczącym: 

1) dokonywania przez podmiot zatrudniający dziennych opiekunów oraz osobę, o 

której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, którzy zostali wpisani do wykazu, samodzielnych 

zmian danych lub informacji, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 9–12; 

2) sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust. 1.> 

 

Art. 47a. 

 W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w wykazie, podmiot zatrudniający 

dziennego opiekuna oraz osoba, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, zobowiązani są do: 

1)   wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego wykaz 

z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji, o 

których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1-5; 
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[2)   dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a - w przypadku danych lub informacji, o 

których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 6-8.] 

<2) dokonania zmian, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa 

w art. 62a, w terminie: 

a) 3 dni od dnia zaistnienia zmian – w przypadku danych lub informacji, o których 

mowa w art. 46 ust. 2 pkt 6–8, 

b) 5 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia danego miesiąca, według stanu na 

ostatni dzień poprzedzającego miesiąca – w przypadku danych lub informacji, o 

których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 9–12.> 

 

Art. 54. 

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka 

lub klubu dziecięcego albo miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, 

sprawuje nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie 

warunków i jakości świadczonej opieki. 

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka 

lub klubu dziecięcego albo miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna 

sprawuje nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym, podmiotem zatrudniającym 

dziennego opiekuna oraz osobą, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, w zakresie: 

1)   zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym; 

2)   wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których 

mowa w art. 64[.] <;> 

<3) wywiązywania się z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, 

klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w związku z otrzymaniem 

dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1.> 

 

Art. 55. 

1. Nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w 

drodze uchwały. 

2. W przypadku powzięcia informacji o: 

1)   nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub 

sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna, 
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2)   nieprawidłowościach w zakresie zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze 

lub wykazie ze stanem faktycznym, 

3)   niewywiązywaniu się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których 

mowa w art. 64<,> 

<4) niewywiązywaniu się z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w 

żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w związku z otrzymaniem 

dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1> 

- wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi czynności nadzorcze także poza planem 

nadzoru, o którym mowa w ust. 1. 

 

Art. 62. 

1. Minister właściwy do spraw rodziny [opracowuje] <może opracowywać> resortowe oraz 

rządowe programy rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz finansowo 

wspiera te programy. Opracowanie i realizacja programów odbywa się we współpracy z 

wojewodą. 

2. Programy, o których mowa w ust. 1, określają tryb i kryteria wyboru podmiotów 

korzystających z nich, w szczególności uwzględniając: 

1)   jakość lub zakres oferowanych usług; 

2)   zapotrzebowanie na usługi świadczone przez te podmioty; 

[3)    minimalny okres funkcjonowania instytucji lub miejsc opieki dofinansowanych z dotacji 

budżetu państwa lub środków Funduszu Pracy;] 

<3) minimalny okres funkcjonowania instytucji lub miejsc opieki dofinansowanych z 

dotacji budżetu państwa, środków Funduszu Pracy lub środków europejskich;> 

4)    brak instytucji lub miejsc opieki w danej gminie; 

5)    wywiązywanie się przez podmiot ze zobowiązań, o których mowa odpowiednio w art. 35 

ust. 1 lub art. 47a. 

[2a. W przypadku gdy na realizację programów, o których mowa w ust. 1, minister właściwy 

do spraw pracy przekazał środki z Funduszu Pracy, poza kryteriami, o których mowa w 

ust. 2, jako kryterium wyboru podmiotów korzystających z programów, o których mowa w 

ust. 1, uwzględnia się sytuację na lokalnym rynku pracy.] 

3. Programy, o których mowa w ust. 1, kieruje się do podmiotów, o których mowa w art. 8 

ust. 1, ze szczególnym uwzględnieniem gmin. 
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[4. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, korzystające z programów, o których mowa w 

ust. 1, mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy 

na dofinansowanie utworzenia lub funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych lub 

dziennych opiekunów, przy czym wysokość dotacji oraz środków Funduszu Pracy nie 

może łącznie przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. 

5. Dotację oraz środki z Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 4, przyznaje wojewoda po 

uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rodziny. 

6. Wojewoda, przyznając podmiotowi dotację lub środki z Funduszu Pracy, o których mowa w 

ust. 4, zawiera z nim umowę określającą w szczególności: 

1)   szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja lub środki z Funduszu Pracy zostały 

przyznane, i termin jego wykonania; 

2)   wysokość przydzielonych dotacji lub środków z Funduszu Pracy; 

3)   tryb płatności; 

4)   termin wykorzystania dotacji lub środków z Funduszu Pracy; 

5)   termin i sposób rozliczenia przyznanych dotacji lub środków z Funduszu Pracy, w tym 

zasady ich rozliczania w przypadku skrócenia okresu funkcjonowania instytucji lub miejsc 

opieki dofinansowanych z dotacji, o którym mowa w ust. 2 pkt 3; 

6)   termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub środków z Funduszu Pracy, nie dłuższy 

niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania; 

7)   tryb kontroli wykonania zadania, przy czym w umowie można postanowić, że kontrola 

będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w 

administracji rządowej; 

8)   warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy, w tym zasady zwrotu dotacji lub 

środków z Funduszu Pracy w przypadku skrócenia okresu funkcjonowania instytucji lub 

miejsc opieki, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, dofinansowanych z dotacji lub środków z 

Funduszu Pracy.] 

<4. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, korzystające z programów, o których 

mowa w ust. 1, mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa, środki z 

Funduszu Pracy oraz środki europejskie na dofinansowanie utworzenia lub 

funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów, przy czym 

wysokość dotacji oraz środków Funduszu Pracy nie może łącznie przekroczyć 80% 

kosztów realizacji zadania. 
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5. Dotacje, środki z Funduszu Pracy oraz środki europejskie, o których mowa w ust. 4, 

przyznaje wojewoda po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rodziny. 

6. Wojewoda, przyznając podmiotowi dotacje, środki z Funduszu Pracy oraz środki 

europejskie, o których mowa w ust. 4, zawiera z nim umowę określającą w 

szczególności: 

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, i termin jego wykonania; 

2) wysokość przyznanych dotacji, środków z Funduszu Pracy oraz środków 

europejskich; 

3) tryb płatności; 

4) termin wykorzystania dotacji, środków z Funduszu Pracy oraz środków 

europejskich; 

5) termin i sposób rozliczenia przyznanych dotacji, środków z Funduszu Pracy oraz 

środków europejskich, w tym zasady ich rozliczania w przypadku skrócenia okresu 

funkcjonowania instytucji lub miejsc opieki dofinansowanych z dotacji, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 3; 

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, środków z Funduszu Pracy oraz 

środków europejskich, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia 

wykonania zadania; 

7) tryb kontroli wykonania zadania, przy czym w umowie można postanowić, że 

kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach o 

kontroli w administracji rządowej; 

8) warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy, w tym zasady zwrotu dotacji, 

środków z Funduszu Pracy oraz środków europejskich w przypadku skrócenia 

okresu funkcjonowania instytucji lub miejsc opieki, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, 

dofinansowanych z dotacji, środków z Funduszu Pracy oraz środków europejskich.> 

7. 
(10)

 Do środków z Funduszu Pracy stosuje się odpowiednio art. 57, art. 168 i art. 169 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), z tym że 

organem właściwym do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat 

należności Funduszu Pracy, a także wydania decyzji o zwrocie w związku z 

niewykorzystaniem środków, wykorzystaniem środków niezgodnie z przeznaczeniem 

albo pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości, jest wojewoda. 

8. 
(11)

 Środki Funduszu Pracy: 

1)   wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 
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2)   niewykorzystane, 

3)   pobrane nienależnie, 

4)   pobrane w nadmiernej wysokości 

-   podlegają zwrotowi na rachunek dysponenta Funduszu Pracy. 

9. 
(12)

 Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 8 pkt 1, 3 i 4, podlegają zwrotowi wraz 

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

 

Art. 64a. 

1. Gmina jest zobowiązana do przekazywania podlegających ujawnieniu danych z rejestru 

oraz z wykazu wojewodzie i ministrowi właściwemu do spraw rodziny za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a. 

2. Minister właściwy do spraw rodziny publikuje dane, o których mowa w ust. 1, na stronach 

internetowych ministerstwa. 

<Art. 64aa. 

Informacje zawarte w rejestrze oraz wykazie udostępnia się, w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadań ustawowych, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – w celu: 

1) udzielenia dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1; 

2) weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o rodzinny kapitał 

opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym 

kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. …), osób pobierających ten kapitał oraz członków 

ich rodzin.> 

<Rozdział 8a 

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub 

u dziennego opiekuna 

 

Art. 64c. 

1. Rodzicom przysługuje dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w 

żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. 

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na dziecko, które uczęszcza do 

żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego 

opiekuna, jeżeli nie został przyznany na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy, o 

którym mowa w ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kapitale 

opiekuńczym (Dz. U. poz. …). 

javascript:void(0)
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3. Na dzieci, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w 

ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, i kapitał 

ten został przez matkę albo ojca pobrany w łącznej przysługującej wysokości przed 

ukończeniem przez dziecko 36. miesiąca życia, dofinansowanie, o którym mowa w 

ust. 1, przysługuje po ukończeniu przez dziecko 36. miesiąca życia. 

4. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego 

opiekuna rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w 

żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna z uwzględnieniem przyznanych 

zniżek. Do opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u 

dziennego opiekuna nie wlicza się opłaty za wyżywienie. 

5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, wynosi 400 zł miesięcznie na dziecko w 

żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie więcej jednak niż wysokość 

opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u 

dziennego opiekuna. 

6. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane na rachunek bankowy 

podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna 

lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny 

rachunek w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. 

 

Art. 64d. 

1. Postępowanie w sprawie dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, prowadzi 

oraz dofinansowanie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

2. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może wyznaczyć do realizacji całości lub 

części zadań, o których mowa w ust. 1, inne jednostki organizacyjne Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych niż jednostki właściwe ze względu na miejsce zamieszkania 

osoby ubiegającej się o dofinansowanie. 

 

Art. 64e. 

1. Ustalenie prawa do dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, oraz jego 

wypłata następują na wniosek rodzica. 

2. Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, 

składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
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3. Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, 

zawiera odpowiednio: 

1) dane dotyczące wnioskodawcy, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca 

zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru 

PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres poczty 

elektronicznej i numer telefonu, a w przypadku wnioskodawcy będącego dyrektorem 

placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-

terapeutycznej lub dyrektorem interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego 

dodatkowo – nazwę, adres, NIP i REGON placówki lub ośrodka, którymi kieruje 

dyrektor; 

2) dane dotyczące dziecka, w tym: 

a) imię i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

c) obywatelstwo, 

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

dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

e) informacje wynikające z innych dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych do 

ustalenia prawa do dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1; 

3) informację o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego lub objętego 

opieką dziennego opiekuna ze wskazaniem żłobka lub klubu dziecięcego, do którego 

dziecko uczęszcza, lub dziennego opiekuna, który sprawuje opiekę nad dzieckiem; 

4) klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia”. 

4. Do wniosku o ustalenie prawa do dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, 

dołącza się inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do 

dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1. 

5. Informacje przedstawione we wniosku o ustalenie prawa do dofinansowania, o 

którym mowa w art. 64c ust. 1, i w załącznikach do tego wniosku składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie 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 

fałszywych zeznań. 
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Art. 64f. 

1. Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, i 

załączniki do wniosku są składane wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą: 

1) profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

2) systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, 

spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

3) systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw 

rodziny. 

2. Osobie składającej wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania, o którym mowa w 

art. 64c ust. 1, i załączniki do wniosku w sposób określony w ust. 1 pkt 2 i 3, która nie 

posiada profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, profil ten zakłada Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. 

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie porozumienia, może zapewnić dostęp 

do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku o ustalenie prawa do 

dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, i załączników do wniosku o 

ustalenie prawa do dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, oraz zapewnić 

pomoc przy wnoszeniu tych dokumentów w miejscu innym niż siedziba, oddział lub 

wyznaczona jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Art. 64g. 

1. Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, i 

załączniki do wniosku składa się za pomocą: 

1) profilu informacyjnego, o którym mowa w art. 64f ust. 1 pkt 1, po opatrzeniu ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym lub wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności 

danych udostępniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych bezpłatnie w systemie 

teleinformatycznym; 

2) systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 64f ust. 1 pkt 2, po 

uwierzytelnieniu ich przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez 
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bank krajowy lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji w 

drodze elektronicznej posiadacza rachunku; 

3) systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 64f ust. 1 pkt 3, po 

uwierzytelnieniu wnioskodawcy przy użyciu 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. 

2. Na potrzeby złożenia wniosku o ustalenie prawa do dofinansowania, o którym mowa 

w art. 64c ust. 1, i załączników do wniosku, bank krajowy na wniosek klienta, 

spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa na wniosek członka i minister 

właściwy do spraw rodziny na wniosek rodzica przekazują do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych dane niezbędne do uwierzytelnienia, pozwalające na założenie profilu 

informacyjnego, o którym mowa w art. 64f ust. 1 pkt 1. 

 

Art. 64h. 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązany do samodzielnego uzyskania lub 

weryfikacji drogą elektroniczną z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o 

którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, z Centralnego Wykazu 

Ubezpieczonych, o którym mowa w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, z rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

oraz wykazu dziennych opiekunów i podmiotów zatrudniających dziennych 

opiekunów, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

oraz z własnych rejestrów odpowiednio: 

1) informacji, o których mowa w art. 64e ust. 3 pkt 1 i 2, jeżeli są dostępne w tych 

rejestrach; 

2) informacji, o których mowa w art. 64e ust. 3 pkt 3; 

3) informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. 
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2. W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany, drogą 

elektroniczną, informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych weryfikuje 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 o ustalenie prawa 

do dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

3. W przypadku braku możliwości samodzielnej weryfikacji przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z przyczyn nieleżących po 

stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa 

wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje. 

 

Art. 64i. 

Ustalając prawo do dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, uwzględnia się 

informacje i dokumenty, o których mowa w art. 64e ust. 3 i 4, oraz informacje 

uzyskane lub zweryfikowane z rejestrów publicznych, o których mowa w art. 64h. 

 

Art. 64j. 

1. Przyznanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowania, o którym mowa 

w art. 64c ust. 1, nie wymaga wydania decyzji. 

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia osobie ubiegającej się o dofinansowanie, 

o którym mowa w art. 64c ust. 1, informację o przyznaniu dofinansowania na jej 

profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informacja o przyznaniu dofinansowania 

lub zawiadomienie o umieszczeniu tej informacji na profilu informacyjnym mogą 

zostać przesłane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobie ubiegającej się o 

dofinansowanie na wskazany we wniosku o ustalenie prawa do dofinansowania, o 

którym mowa w art. 64c ust. 1, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. 

3. Nieodebranie informacji o przyznaniu dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 

1, nie wstrzymuje wypłaty dofinansowania. 

4. W sprawach odmowy przyznania dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, 

uchylenia lub zmiany prawa do dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, 
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oraz nienależnie pobranego dofinansowania Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

wydaje decyzję. 

5. Decyzje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, zaświadczenia, informacje i inne 

pisma w sprawie dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych doręcza osobie ubiegającej się o dofinansowanie wyłącznie 

w postaci elektronicznej na jej profilu informacyjnym utworzonym w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Informacja o umieszczeniu na profilu informacyjnym decyzji, postanowienia, 

zawiadomienia, wezwania, zaświadczenia, informacji lub innego pisma w sprawie 

dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, może zostać przesłana przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobie ubiegającej się o dofinansowanie na 

wskazany we wniosku o ustalenie prawa do dofinansowania, o którym mowa w art. 

64c ust. 1, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. 

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia żłobkowi, klubowi dziecięcemu, 

podmiotowi zatrudniającemu dziennego opiekuna albo dziennemu opiekunowi 

prowadzącemu działalność na własny rachunek informację o przyznaniu albo 

odmowie przyznania dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, na dziecko 

umieszczone w placówce albo u dziennego opiekuna na wskazany odpowiednio w 

rejestrze albo wykazie adres poczty elektronicznej. Decyzję o nienależnie pobranym 

dofinansowaniu, o którym mowa w art. 64c ust. 1, Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

doręcza żłobkowi, klubowi dziecięcemu, podmiotowi zatrudniającemu dziennego 

opiekuna albo dziennemu opiekunowi prowadzącemu działalność na własny 

rachunek na adres poczty elektronicznej wskazany odpowiednio w rejestrze albo w 

wykazie tych podmiotów. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, decyzje, postanowienia, zawiadomienia, 

wezwania, zaświadczenia, informacje i inne pisma w sprawie dofinansowania, o 

którym mowa w art. 64c ust. 1, uznaje się za doręczone: 

1) w momencie ich odbioru przez osobę ubiegającą się o dofinansowanie lub osobę 

pobierającą dofinansowanie na profilu informacyjnym w systemie 

teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

2) po upływie 14 dni od dnia umieszczenia decyzji, postanowienia, zawiadomienia, 

wezwania, zaświadczenia, informacji lub innego pisma w sprawie dofinansowania na 
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profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych – w przypadku ich nieodebrania. 

8. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie, o którym mowa w art. 64c ust. 1, doręcza do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pisma wyłącznie w postaci elektronicznej na 

swoim profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym 

udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

9. Decyzje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, zaświadczenia, informacje i inne 

pisma, o których mowa w ust. 5, opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, kwalifikowaną pieczęcią 

elektroniczną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo zamieszcza się w nich imię, 

nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do ich wydania. 

10. Pisma, o których mowa w ust. 7, doręczane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 

postaci elektronicznej na profilu informacyjnym założonym w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, składa 

się, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, 

podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz 

integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych w systemie teleinformatycznym. 

11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może podejmować rozstrzygnięcia w sprawach 

dofinansowania, w tym rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych, w oparciu o 

wyłącznie zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, pod warunkiem 

zapewnienia stronie, której dotyczy podejmowane rozstrzygnięcie, prawa do 

otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętego rozstrzygnięcia oraz 

prawa do uzyskania interwencji ludzkiej, do wyrażenia własnego stanowiska i do 

zakwestionowania takiego rozstrzygnięcia. W stosunku do rozstrzygnięć 

następujących w drodze decyzji strona, której dotyczy decyzja, może skorzystać z 

tych uprawnień w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. 

12. Zakład Ubezpieczeń Społecznych gromadzi dokumentację w sprawie 

dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, w systemie teleinformatycznym 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie dokumentów elektronicznych oraz 

skanów dokumentów papierowych i innych załączników do wniosków. 

13. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia stronom postępowania, na ich wniosek, 

oraz organom uprawnionym na podstawie ustawy dokumentację zgromadzoną w 
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sprawie dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, w formie wydruków z 

systemu teleinformatycznego lub w formie elektronicznej określonej przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, o ile strona postępowania lub inny organ ma techniczne 

możliwości odczytania tej dokumentacji. Tak udostępniona dokumentacja nie 

wymaga uwierzytelnienia. 

14. Wydruki dokumentów z systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, w szczególności decyzje, wnioski oraz wezwania, mają moc 

równoważną z dokumentem elektronicznym znajdującym się w systemie 

teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i nie wymagają 

uwierzytelnienia w postępowaniach administracyjnych oraz w postępowaniach 

sądowych. 

15. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w 

sprawie dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, ze żłobkiem, klubem 

dziecięcym, podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna albo dziennym 

opiekunem prowadzącym działalność na własny rachunek, postępowanie prowadzi 

się w formie elektronicznej z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej 

wskazanego odpowiednio w rejestrze albo w wykazie. 

 

Art. 64k. 

1. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do 

dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje 

pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

2. W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania, 

o którym mowa w art. 64c ust. 1, bez wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wniosek i wyznacza termin, nie krótszy 

niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. 

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku o ustalenie 

prawa do dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, bez rozpatrzenia. 

3. W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę 

składającą wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania, o którym mowa w art. 64c 

ust. 1, jest brak wydania dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo 
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określonym w odrębnych przepisach terminie, dofinansowanie, o którym mowa w 

art. 64c ust. 1, przysługuje, począwszy od dnia, w którym wniosek został złożony. 

 

Art. 64l. 

1. W przypadku zmiany informacji przekazanych we wniosku o ustalenie prawa do 

dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, lub w dołączonych do niego 

załącznikach osoba ubiegająca się o dofinansowanie, o którym mowa w art. 64c ust. 

1, lub której przyznano to dofinansowanie jest obowiązana do powiadomienia o tym 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na swoim profilu informacyjnym założonym w 

systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian. 

2. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie, o którym mowa w art. 64c ust. 1, lub której 

przyznano to dofinansowanie, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są 

obowiązane do udzielania, na żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wyjaśnień 

oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do tego 

dofinansowania. 

Art. 64m. 

1. Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, może 

być złożony nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do 

żłobka lub klubu dziecięcego lub objęcia dziecka opieką sprawowaną przez 

dziennego opiekuna. 

2. Dofinansowanie, o którym mowa w art. 64c ust. 1, przysługuje od dnia rozpoczęcia 

uczęszczania przez dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego lub objęcia dziecka 

opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna w przypadku wniosku o ustalenie 

prawa do dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, złożonego w terminie 2 

miesięcy od dnia rozpoczęcia odpowiednio uczęszczania przez dziecko do żłobka lub 

klubu dziecięcego lub objęcia dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna. 

W pozostałych przypadkach dofinansowanie, o którym mowa w art. 64c ust. 1, 

przysługuje od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie prawa do dofinansowania, o 

którym mowa w art. 64c ust. 1. 

Art. 64n. 

1. Dofinansowanie, o którym mowa w art. 64c ust. 1, w tym koszty jego obsługi, są 

finansowane z budżetu państwa i ze środków Funduszu Pracy. 
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2. Do finansowania dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

3. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 1, wynoszą 1% kwoty przeznaczonej na 

wypłatę dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1. 

4. Zwroty nienależnie pobranego dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, w 

trakcie danego roku budżetowego nie mają wpływu na wysokość kosztów obsługi, o 

których mowa w ust. 3. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego 

do spraw rodziny działającego w porozumieniu z właściwymi dysponentami części 

budżetowych, może dokonywać przeniesień wydatków budżetowych między 

częściami budżetu państwa, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji 

wydatków, z przeznaczeniem na zadania wynikające z niniejszego rozdziału. 

6. Wydatki zaplanowane na zadania wynikające z niniejszego rozdziału, w częściach 

budżetowych, z wyłączeniem rezerw celowych, oraz przeniesione w trybie, o którym 

mowa w ust. 5, nie mogą być przeznaczane na realizację innych zadań. 

7. Do wydatków przeniesionych w trybie, o którym mowa w ust. 5, nie stosuje się 

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

 

Art. 64o. 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznym sporządza sprawozdanie rzeczowo-finansowe z 

wykonywania zadań z zakresu dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, za 

okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku i przekazuje je drogą 

elektroniczną ministrowi właściwemu do spraw rodziny w terminie do dnia 20 lutego 

roku następującego po roku, za który jest przekazywane sprawozdanie. 

2. Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu realizacji ustawy 

są przekazywane zgodnie ze wzorami udostępnionymi drogą elektroniczną przez 

ministra właściwego do spraw rodziny. 

3. Minister właściwy do spraw rodziny może, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o sporządzenie i 

przekazanie sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu dofinansowania, o którym 

mowa w art. 64c ust. 1, w innych terminach i za inne okresy, niż określone w ust. 1. 
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Art. 64p. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy art. 9, art. 

14, art. 18 i art. 20–23 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kapitale 

opiekuńczym.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006) 

 

Art. 187. 

1. Do zadań ministra właściwego do spraw rodziny należy: 

1)   monitorowanie realizacji zadań wynikających z ustawy; 

2)   finansowe wsparcie gminnych programów wspierania rodziny i powiatowych programów 

dotyczących rozwoju systemu pieczy zastępczej; 

3)   zatwierdzanie programów szkoleń, o których mowa w art. 12, 44 i 172; 

4)   zlecanie i finansowanie badań, ekspertyz i analiz w obszarze działań na rzecz wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

5)   opracowywanie i finansowanie rządowych programów wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej; 

6)   określanie zadań administracji publicznej w zakresie utrzymania i rozwoju systemu 

informatycznego w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem tego systemu; 

7)   współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej; 

8)   gromadzenie danych ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej przekazywanych przez wojewodę; 

9)   wykonywanie zadań organu centralnego, wyznaczonego zgodnie z art. 6 Konwencji z 

dnia 29 maja 1993 r. o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia 

międzynarodowego; 

10)  zlecanie części zadań instytucjom upoważnionym na podstawie art. 9 Konwencji z dnia 

29 maja 1993 r. o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia 

międzynarodowego. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.92249:part=a6&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.92249:part=a9&full=1
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<1a. Minister właściwy do spraw rodziny może prowadzić lub zlecić w drodze konkursu 

ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, organizacjom pozarządowym prowadzącym przez 

okres co najmniej 2 lat działalność na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej lub adopcji, 

działania zmierzające do promocji rodzinnej pieczy zastępczej lub adopcji.> 

2. Minister właściwy do spraw rodziny może dokonywać kontroli i oceny realizacji 

programów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, które wspiera finansowo. 

3. Systemy teleinformatyczne stosowane w urzędach administracji publicznej realizujących 

zadania w zakresie określonym w ustawie stanowią integralne części systemów 

teleinformatycznych stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych określonych w 

ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

3a. W przypadku gdy systemy teleinformatyczne, o których mowa w ust. 3, zapewnia minister 

właściwy do spraw rodziny, administratorem danych osobowych zawartych w 

dokumentach przesyłanych w formie elektronicznej za pomocą tych systemów jest 

minister właściwy do spraw rodziny. 

4. Minister właściwy do spraw rodziny może utworzyć rejestr centralny obejmujący dane 

dotyczące jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej, a także dane dotyczące osób i rodzin, którym udzielono 

wsparcia, oraz form udzielonego wsparcia, gromadzone przez jednostki organizacyjne 

realizujące zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie 

przepisów ustawy. 

5. W przypadku utworzenia rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 4, jednostki 

organizacyjne realizujące zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej przekazują dane do rejestru centralnego. 

6. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzory, sposób 

sporządzania i terminy przekazywania sprawozdań rzeczowo-finansowych z 

wykonywania zadań z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, 

realizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, mając na uwadze potrzebę ujednolicenia informacji przekazywanych przez 

podmioty realizujące ustawę. 

7. Minister właściwy do spraw rodziny udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej listę 

zatwierdzonych programów szkoleń, o których mowa w art. 12 ust. 4, art. 44 ust. 2 i art. 

172 ust. 3. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2324903&full=1
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U S T A W A   z dnia  11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2021 r. poz. 1162) 

 

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, 

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), 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2324903&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2470910:part=a3u1p1&full=1
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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)  
(9)

 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; 

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). 

javascript:void(0)
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<6) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – w celu weryfikacji danych dotyczących osób 

ubiegających się o: 

a) rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 1 października 2021 

r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. …), osób pobierających ten 

kapitał oraz członków ich rodzin, 

b) dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952 i 

…), osób pobierających to dofinansowanie oraz członków ich rodzin.> 

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 

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 
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niezbędnym do wykonywania zadań analitycznych. Minister właściwy do spraw finansów 

publicznych dokonuje pseudonimizacji udostępnionych danych. 

9. 
(10)

 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 i 1000). 

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. 
(28)

 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. <Kwoty nienależnie pobranego świadczenia 

wychowawczego łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną 

decyzją podlegają również potrąceniu z wypłacanego rodzinnego kapitału 

opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym 

kapitale opiekuńczym, oraz z wypłacanego dofinansowania obniżenia opłaty rodzica 

za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym 

mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952 i …).> 
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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 

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. 

 

 


