Druk nr 1641
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja

SPRAWOZDANIE
KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY

o rządowym projekcie ustawy
o zmianie niektórych ustaw
związanych z systemami wsparcia rodzin
(druk nr 1625)
Sejm na 44. posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. – zgodnie z art. 39 ust. 2 Regulaminu
Sejmu – skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu
rozpatrzenia.
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu tego projektu na posiedzeniu
w dniu 22 czerwca 2017 r.

wnosi:
W y s o k i S e j m uchwalić raczy załączony projekt ustawy.
Komisja – zgodnie z art. 43 ust. 3 Regulaminu Sejmu – przedstawia, na żądanie
wnioskodawcy, następujące wnioski mniejszości:

1) w art. 6 skreślić pkt 2;
Uwaga: w konsekwencji należy:
– w art. 11 w pkt 2 skreślić lit. b i c,
– w art. 15 skreślić pkt 3.
– poseł M. Kochan

– 2 –

2) w art. 6 w pkt 3 wyrazy „24. roku życia” zastąpić wyrazami „25. roku życia”;
– poseł M. Kochan
3) w art. 6 pkt 5 nadać brzmienie:
„5)
w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Osobie, o której mowie w ust. 1, przysługuje dodatek w wysokości 400,00 zł na
każde z dzieci pozostających pod jej opieką.”;”;
– poseł M. Kochan
4) w art. 6:
a) skreślić pkt 10 i 11,
b) w pkt 12 skreślić lit. d, g i h,
c) skreślić pkt 13,
d) w pkt 20 skreślić lit. a i b,
e) skreślić pkt 21 i 22;
Uwaga: w konsekwencji należy:
– w art. 15 skreślić pkt 5, 6, pkt 8 lit. b, pkt 9, 10, 17, pkt 18 lit. a–c, pkt 19 i 20,
– skreślić art. 21–31
– poseł M. Kochan
5) w art. 12 w pkt 6 w lit. a, w art. 11 w ust. 2 pkt 3 nadać brzmienie:
„3)
warunki przyjmowania dzieci z uwzględnieniem preferencji dla rodzin
wielodzietnych, dzieci niepełnosprawnych i dzieci samotnych rodziców;”;
– poseł M. Kochan
6) skreślić art. 32;
– poseł M. Kochan
7) w art. 32 skreślić ust. 1.
– poseł M. Kochan
Uwaga: W przypadku przyjęcia niektórych wniosków mniejszości zmianie ulegnie numeracja
przepisów ustawy.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2017 r.
Sprawozdawca

Przewodnicząca Komisji

(-) Urszula Rusecka

(-) Beata Mazurek
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Projekt
U S T AWA
z dnia

2017 r.

o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin 1)
Art. 1. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716, 1579, 1923 oraz z 2017 r. poz. 624) w art. 7 w ust. 2 po
pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie
nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego;”.
Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528, 648 i 859)
w art. 21 w ust. 1:
1)

pkt 121 otrzymuje brzmienie:
„121) jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności, o których mowa
w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;”;

2)

pkt 141 otrzymuje brzmienie:
„141) zwolnienie z opłaty za wydanie Karty Dużej Rodziny lub duplikatu
Karty Dużej Rodziny członkowi rodziny wielodzietnej na podstawie
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r.
poz. 785 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 777);”.

1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów, ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3, ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawę z
dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci oraz ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w
związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów
publicznych.

Liczba stron :79

Data : 2017-07-04

Nazwa pliku : 1955-0.PK

2

VIII kadencja/druk 1625
Art. 3. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046
oraz z 2017 r. poz. 777 i 935, ze zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 6d w ust. 4a:
a)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 624 i 777), i wojewodzie − w
celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o
świadczenia rodzinne, osób pobierających świadczenia rodzinne oraz
członków ich rodzin;”,

b)

pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U.
poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 245 i 777), i wojewodzie − w
celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o
świadczenie

wychowawcze,

osób

pobierających

świadczenie

wychowawcze oraz członków ich rodzin;”;
2)

w art. 21 ust. 2b–2d otrzymują brzmienie:
„2b.

Dla

niepublicznych

publicznych
szkół

oraz

i

niepublicznych
placówek

uczelni,

publicznych

i

opiekuńczo-wychowawczych

i

resocjalizacyjnych, a także publicznych i niepublicznych żłobków wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 1 i 2, wynosi 2%.
2c. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostkach, o
których mowa w ust. 2b, oblicza się jako sumę wskaźnika zatrudnienia osób
niepełnosprawnych i podwojonego wskaźnika dzieci, wychowanków, uczniów,
studentów lub słuchaczy będących osobami niepełnosprawnymi i uczących się
lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce
regulaminów nauczania lub studiowania.
2d. Wskaźnik dzieci, wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy
niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 2c, oznacza ich udział procentowy
2)

Tekst jednolity wymienionej ustawy nie uwzględnia zmiany ogłoszonej w Dz. U. z 2016 r. poz.
1948.
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w liczbie ogółem odpowiednio dzieci, wychowanków, uczniów, studentów lub
słuchaczy, według stanu w roku ubiegłym.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z
2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935) w art. 299:
1)

w § 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub wojewodom w zakresie
prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków
dla opiekunów, świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku
bezskuteczności egzekucji alimentów lub świadczenia wychowawczego;”;

2)

w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub wojewodom w zakresie
prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków
dla opiekunów, świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku
bezskuteczności egzekucji alimentów lub świadczenia wychowawczego.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.3)) w art. 50 w ust. 18 część
wspólna otrzymuje brzmienie:
„− w celu umożliwienia ośrodkom pomocy społecznej, organom właściwym
i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń
rodzinnych,

świadczeń

z

funduszu

alimentacyjnego

oraz

świadczeń

wychowawczych, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do
spraw rodziny, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz
wojewodę realizacji świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych przez
ośrodki pomocy społecznej, organy właściwe oraz wojewodów.”.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1247,
1579, 1807, 1810, 1921, 1948, 2138, 2255 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 38, 60, 777, 962 i 1027.
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Art. 6. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 624 i 777) wprowadza się
następujące zmiany:
1)

w art. 3:
a)

w pkt 1:
−

lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie
przepisów

o

zryczałtowanym

podatku

dochodowym

od

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,”,
−

w lit. c w tiret trzydziestym drugim średnik zastępuje się przecinkiem i
dodaje się tiret trzydzieste trzecie w brzmieniu:
„− stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii
Europejskiej;”,

b)

pkt 2a i 3 otrzymują brzmienie:
„2a) dochodzie członka rodziny − oznacza to przeciętny miesięczny
dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4–4c;
3)

dochodzie osoby uczącej się albo dziecka pozostającego pod opieką
opiekuna prawnego − oznacza to przeciętny miesięczny dochód
uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z
zastrzeżeniem art. 5 ust. 4–4c;”,

c)

w pkt 23 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,”,

d)

w pkt 24 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,”;

2)

w art. 5:
a)

po ust. 4b dodaje się ust. 4c w brzmieniu:
„4c. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do
dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z
tytułu

wyrejestrowania

lub

rozpoczęcia pozarolniczej

działalności

gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko
pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów
i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u
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tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło
lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.”,
b)

po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„7a. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej
opodatkowaniu

na

podstawie przepisów o

zryczałtowanym

podatku

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy przyjmuje się
dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w
drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w
terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.”;
3)

w art. 6 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. W przypadku ukończenia przez dziecko, o którym mowa w ust. 1 pkt
3, lub osobę, o której mowa w ust. 1a, szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku
studiów prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do zakończenia tego roku
studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko, o którym mowa w
ust. 1 pkt 3, lub osobę, o której mowa w ust. 1a, 24. roku życia.”;

4)

w art. 7 w pkt 5 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w
brzmieniu:
„e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną
obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się
okresach;”;

5)

w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Osobie, o której mowa w ust. 1, przysługuje jeden dodatek w
wysokości 400,00 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających
pod jej opieką.”;

6)

w art. 15b ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:
1)

członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia
dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej;
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2)

osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz
danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie
tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba
że:
a)

rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b)

ojciec dziecka jest nieznany,

c)

powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z
rodziców zostało oddalone,
sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów

d)

utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do
świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną

e)

obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających
się okresach.”;
7)

w art. 16a dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba
poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na
uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego.”;

8)

w art. 17 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba
poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na
uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego.”;

9)

w art. 19 uchyla się ust. 3;

10) w art. 21:
a)

w ust. 1:
−

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Do zadań wojewody w zakresie świadczeń rodzinnych należy:”,

−

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem
Rzeczypospolitej

Polskiej

w

koordynacji

systemów

zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się
osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej;”,
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b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby
ubiegającej się o świadczenia rodzinne może, w formie pisemnej,
upoważnić pracownika urzędu wojewódzkiego do załatwiania w jego
imieniu spraw dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych w ramach
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i wydawania w tych
sprawach decyzji.”;

11) art. 22c otrzymuje brzmienie:
„Art. 22c. 1. Minister właściwy do spraw rodziny oraz wojewoda
monitorują realizację świadczeń rodzinnych przez organy właściwe.
2. Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje realizację świadczeń
rodzinnych przez wojewodów.
3. Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje realizację świadczeń
rodzinnych przez pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia prawa do
świadczeń rodzinnych, o którym mowa w art. 23b ust. 6, oraz przekazywanie
tych informacji organom właściwym oraz wojewodom.”;
12) w art. 23:
a)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„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.”,
b)

w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„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;”,
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c)

w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych
dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27,
art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego
członka rodziny;
2)

zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków
rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
− w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;”,

d)

w ust. 4c pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wojewoda upoważnił do załatwiania w jego imieniu spraw
dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji
systemów

zabezpieczenia

społecznego

pracownika

urzędu

wojewódzkiego.”,
e)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze
rozporządzenia, sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie
świadczeń rodzinnych oraz szczegółowy zakres informacji, jakie mają być
zawarte:
1)

we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,

2)

w oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń
rodzinnych, w tym oświadczeniach o dochodach członków rodziny
oraz zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2

− kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu
postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz
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dokumentacji

niezbędnej

do

sprawnej

realizacji,

również

drogą

elektroniczną, zadań w zakresie świadczeń rodzinnych.”,
f)

po ust. 5c dodaje się ust. 5d w brzmieniu:
„5d. Minister właściwy do spraw rodziny może określić oraz
zamieścić na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wzory:
1)

wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych;

2)

oświadczeń

niezbędnych

do

ustalenia

prawa

do

świadczeń

rodzinnych, w tym oświadczeń o dochodach członków rodziny oraz
zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.”,
g)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Organy właściwe do realizacji ustawy używają oprogramowania,
które jest zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na
podstawie ust. 6. Wojewoda realizuje ustawę za pomocą systemu
teleinformatycznego

udostępnionego

nieodpłatnie

przez

ministra

właściwego do spraw rodziny.”,
h)

po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu:
„10a. Organy właściwe i wojewodowie, wykorzystując systemy
teleinformatyczne, o których mowa w ust. 7, przekazują do rejestru
centralnego, o którym mowa w ust. 8, również adres poczty elektronicznej
wskazany we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.
10b. Minister właściwy do spraw rodziny może przetwarzać dane w
zakresie adresu poczty elektronicznej wskazanego we wniosku o ustalenie
prawa do świadczeń rodzinnych w celu przekazywania informacji
związanych z uprawnieniami dla rodzin. Przepisy ust. 11 i 13 stosuje się
odpowiednio.”;

13) w art. 23a ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku gdy wojewoda w sytuacji, o której mowa w ust. 2, ustali,
że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego, organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenia rodzinne
za okres, w którym osoba podlega ustawodawstwu w zakresie świadczeń
rodzinnych w innym państwie, o którym mowa w ust. 1, w związku ze
stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.”;
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14) w art. 24:
a)

po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a.

W

przypadku

przyznania

świadczeń

rodzinnych

po

uwzględnieniu utraty dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej lub dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, po
upływie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, ustalone prawo do
świadczeń rodzinnych weryfikuje się z uwzględnieniem art. 5 ust. 4c.
Przepisy art. 25 ust. 1 stosuje się.”,
b)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do
świadczeń rodzinnych lub obniżenie ich wysokości, świadczenia nie
przysługują

lub

przysługują

w

niższej

wysokości

od

miesiąca

następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło
uzyskanie dochodu.”;
15) w art. 24a dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu:
„4. W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo
do świadczeń rodzinnych w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od
ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczeń i nie dołączy do wniosku tego
tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenia rodzinne przyjmuje
wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w stosunku do
tego

dziecka,

wyznacza

termin

3

miesięcy

na

dostarczenie

tytułu

wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych
dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa odpowiednio w
art. 7 pkt 5 lit. a–e lub w art. 15b ust. 4 pkt 2 lit. a–e, w wyznaczonym terminie,
świadczenia rodzinne przysługują od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli
spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczeń. Niezastosowanie
się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
5. W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy,
w terminie, o którym mowa w ust. 4, tytułu wykonawczego pochodzącego lub
zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od jego
rodzica świadczenia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie w
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przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, bieg
terminu, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia
tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności,
o których mowa odpowiednio w art. 7 pkt 5 lit. a–e lub w art. 15b ust. 4 pkt 2
lit. a–e.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, świadczenia rodzinne
przysługują:
1)

od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od miesiąca, od którego
rodzic został zobowiązany do zapłaty alimentów, jeżeli spełnione są
pozostałe warunki uprawniające do świadczeń – w przypadku dostarczenia
tytułu wykonawczego;

2)

od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki
uprawniające do świadczeń – w przypadku dostarczenia dokumentów
poświadczających okoliczności, o których mowa odpowiednio w art. 7 pkt
5 lit. a–e lub w art. 15b ust. 4 pkt 2 lit. a–e.”;

16) w art. 26:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.”,

b)

uchyla się ust. 2,

c)

ust. 2a–4 otrzymują brzmienie:
„2a. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na
nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a
w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną − od dnia 1 lipca
danego roku.
3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz
wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31
grudnia.”,

11

Liczba stron :79

Data : 2017-07-04

Nazwa pliku : 1955-0.PK

12

VIII kadencja/druk 1625
d)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego
roku,

ustalenie

prawa

do

świadczeń

rodzinnych

oraz

wypłata

przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego
roku.”;
17) w art. 27 w ust. 5 część wspólna otrzymuje brzmienie:
„− przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną −
także w przypadku gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad
różnymi osobami.”;
18) w art. 30 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) świadczenia rodzinne wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o
utracie i uzyskaniu dochodu − po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o
których mowa w art. 5 ust. 4c;”;
19) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu:
„Art. 32a. Minister właściwy do spraw rodziny może przekazywać na
wskazany we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych adres poczty
elektronicznej informacje związane z uprawnieniami dla rodzin.”;
20) w art. 33:
a)

ust. 2c i 2d otrzymują brzmienie:
„2c. Organ właściwy oraz wojewoda sporządzają sprawozdania
rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń
rodzinnych.
2d. Organ właściwy przekazuje sprawozdania, o których mowa w ust.
2c, właściwemu miejscowo wojewodzie.”,

b)

po ust. 2d dodaje się ust. 2e w brzmieniu:
„2e.

Wojewoda sporządza zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-

finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym
uwzględniające wykonywanie przez niego zadań z zakresu świadczeń
rodzinnych, i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rodziny.”,
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c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze
rozporządzenia, sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z
wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz terminy i
sposób

ich

skutecznej

przekazywania,
realizacji

zadań

uwzględniając
z

zakresu

potrzebę

zapewnienia

świadczeń

rodzinnych

finansowanych z budżetu państwa.”,
d)

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z
zakresu świadczeń rodzinnych przekazywane są zgodnie z wzorami
udostępnionymi, drogą elektroniczną, przez ministra właściwego do spraw
rodziny.”;

21) użyte w art. 21 ust. 3, art. 23 ust. 4aa, 4b, 9, ust. 10 pkt 1 i 5, art. 23a ust. 1, 2, 3,
4, 6, 7, 9 i 10, art. 23b ust. 1 i 3–6, art. 25 ust. 3, art. 28 ust. 1 i art. 32 ust. 1 w
różnym przypadku wyrazy „marszałek województwa” zastępuje się użytym w
odpowiednim przypadku wyrazem „wojewoda”;
22) użyte w art. 21 ust. 4 i art. 23 ust. 8 w różnej liczbie i różnym przypadku
wyrazy „samorząd województwa” zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie
i odpowiednim przypadku wyrazem „wojewoda”.
Art. 7. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016
r. poz. 930, 1583, 1948 i 2174 oraz z 2017 r. poz. 38, 60, 624 i 777) w art. 23a w ust.
3:
1)

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) organ właściwy, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i
1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 624 i 777), i wojewoda – w celu weryfikacji
danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób
pobierających świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin;”;

2)

pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„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
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wychowawcze, osób pobierających świadczenie wychowawcze oraz
członków ich rodzin.”.
Art. 8. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065) wprowadza się następujące
zmiany:
1)

w art. 108 w ust. 1 w pkt 59 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 60
w brzmieniu:
„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.”;

2)

po art. 109h dodaje się art. 109i w brzmieniu:
„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.
2. Podstawą przekazywania środków, o których mowa w ust. 1, na
wyodrębniony rachunek wojewody jest umowa zawarta między ministrem
właściwym do spraw rodziny a wojewodą.
3. Umowa określa w szczególności wysokość środków oraz tryb ich
przekazywania na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, a także sposób
rozliczenia otrzymanych środków.”.
Art. 9. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm. 4)) w
art. 188 w ust. 5e:
1)

w pkt 1:
a)

lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 624 i 777), i wojewodzie w

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807,
1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844 i 858.
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celu weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych osób ubiegających
się o te świadczenia lub osób je pobierających oraz członków ich
rodzin,”,
b)

lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U.
poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 245, 624 i 777), i wojewodzie
w celu weryfikacji prawa do świadczeń wychowawczych osób
ubiegających się o te świadczenia lub osób je pobierających oraz
członków ich rodzin;”;

2)

w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do
świadczeń, o których mowa w pkt 1,”.
Art. 10. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 170c ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dostęp do danych zawartych w wykazie dotyczących imienia,
nazwiska, numeru PESEL, a w przypadku jego braku – numeru dokumentu
potwierdzającego tożsamość, daty rozpoczęcia studiów, daty ukończenia
studiów albo daty skreślenia z listy studentów, nazwy uczelni oraz jednostki
organizacyjnej prowadzącej kształcenie przysługuje ministrowi właściwemu do
spraw rodziny w celu umożliwienia organom właściwym i wojewodom
weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i
1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 624 i 777), świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489, 624, 777 i 952), oraz
wójtom, burmistrzom i prezydentom miast weryfikacji prawa do Karty Dużej
Rodziny, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1933,
2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 777, 858 i 859.
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rodziny sposobu realizacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu
alimentacyjnego przez organy właściwe lub wojewodów.”;
2)

w art. 201a ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dostęp do danych zawartych w wykazie dotyczących imienia,
nazwiska, numeru PESEL, a w przypadku jego braku – numeru dokumentu
potwierdzającego tożsamość, daty rozpoczęcia studiów doktoranckich, daty
zakończenia realizacji programu studiów doktoranckich albo daty skreślenia z
listy doktorantów, nazwy uczelni oraz jej podstawowej jednostki organizacyjnej
przysługuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny w celu umożliwienia
organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń
rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o których
mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, oraz wójtom, burmistrzom i prezydentom miast weryfikacji prawa
do Karty Dużej Rodziny, a także w celu monitorowania przez ministra
właściwego do spraw rodziny realizacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń
z funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe lub wojewodów.”.
Art. 11. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym

do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489, 624, 777 i 952) wprowadza się następujące
zmiany:
1)

w art. 2:
a)

pkt 5a otrzymuje brzmienie:
„5a) dochodzie członka rodziny − oznacza to przeciętny miesięczny
dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres świadczeniowy, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3–
4b;”,

b)

w pkt 7 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w
brzmieniu:
„g) wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i
uzyskaniu dochodu − po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o
których mowa w art. 9 ust. 4b;”,

c)

w pkt 17 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,”,
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d)

w pkt 18 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,”;

2)

w art. 9:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły
wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej
jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.”,

b)

po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:
„4b. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do
dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z
tytułu

wyrejestrowania

lub

rozpoczęcia pozarolniczej

działalności

gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką
opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy,
licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy
lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli
pozarolniczą działalność gospodarczą.”,
c)

po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej
opodatkowaniu

na

podstawie przepisów o

zryczałtowanym

podatku

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy przyjmuje
się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie,
w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w
terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.”;
3)

w art. 15:
a)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„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
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fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”,
b)

w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę
urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo,
płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL −
numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile
wnioskodawca posiada − adres poczty elektronicznej i numer
telefonu;”,

c)

w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych
dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27,
art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
2032, z późn. zm.6)), dotyczące każdego członka rodziny;
2)

zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków
rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a)

formie opłacanego podatku,

b)

wysokości przychodu,

c)

stawce podatku,

d)

wysokości opłaconego podatku

− w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;”,
d)

ust. 8aa i 8ab otrzymują brzmienie:
„8aa. Minister właściwy do spraw rodziny oraz wojewoda monitorują
realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe.
8ab. Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje realizację
świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez pozyskiwanie informacji

6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2048
oraz z 2017 r. poz. 60, 528, 648, 859 i 1089.
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niezbędnych

do

ustalenia

prawa

do

świadczeń

z

funduszu

alimentacyjnego, o którym mowa w art. 15a ust. 6, oraz przekazywanie
tych informacji organom właściwym.”,
e)

w ust. 8c:
–

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z
dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, i
wojewodzie – w celu weryfikacji danych dotyczących osób
ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób pobierających
świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin;”,

–

pkt 5 otrzymuje brzmienie
„5) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z
dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 245, 624 i
777), i wojewodzie – w celu weryfikacji danych dotyczących
osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze, osób
pobierających świadczenie wychowawcze oraz członków ich
rodzin.”,

f)

po ust. 8c dodaje się ust. 8ca i 8cb w brzmieniu:
„8ca. Organy właściwe, z zastosowaniem oprogramowania, o którym
mowa w ust. 8, przekazują do rejestru centralnego, o którym mowa w ust.
8a, również adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o ustalenie
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
8cb. Minister właściwy do spraw rodziny może przetwarzać dane w
zakresie adresu poczty elektronicznej wskazanego we wniosku o ustalenie
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w celu przekazywania
informacji związanych z uprawnieniami dla rodzin. Przepisy ust. 8d i 8f
stosuje się odpowiednio.”,

g)

ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze
rozporządzenia, sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, sposób ustalania dochodu
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uprawniającego

do

świadczenia

z funduszu

alimentacyjnego

oraz

szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte:
1)

we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego,

2)

w oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z
funduszu alimentacyjnego, w tym oświadczeniach o dochodach
członków rodziny, oświadczeniach, o których mowa w ust. 4 pkt 3
lit. a, oraz zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,

3)

w zaświadczeniu organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne
o bezskuteczności egzekucji zawierającym informację o stanie
egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach
podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń
alimentacyjnych

− kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu
postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
dokumentacji

niezbędnej

do

sprawnej

realizacji,

również

drogą

elektroniczną, zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.”,
h)

po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu :
„9a. Minister właściwy do spraw rodziny może określić oraz
zamieścić na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wzory:
1)

wniosków

o

ustalenie

prawa

do

świadczeń

z

funduszu

alimentacyjnego;
2)

oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, w tym oświadczeń o dochodach członków rodziny,
oświadczeń, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, oraz zaświadczenia,
o którym mowa w ust. 4 pkt 2;

3)

zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne
o bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie
egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach
podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń
alimentacyjnych.”;
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4)

w art. 18:
a)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W przypadku przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
po uwzględnieniu utraty dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej lub dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej organ
właściwy, po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu,
weryfikuje ustalone prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z
uwzględnieniem art. 9 ust. 4b. Przepisy art. 19 ust. 1 stosuje się.”,

b)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany
dochód powoduje utratę prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym
miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.”;

5)

w art. 20:
a)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1
sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą
elektroniczną − od dnia 1 lipca danego roku.”,

b)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy
okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w
okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie
prawa

do

świadczeń

z funduszu

alimentacyjnego

oraz

wypłata

przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia
30 listopada tego roku.”,
c)

po ust. 5 dodaje się ust. 6–8 w brzmieniu:
„6. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy
okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w
okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku,
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia
31 grudnia tego roku.
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7. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy
okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w
okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie
prawa

do

świadczeń

z funduszu

alimentacyjnego

oraz

wypłata

przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia
31 stycznia następnego roku.
8. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy
okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w
okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego
roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje
do ostatniego dnia lutego następnego roku.”;
6)

w art. 23 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia, o którym mowa w art. 2
pkt 7 lit. a, b, d, f i g, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.”;

7)

w art. 27 w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Organ właściwy wierzyciela przekazuje dłużnikowi alimentacyjnemu, o ile
adres zamieszkania dłużnika jest znany, oraz organowi właściwemu dłużnika:”;

8)

po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu:
„Art. 30a. Minister właściwy do spraw rodziny może przekazywać na
wskazany we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego

adres

poczty

elektronicznej

informacje

związane

z

uprawnieniami dla rodzin.”;
9)

w art. 31:
a)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze
rozporządzenia, sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych
oraz terminy i sposób ich przekazywania, uwzględniając potrzebę
zapewnienia skutecznej realizacji zadań z zakresu świadczeń z funduszu
alimentacyjnego finansowanych z budżetu państwa.”,

b)

dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z
zakresu świadczenia z funduszu alimentacyjnego przekazywane są zgodnie
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z

wzorami

udostępnionymi,

drogą

elektroniczną,

przez

ministra

właściwego do spraw rodziny.”.
Art. 12. W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące
zmiany:
1)

w art. 3a w ust. 1:
a)

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) informację,

czy

dziecko

legitymuje

się

orzeczeniem

o

niepełnosprawności, a jeżeli tak, to jakim;”,
b)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) imiona, nazwiska oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy
nie nadano numeru PESEL − daty urodzenia;”,

c)

po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) informacje o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku
rodzeństwa;”;

2)

w art. 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Liczba miejsc w klubie dziecięcym nie może być większa niż 30.”;

3)

w art. 8:
a)

w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;”,

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jednostki samorządu terytorialnego tworzą żłobki i kluby
dziecięce w formie samorządowych jednostek budżetowych.”,

c)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu:
„2a. Instytucje publiczne tworzą i prowadzą żłobki i kluby dziecięce
dla dzieci pracowników zatrudnionych w tych instytucjach.
2b. Do żłobka lub klubu dziecięcego prowadzonych przez instytucje
publiczne mogą być przyjmowane dzieci inne niż dzieci pracowników
zatrudnionych w tych instytucjach, jeżeli w żłobku lub klubie dziecięcym
są wolne miejsca.
2c. Żłobek lub klub dziecięcy mogą być prowadzone łącznie przez
więcej niż jedną instytucję publiczną.”;
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4)

w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jednostki samorządu terytorialnego tworzą zespoły żłobków lub
klubów dziecięcych w formie samorządowych jednostek budżetowych.”;

5)

po art. 9a dodaje się art. 9b w brzmieniu:
„Art. 9b. Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą mieścić się w
jednym budynku z przedszkolami w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. − Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), także w przypadku, gdy
znajdują się w jednej strefie pożarowej, bez względu na kategorię zagrożenia
ludzi, do której jest zaliczona dana strefa pożarowa.”;

6)

w art. 11 w ust. 2:
a)

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) warunki przyjmowania dzieci, z uwzględnieniem preferencji dla
rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych;”,

b)

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) warunki przyjmowania dzieci w przypadku, o którym mowa w art.
18b;”,

c)

w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku lub
klubie dziecięcym.”;

7)

w art. 12:
a)

ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. W żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem
w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w
żłobku lub klubie dziecięcym może być, na wniosek rodzica dziecka,
wydłużony, za dodatkową opłatą.”,

b)
8)

uchyla się ust. 4;

po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:
„Art. 12a. 1. W żłobku i klubie dziecięcym może zostać utworzona rada
rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do żłobka
lub klubu dziecięcego.
2. Radę rodziców mogą utworzyć rodzice dzieci uczęszczających
odpowiednio do żłobka lub klubu dziecięcego.
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3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym
określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.
4. Do kompetencji rady rodziców należy:
1)

występowanie do dyrektora żłobka lub osoby kierującej pracą klubu
dziecięcego i podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy z
inicjatywami, wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących
żłobka lub klubu dziecięcego, w tym w szczególności w zakresie
prowadzenia zajęć edukacyjnych;

2)

opiniowanie spraw organizacyjnych żłobka lub klubu dziecięcego,
w szczególności w zakresie zmian regulaminu organizacyjnego;

3)

wgląd, za pośrednictwem przedstawicieli rady rodziców, do dokumentacji
dotyczącej spełniania norm żywienia, o których mowa w art. 22;

4)

wizytacja przez przedstawicieli rady rodziców pomieszczeń żłobka lub
klubu dziecięcego i w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości
zgłoszenie ich do dyrektora żłobka lub osoby kierującej pracą klubu
dziecięcego, a w razie nieusunięcia nieprawidłowości − do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta.
5. W celu wspierania działalności statutowej żłobka lub klubu

dziecięcego, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek
rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców
określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.
6. Fundusze, o których mowa w ust. 5, mogą być przechowywane na
odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego
rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są
uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę
rodziców.
7. W żłobku lub klubie dziecięcym może działać tylko jedna rada
rodziców.
8. Rada rodziców zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o
wyborze lub zmianie swoich przedstawicieli dyrektora żłobka lub osobę
kierującą pracą klubu dziecięcego. Dyrektor żłobka lub osoba kierująca pracą
klubu dziecięcego umożliwia wszystkim rodzicom dzieci uczęszczających
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odpowiednio do żłobka lub klubu dziecięcego zapoznanie się ze składem rady
rodziców.
9. Dyrektor żłobka oraz osoba kierująca pracą klubu dziecięcego
umożliwia rodzicom dzieci uczęszczających odpowiednio do żłobka lub klubu
dziecięcego zorganizowanie zebrania mającego na celu wybranie składu rady
rodziców oraz uchwalenie regulaminu rady rodziców, w szczególności przez
udostępnienie miejsca na zebranie oraz poinformowanie rodziców o jego
terminie. Zebranie rodziców odbywa się co najmniej raz w roku.”;
9)

w art. 15 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Dyrektorem żłobka, osobą kierującą pracą klubu dziecięcego, osobą, o
której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, opiekunem, pielęgniarką, położną,
wolontariuszem lub inną osobą zatrudnioną do wykonywania pracy lub
świadczenia usług w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która nie
figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z
dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za
inne przestępstwo umyślne.
5. Osoby, o których mowa w ust. 4, przed podjęciem zatrudnienia
przedstawiają zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed rozpoczęciem pracy lub świadczenia usług w żłobku lub klubie
dziecięcym.”;

10) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. 1. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:
1)

posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej,
nauczyciela

wychowania

przedszkolnego,

nauczyciela

edukacji

wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga
społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty
pedagogicznego lub
2)

która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub
specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju
dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i
przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka,
psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub
psychologia wychowawcza.
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2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba,
która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako
opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co
najmniej wykształcenie:
1)

wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia
związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz
umiejętności lub

2)

średnie lub średnie branżowe oraz:
a)

co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat
3 lub

b)

przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym
odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w
formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad
dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.

3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z
dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio
przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6
miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne
szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.”;
11) w art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wolontariusz, przed rozpoczęciem świadczenia pracy w żłobku lub
klubie dziecięcym, zobowiązany jest do odbycia szkolenia z udzielania dziecku
pierwszej pomocy.”;
12) po art. 18 dodaje się art. 18a i art. 18b w brzmieniu:
„Art. 18a. 1. Opiekun oraz wolontariusz zobowiązani są do odbycia co 2
lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie zapewnia podmiot
prowadzący żłobek lub klub dziecięcy.
Art. 18b. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie
dziecięcym dyrektor żłobka lub klubu dziecięcego może przyjąć na miejsce
tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy z
jego rodzicami.”;
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13) art. 22 otrzymuje brzmienie:
„Art. 22. Żłobek i klub dziecięcy zapewniają przebywającym w nim
dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej
wynikającymi

z aktualnych

norm

żywienia

dla

populacji

polskiej,

opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med.
Aleksandra Szczygła w Warszawie.”;
14) w art. 24:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Lokal, w którym tworzony i prowadzony jest żłobek lub klub
dziecięcy, posiada co najmniej jedno pomieszczenie.”,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się miejsce na
odpoczynek dla dzieci.”;

15) w art. 25:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Spełnienie wymagań przeciwpożarowych potwierdza się decyzją
komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.”,

b)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu:
„2a. Spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych potwierdza się:
1)

w przypadku żłobków − decyzją właściwego państwowego
inspektora sanitarnego, określającą w szczególności maksymalną
liczbę miejsc w żłobku;

2)

w przypadku klubów dziecięcych − pozytywną opinią wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, określającą w szczególności
maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym.
2b. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 2 i ust. 2a pkt 1, oraz

wydanie opinii, o której mowa w ust. 2a pkt 2, następuje po zakończeniu
robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu
budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie
wniósł sprzeciwu.
2c. Państwowy inspektor sanitarny, komendant powiatowy (miejski)
Państwowej Straży Pożarnej i wójt, burmistrz lub prezydent miasta są
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zobowiązani do udzielania wyjaśnień oraz przekazywania wytycznych w
sprawie warunków lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w
którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.”;
16) art. 27 otrzymuje brzmienie:
„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.
3. Dane zawarte w rejestrze publikowane są przy użyciu systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a, na stronach podmiotowych
właściwej gminy oraz ministra właściwego do spraw rodziny.
4. Rejestr zawiera:
1)

nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu
prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

2)

numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

3)

miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

4)

informację o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

5)

informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

6)

adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu
dziecięcego;

7)

liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;

8)

liczbę dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;

9)

informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb
dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

10) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.
5. Adres będącego osobą fizyczną podmiotu prowadzącego żłobek lub
klub dziecięcy nie podlega ujawnieniu na stronach podmiotowych gminy
prowadzącej rejestr i ministra właściwego do spraw rodziny, jeżeli jest inny niż
adres prowadzenia przez tę osobę żłobka lub klubu dziecięcego.”;
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17) w art. 28:
a)

w ust. 1:
−

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„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:”,

−

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych,
o której mowa w art. 25 ust. 2;”,

−

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„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;”,
−

pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za
przestępstwo popełnione umyślnie;”,

−

w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7–10 w
brzmieniu:
„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.”,
b)

w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy
wójt, burmistrz lub prezydent miasta może bezpłatnie uzyskać dostęp do
danych wynikających z tych dokumentów, dane te są mu znane z urzędu
lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.”,
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c)

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„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;

2)

sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64
ust. 1.”;

18) w art. 32 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w
brzmieniu:
„4) wydania

prawomocnego

orzeczenia

zakazującego

przedsiębiorcy

wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.”;
19) w art. 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1000 zł.”;
20) art. 35 otrzymuje brzmienie:
„Art. 35. 1. W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w
rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:
1)

wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu
prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji − w
przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1–
4, 7 i 9;

2)

dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a −
w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5,
6, 8 i 10.
2. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, organ

prowadzący rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi
wpisanemu do rejestru zaświadczenie, o którym mowa w art. 30,
uwzględniające te zmiany.”;
21) uchyla się art. 35a;
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22) po art. 35a dodaje się art. 35b w brzmieniu:
„Art. 35b. 1. Wnioski, o których mowa w art. 28 ust. 1, art. 32 pkt 1 i art.
35 ust. 1 pkt 1, oraz dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 2a, są
składane

wyłącznie

drogą

elektroniczną

za

pomocą

systemu

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a.
2. Wnioski, o których mowa w art. 28 ust. 1, art. 32 pkt 1 i art. 35 ust. 1
pkt 1, składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego
do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym, o którym
mowa w art. 62a.
3.

Wniosek

składany

w

postaci

elektronicznej

opatruje

się

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP. W systemie, o którym mowa w art. 62a, może być
zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności
przesłanych danych w postaci elektronicznej.
4. Do wniosku dołącza się:
1)

oryginały dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 2a, w postaci
elektronicznej lub

2)

elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 2a, po
uwierzytelnieniu ich w sposób określony w ust. 3.
5. W sprawach z wniosków, o których mowa w art. 28 ust. 1, art. 32 pkt 1

i art. 35 ust. 1 pkt 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta doręcza pisma
wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art.
62a.”;
23) w art. 36:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna:
1)

prowadząca działalność na własny rachunek albo

2)

zatrudniana przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, na
podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług, do
której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia.”,
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b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Pełnienie funkcji dziennego opiekuna wymaga zgłoszenia do
prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wykazu
osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz podmiotów, o których mowa w
art. 8 ust. 1, zatrudniających dziennych opiekunów, zwanego dalej
„wykazem”.”,

c)

w ust. 3:
−

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Umowa o świadczenie usług, o której mowa w ust. 1, określa
w szczególności:”,

−

po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) warunki czasowego niesprawowania opieki, w szczególności
związanego z wypoczynkiem dziennego opiekuna;”;

24) w art. 38 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dzienny opiekun może, za zgodą wszystkich rodziców, sprawować
opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie
znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest
niepełnosprawne

lub

wymaga

szczególnej

opieki,

maksymalnie

nad

pięciorgiem dzieci − jeżeli co najmniej jedno z rodziców będzie sprawowało
opiekę nad dziećmi razem z dziennym opiekunem.”;
25) w art. 39:
a)

w ust. 1:
−

pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na
Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została
skazana

prawomocnym

wyrokiem

za

inne

przestępstwo

umyślne;”,
−

w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w
brzmieniu:
„7) odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia
funkcji dziennego opiekuna szkolenie z udzielania dziecku
pierwszej pomocy.”,
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b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie jest
zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez
okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia
funkcji dziennego opiekuna.”,

c)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu:
„2a. Dzienny opiekun przed rozpoczęciem pełnienia funkcji
dziennego

opiekuna

przedstawia

zaświadczenie

o

niekaralności

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pełnienia
funkcji dziennego opiekuna.
2b. Dzienny opiekun zobowiązany jest do odbycia co 2 lata szkolenia
z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
2c. Szkolenie, o którym mowa w ust. 2b, dziennym opiekunom
zatrudnionym przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1,
nieodpłatnie zapewniają te podmioty.”,
d)

uchyla się ust. 3,

e)

dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:
„5. Przed dokonaniem wpisu do wykazu wójt, burmistrz lub
prezydent miasta może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym
sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna.
6. W przypadku gdy lokal, w którym sprawowana będzie opieka
przez dziennego opiekuna, nie spełnia warunku zapewnienia bezpiecznej
opieki nad dzieckiem, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa
podmiot występujący o wpis do wykazu do usunięcia nieprawidłowości w
wyznaczonym terminie.
7. Jeżeli nieprawidłowości, o których mowa w ust. 6, nie zostaną w
terminie wyznaczonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
usunięte przez podmiot występujący o wpis do wykazu, wójt, burmistrz
lub prezydent miasta mogą odmówić wpisu do wykazu. Odmowa wpisu do
wykazu następuje w formie decyzji.”;

26) art. 40 otrzymuje brzmienie:
„Art. 40. 1. Dzienny opiekun prowadzący zajęcia z dziećmi, nad którymi
sprawuje opiekę, współpracuje z rodzicami tych dzieci, w szczególności przez
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prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z
dziećmi.
2. Dzienny opiekun może korzystać z pomocy rodziców w sprawowaniu
opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.”;
27) w art. 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku gdy dziennego opiekuna zatrudniają podmioty, o których
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, umowa, o której mowa w ust. 2, zawierana jest na
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm. 7)).”;
28) w art. 42 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W jednym lokalu może być sprawowana opieka przez więcej niż
jednego

dziennego

opiekuna,

z

tym

że

w

jednym

pomieszczeniu

przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci może być sprawowana opieka tylko
przez jednego dziennego opiekuna.”;
29) art. 43 otrzymuje brzmienie:
„Art. 43. Maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna
zatrudnianego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zasady jego
ustalania określa, w drodze uchwały, odpowiednio rada gminy, rada powiatu
lub sejmik województwa.”;
30) art. 45–46a otrzymują brzmienie:
„Art. 45. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, wybierają
dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzanego
w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z
2017 r. poz. 60 i 573).
Art. 46. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi wykaz.
2. Wykaz zawiera:
1)

nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu
zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36
ust. 1 pkt 1, oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu;

7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831,
996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 933.
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2)

numer NIP i REGON podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub
osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1;

3)

imię i nazwisko dziennego opiekuna zatrudnianego przez dany podmiot;

4)

miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które
rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;

5)

informację o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem
dziennych opiekunów;

6)

liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;

7)

czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;

8)

wysokość opłat u dziennego opiekuna.
3. Dane zawarte w wykazie publikowane są przy użyciu systemu

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a, na stronach podmiotowych
właściwej gminy oraz ministra właściwego do spraw rodziny.
4. Adres będącego osobą fizyczną podmiotu zatrudniającego dziennego
opiekuna nie podlega ujawnieniu na stronach podmiotowych gminy
prowadzącej wykaz i ministra właściwego do spraw rodziny, jeżeli jest inny niż
adres sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.
Art. 46a. 1. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest
do zgłaszania dziennych opiekunów do wykazu w terminie 14 dni od dnia
zatrudnienia dziennego opiekuna.
2. Dzienny opiekun może objąć dziecko opieką najwcześniej w dniu
wpisu tego dziennego opiekuna do wykazu.”;
31) po art. 46a dodaje się art. 46b w brzmieniu:
„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;

36
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5)

imię i nazwisko dziennego opiekuna;

6)

miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które
rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;

7)

liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;

8)

czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;

9)

wysokość opłat u dziennego opiekuna.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 47a pkt 1, są składane

wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego, o
którym mowa w art. 62a.
4.

Wniosek

składany

w

postaci

elektronicznej

opatruje

się

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP. W systemie, o którym mowa w art. 62a, może być
zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności
przesłanych danych w postaci elektronicznej.
5. W sprawach z wniosków, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 47a pkt
1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta doręcza pisma wyłącznie za pomocą
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a.
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.
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.”;
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32) po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu:
„Art. 47a. W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w
wykazie, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna oraz osoba, o której mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 1, zobowiązani są do:
1)

wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu
prowadzącego wykaz z wnioskiem o zmianę danych lub informacji − w
przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1–
5;

2)

dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a −
w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt
6–8.”;

33) w art. 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Programy szkoleń, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 i 2 lit. b i ust.
3 oraz w art. 39 ust. 1 pkt 6, zatwierdza na wniosek podmiotu prowadzącego
szkolenie, na okres 5 lat, minister właściwy do spraw rodziny.”;
34) w art. 51 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych − od podstawy stanowiącej kwotę nie
wyższą niż 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2)

rodzic (płatnik składek) – od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad
kwotą 50% minimalnego wynagrodzenia”;

35) w art. 54 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w
brzmieniu:
„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

sprawozdań, o których mowa w art. 64.”;

i

przekazywania
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36) w art. 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku powzięcia informacji o:
1)

nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu
dziecięcego lub sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna,

2)

nieprawidłowościach

w

zakresie

zgodności

danych

zawartych

odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym,
3)

niewywiązywaniu się z obowiązku sporządzania i przekazywania
sprawozdań, o których mowa w art. 64

− wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi czynności nadzorcze także
poza planem nadzoru, o którym mowa w ust. 1.”;
37) w art. 56 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dostępu

do

dokumentacji

pracowniczej

osób

zatrudnionych

w

nadzorowanych żłobkach lub klubach dziecięcych lub zatrudnionych
przez podmiot zatrudniający dziennego opiekuna.”;
38) w art. 57:
a)

ust. 1–3 otrzymują brzmienie:
„1. W przypadku stwierdzenia, że:
1)

podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy albo dzienny opiekun
nie spełnia standardów dotyczących sprawowanej opieki,

2)

podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy, podmiot zatrudniający
dziennego opiekuna lub osoba, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1,
nie dopełniają obowiązku w zakresie zapewnienia zgodności danych
zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem
faktycznym,

3)

podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy, podmiot zatrudniający
dziennego opiekuna lub osoba, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1,
nie wywiązują się z obowiązku sporządzania i przekazywania
sprawozdań, o których mowa w art. 64

− organ sprawujący nadzór zobowiązuje go do usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.
2.

Podmiot

prowadzący

żłobek,

klub

dziecięcy,

podmiot

zatrudniający dziennego opiekuna, osoba, o której mowa w art. 36 ust. 1
pkt 1, albo dzienny opiekun mają prawo zgłoszenia umotywowanych
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zastrzeżeń do ustaleń organu sprawującego nadzór, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach.
3. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części,
organ sprawujący nadzór sporządza stanowisko i przekazuje je
podmiotowi

prowadzącemu

żłobek,

klub

dziecięcy,

podmiotowi

zatrudniającemu dziennego opiekuna, osobie, o której mowa w art. 36 ust.
1 pkt 1, albo dziennemu opiekunowi.”,
b)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W

przypadku

nieusunięcia

w

wyznaczonym

terminie

nieprawidłowości, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla z rejestru
żłobek lub klub dziecięcy albo wykreśla z wykazu podmiot zatrudniający
dziennego opiekuna, osobę, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, lub
dziennego opiekuna oraz rozwiązuje umowę z dziennym opiekunem
zatrudnianym przez gminę bez zachowania okresu wypowiedzenia.”;
39) w art. 58:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość opłaty oraz opłaty, o której mowa w art. 12 ust. 3, za
pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez
jednostki

samorządu

terytorialnego

albo

u

dziennego

opiekuna

zatrudnionego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz maksymalną
wysokość opłaty za wyżywienie ustalają, w drodze uchwały, odpowiednio
rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa.”,
b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku zatrudniania dziennego opiekuna przez podmioty
inne niż jednostka samorządu terytorialnego wysokość opłat określa
podmiot, który zatrudnia dziennego opiekuna.”;

40) art. 59 i art. 60 otrzymują brzmienie:
„Art. 59. 1. Opłaty, o których mowa w art. 58 ust. 1, z tytułu korzystania
ze żłobka i klubu dziecięcego utworzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego oraz z usług dziennego opiekuna zatrudnionego przez jednostki
samorządu terytorialnego są wnoszone przez rodziców na rzecz odpowiednio
gminy, powiatu lub województwa.
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2. Rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa mogą określić, w
drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od
ponoszenia opłat.
Art. 60. 1. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobek
lub klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby, o
których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w
żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową z
budżetu gminy.
2. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, o której
mowa w ust. 1, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja,
określa rada gminy w drodze uchwały.
3. W uchwale, o której mowa w ust. 2, może zostać określone, że dotacja,
o której mowa w ust. 1, może zostać przyznana również na dzieci zamieszkałe
na terenie innej gminy, niż gmina przyznająca dotację.”;
41) po art. 60 dodaje się art. 60a w brzmieniu:
„Art. 60a. Gminy, powiaty i województwa mogą zawierać porozumienia
w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku, klubie dziecięcym
lub przez dziennego opiekuna dzieciom z terenu danej gminy, powiatu lub
województwa.”;
42) w art. 62:
a)

w ust. 2:
−

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) minimalny okres funkcjonowania instytucji lub miejsc opieki
dofinansowanych z dotacji budżetu państwa lub środków
Funduszu Pracy;”,

−

dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
„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.”,

b)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„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
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podmiotów korzystających z programów, o których mowa w ust. 1,
uwzględnia się sytuację na lokalnym rynku pracy.”,
c)

ust. 3–6 otrzymują brzmienie:
„3. Programy, o których mowa w ust. 1, kieruje się do podmiotów, o
których mowa w art. 8 ust. 1, ze szczególnym uwzględnieniem gmin.
4. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, korzystające z
programów, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymywać dotacje celowe z
budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie
utworzenia lub funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych lub
dziennych opiekunów, przy czym wysokość dotacji oraz środków
Funduszu Pracy nie może łącznie przekroczyć 80% kosztów realizacji
zadania.
5. Dotację oraz środki z Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 4,
przyznaje wojewoda po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw
rodziny.
6. Wojewoda, przyznając podmiotowi dotację lub środki z Funduszu
Pracy, o których mowa w ust. 4, zawiera z nim umowę określającą w
szczególności:
1)

szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja lub środki z
Funduszu Pracy zostały przyznane, i termin jego wykonania;

2)

wysokość przydzielonych dotacji lub środków z Funduszu Pracy;

3)

tryb płatności;

4)

termin wykorzystania dotacji lub środków z Funduszu Pracy, nie
dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

5)

termin i sposób rozliczenia przyznanych dotacji lub środków z
Funduszu Pracy, w tym zasady ich rozliczania w przypadku
skrócenia okresu funkcjonowania instytucji lub miejsc opieki
dofinansowanych z dotacji, o którym mowa w ust. 2 pkt 3;

6)

termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub środków z
Funduszu Pracy, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie
dnia wykonania zadania;
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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.”,

d)

dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Do środków z Funduszu Pracy stosuje się odpowiednio art. 57 i
art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. 8)), z tym że organem właściwym do
umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności
Funduszu Pracy, a także wydania decyzji o zwrocie w związku z
wykorzystaniem środków niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrania ich
nienależnie lub w nadmiernej wysokości, jest wojewoda.”;

43) po art. 62 dodaje się art. 62a w brzmieniu:
„Art. 62a. 1. Minister właściwy do spraw rodziny zapewnia system
teleinformatyczny służący do realizacji ustawy przez gminę, wojewodę,
ministra właściwego do spraw rodziny, podmioty zamierzające prowadzić
żłobki lub kluby dziecięce, podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce,
podmioty zatrudniające dziennych opiekunów oraz przez osoby, o których
mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1.
2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, służy w
szczególności do:
1)

składania wniosku o wpis do rejestru przez podmiot zamierzający
prowadzić żłobek lub klub dziecięcy;

2)

składania wniosku o wpis do wykazu;

3)

składania wniosku o zmianę lub wykreślenie z rejestru lub wykazu przez
podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, podmiot zatrudniający
dziennych opiekunów oraz osobę, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1;

8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948,
1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935.
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4)

dokonywania przez gminę wpisu, zmiany oraz wykreślenia z rejestru lub
wykazu;

5)

dokonywania

przez

samodzielnych

podmiot

zmian

danych

wpisany
lub

do

rejestru

informacji,

o

lub
których

wykazu
mowa

odpowiednio w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 lub art. 46 ust. 2 pkt 6–8;
6)

sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64,
przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, podmiot
zatrudniający dziennego opiekuna, osobę, o której mowa w art. 36 ust. 1
pkt 1, oraz gminę;

7)

weryfikacji

przekazanych

sprawozdań

i

sporządzenia

zbiorczego

sprawozdania przez gminę i wojewodę.”;
44) art. 64 otrzymuje brzmienie:
„Art. 64. 1. Podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce, podmioty
zatrudniające dziennego opiekuna oraz osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1
pkt 1, są zobowiązane do sporządzania sprawozdań z zakresu opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, z zakresu opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3:
1)

organizowanej przez gminę − gmina przekazuje wojewodzie,

2)

organizowanej przez podmioty inne niż gmina − podmioty te przekazują
gminie, a gmina przekazuje zbiorcze sprawozdanie wojewodzie

− w postaci elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym
mowa w art. 62a.
3. Wojewoda sporządza zbiorcze sprawozdanie z zakresu opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 i przekazuje je, w postaci elektronicznej, za pomocą
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a, ministrowi
właściwemu do spraw rodziny.
4. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, przekazywane są
następujące dane:
1)

liczba osób zatrudnionych w żłobku lub klubie dziecięcym według
stanowiska pracy;

2)

informacja o niezaspokojonym zapotrzebowaniu na miejsca opieki w
żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna;
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3)

informacja o połączeniu żłobków lub klubów dziecięcych w zespoły ze
wskazaniem poszczególnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i
ich liczby;

4)

informacja

o

zorganizowaniu

wspólnej

obsługi

administracyjnej,

finansowej i organizacyjnej żłobków, klubów dziecięcych lub ich
zespołów, w tym informacja o wykonywaniu tej obsługi przez jednostki, o
których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. − Prawo
oświatowe;
5)

wysokość otrzymywanych dotacji ze środków publicznych, w tym ze
środków Unii Europejskiej, na jedno dziecko;

6)

wysokość

wydatków

ponoszonych

przez

jednostki

samorządu

terytorialnego i instytucje publiczne.
5. Podmioty inne niż gmina prowadzące żłobki lub kluby dziecięce,
zatrudniające dziennego opiekuna oraz osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1
pkt 1, przekazują właściwej gminie sprawozdania za okres od dnia 1 stycznia
do dnia 31 grudnia − w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego. Gmina
przekazuje wojewodzie sprawozdania z zakresu sprawowanej przez siebie
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31
grudnia oraz zbiorcze sprawozdania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 organizowanej przez podmioty inne niż gmina − w terminie do dnia 14
lutego każdego roku.
6. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny
zbiorcze sprawozdanie w terminie do dnia 28 lutego każdego roku.”;
45) w art. 64a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„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.”;
46) po art. 64a dodaje się art. 64b w brzmieniu:
„Art. 64b. 1. Żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty są
zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania
wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub
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jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, zajętych na działalność
związaną z prowadzeniem żłobka lub klubu dziecięcego.
2. Żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty są zwolnione z
podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie
żłobka lub klubu dziecięcego, na zasadach określonych w przepisach o
podatkach i opłatach lokalnych.”.
Art. 13. W ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba
poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na
uprawnienie do zasiłku dla opiekuna.”;

2)

w art. 9a:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organ właściwy oraz wojewoda sporządzają sprawozdania
rzeczowo-finansowe z realizacji zadań określonych w ustawie.”,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Organ właściwy przekazuje sprawozdania rzeczowo-finansowe
z realizacji zadań określonych w ustawie właściwemu miejscowo
wojewodzie.”,

c)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wojewoda sporządza zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe
z realizacji zadań określonych w ustawie, w tym uwzględniające
realizowane przez niego zadania, i przekazuje je ministrowi właściwemu
do spraw rodziny.”,

d)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a.
określonych

Sprawozdania
w ustawie

rzeczowo-finansowe
przekazywane

są

z

realizacji

zgodnie

z

zadań
wzorami

udostępnionymi drogą elektroniczną przez ministra właściwego do spraw
rodziny.”;
3)

art. 9b otrzymuje brzmienie:
„Art. 9b. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze
rozporządzenia, sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z
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realizacji zadań określonych w ustawie oraz terminy i sposób ich
przekazywania, uwzględniając potrzebę zapewnienia skutecznej realizacji
zadań określonych w ustawie.”.
Art. 14. W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z
2016 r. poz. 785 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 777) wprowadza się następujące zmiany:
1)

art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art.

2.

Karta

jest

środkiem

identyfikującym

członka

rodziny

wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do
uprawnień ustalonych w trybie określonym w niniejszej ustawie lub
przyznanych na podstawie przepisów odrębnych:
1)

wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym dalej
„kartą tradycyjną”, lub

2)

realizowanym przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń
mobilnych, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny,
zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień,
zwanym dalej „kartą elektroniczną”.”;

2)

w art. 4:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny
wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice)
lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej
troje dzieci bez względu na ich wiek.”,

b)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu
składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie
wielodzietnej spełnia wymagania, o których mowa w ust. 2b.
2b. Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:
1)

w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2)

w wieku do ukończenia 25. roku życia − w przypadku gdy dziecko
uczy się w:
a)

szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku
szkolnego,
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b)

szkole wyższej − do dnia 30 września roku

− w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z
oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4.”;
3)

w art. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) cudzoziemcem

mającym

miejsce

zamieszkania

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o
której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066
oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;”;
4)

w art. 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej
posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego
uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty,
małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód,
albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa.
3. Dziecko, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania
odpowiednio przez okres, o którym mowa w art. 4 ust. 2b, mimo utraty tego
uprawnienia przez rodzica lub zmniejszenia się liczby dzieci, które wchodziły
w skład rodziny wielodzietnej.”;

5)

w art. 10:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:
„1a. Członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty
wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej.
1b. Rodzic lub małżonek rodzica we wniosku o przyznanie karty
elektronicznej wskazuje jednocześnie członków rodziny wielodzietnej,
której usługa ma dotyczyć.
1c. W przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o
przyznanie karty elektronicznej, we wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest
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obowiązany przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu
komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi
będzie korzystać.”,
b)

w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na
utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie
był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy
rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w
stosunku do co najmniej trojga dzieci;”,

c)

uchyla się ust. 7,

d)

ust. 9a otrzymuje brzmienie:
„9a. Wniosek i dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5, mogą być
składane

drogą

elektroniczną

wyłącznie

za

pomocą

systemu

teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw
rodziny.”,
e)

ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. W przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty lub jej duplikatu
jest składany w formie, o której mowa w ust. 10, do wniosku dołącza się:
1)

oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, w postaci
elektronicznej lub

2)

elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, po
uwierzytelnieniu ich w sposób określony w ust. 10.”,

f)

dodaje się ust. 20 w brzmieniu:
„20. Minister właściwy do spraw rodziny może określić oraz
zamieścić na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wzór wniosku
o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu.”;

6)

w art. 11 w ust. 1:
a)

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dziecku powyżej 18. roku życia − odpowiednio do dnia 30 września
następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane
ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły
wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane
ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o
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którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 25. roku życia;”,
b)

pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej − odpowiednio do dnia 30 września następującego po
końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w
danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30
września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej
placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4
pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.”;

7)

w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania
skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty.”;

8)

w art. 13:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Karta jest przyznawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 1a.”,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w
przypadku gdy:
1)

członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już
została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny
wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo

2)

członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już
została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej
wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.”;

c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w
szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny
wielodzietnej, wójt może, na umotywowany wniosek, zwolnić członka
rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1a lub
2.”,

50
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d)

ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Odmowa zwolnienia z ponoszenia opłaty, o której mowa w ust.
1a lub 2, następuje w drodze decyzji administracyjnej.
6. Wpływy z opłaty, o której mowa w ust. 1a lub 2, stanowią dochód
budżetu państwa.”;

9)

art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. 1. W przypadku wystąpienia zmian:
1)

mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub

2)

danych zawartych w Karcie, lub

3)

adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu − jeżeli obowiązek ich
podania wynika z niniejszej ustawy

− członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego
powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę.
2. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy,
członek

rodziny

wielodzietnej

jest

obowiązany

do

niezwłocznego

powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę, chyba że członek rodziny
wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą
miejsca zamieszkania.
3. W przypadku złożenia przez członka rodziny wielodzietnej wniosku
o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania wójt
właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania członka rodziny
wielodzietnej powiadamia o zmianie miejsca zamieszkania przez członka
rodziny wielodzietnej wójta, który przyznał Kartę.
4. Zmiana danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, może być przekazana
wójtowi za pomocą usług udostępnianych w ramach karty elektronicznej.”;
10) w art. 18 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart
tradycyjnych,

dystrybucję

umożliwiający
elektronicznymi,

obsługę
w

Kart

oraz

funkcjonalności

szczególności

system

teleinformatyczny

związanych

zapewniający

z

kartami

funkcjonalność

pozwalającą na potwierdzenie uprawnień członków rodzin wielodzietnych
oraz

zapewniający

usługi

ułatwiające

przyznanych na podstawie Karty;”;

korzystanie

z uprawnień
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11) w art. 21:
a)

w ust. 1:
−

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka;”,

−

pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) numer telefonu i adres poczty elektronicznej członka rodziny
wielodzietnej − o ile je posiada lub o ile obowiązek ich podania
wynika z niniejszej ustawy.”,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Minister właściwy do spraw rodziny może przetwarzać również
dane, o których mowa w ust. 1:
1)

pkt 5 − do celów statystycznych;

2)

pkt 15 w zakresie adresu poczty elektronicznej − w celu
przekazywania informacji związanych z uprawnieniami dla rodzin.”,

c)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, wraz z wnioskiem o
przyznanie Karty i dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania
Karty, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów przetwarzania, o
których mowa w ust. 4.”;

12) art. 22 otrzymuje brzmienie:
„Art. 22. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze
rozporządzenia, sposób unieważnienia Karty, szczegółowy zakres informacji,
jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej
duplikatu, oraz wzory:
1)

Karty,

2)

znaku „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”,

3)

logo rodziny wielodzietnej

− uwzględniając konieczność odpowiedniego zabezpieczenia Karty oraz
ujednolicenia procedur w sprawach o przyznanie Karty, a także mając na
uwadze konieczność zapewnienia szerokiej rozpoznawalności logo rodziny
wielodzietnej i znaku „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.”;
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13) w art. 24 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) potencjał

podmiotu

do

przyznania

uprawnień

członkom

rodzin

wielodzietnych w odniesieniu do uwarunkowań branży, w której działa ten
podmiot;”;
14) po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu:
„Art. 26a. Minister właściwy do spraw rodziny może prowadzić działania
mające na celu zwiększenie dostępności do informacji o uprawnieniach
przysługujących rodzinom wielodzietnym na podstawie Karty, w szczególności
przez

przekazywanie

członkom

rodzin

wielodzietnych

informacji

pochodzących od podmiotów, które przyznały uprawnienia rodzinom
wielodzietnym.”;
15) w art. 29:
a)

ust. 4–6 otrzymują brzmienie:
„4. Koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy
związanych z przyznawaniem Karty wynosi 13,40 zł za jedną rodzinę
wielodzietną w gminie, chyba że Karta przyznawana jest wyłącznie
rodzicom − w takim przypadku koszt ten wynosi 5,36 zł za jedną rodzinę
wielodzietną.
5. W przypadku gdy po przyznaniu Kart członkom rodziny
wielodzietnej nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej
skutkująca koniecznością przyznania kolejnej Karty lub w przypadku
przyznania nowej Karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był już
posiadaczem Karty, lub w przypadku stwierdzenia utraty prawa do
posiadania Karty, koszt realizacji ustawy przez gminę wynosi 2,68 zł za
przyznanie Karty.
6. Koszt realizacji ustawy przez gminę za:
1)

wydanie duplikatu Karty,

2)

udostępnienie karty elektronicznej − w przypadku gdy członkowi
rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została
wyłącznie karta tradycyjna,
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3)

wydanie karty tradycyjnej − w przypadku gdy członkowi rodziny
wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta
elektroniczna

− wynosi 1,34 zł.”,
b)

uchyla się ust. 7;

16) w art. 36:
a)

ust. 1–4 otrzymują brzmienie:
„1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na lata 2017–
2028 na realizację ustawy przez gminy, wojewodów, ministra właściwego
do spraw rodziny i ministra właściwego do spraw transportu wynosi
749,57 mln zł, z tego:
1)

w 2017 r. – 20,31 mln zł, w tym:
a)

0,92 mln zł na realizację ustawy przez gminy,

b)

5,49 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do
spraw rodziny,

c)

13,90 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami
publicznego

transportu

zbiorowego

dla

rodziców

oraz

małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej
Rodziny;
2)

w 2018 r. – 31,80 mln zł, w tym:
a)

1,93 mln zł na realizację ustawy przez gminy,

b)

5,70 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do
spraw rodziny,

c)

18,26 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami
publicznego

transportu

zbiorowego

dla

rodziców

oraz

małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej
Rodziny,
d)

5,91 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie
paszportu;

3)

w 2019 r. – 54,79 mln zł, w tym:
a)

3,72 mln zł na realizację ustawy przez gminy,

b)

9,88 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do
spraw rodziny,
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c)

32,98 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami
publicznego

transportu

zbiorowego

dla

rodziców

oraz

małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej
Rodziny,
d)

8,21 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie
paszportu;

4)

w 2020 r. – 68,40 mln zł, w tym:
a)

2,42 mln zł na realizację ustawy przez gminy,

b)

8,95 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do
spraw rodziny,

c)

46,83 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami
publicznego

transportu

zbiorowego

dla

rodziców

oraz

małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej
Rodziny,
d)

10,20 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie
paszportu;

5)

w 2021 r. – 64,24 mln zł, w tym:
a)

0,69 mln zł na realizację ustawy przez gminy,

b)

4,40 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do
spraw rodziny,

c)

48,46 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami
publicznego

transportu

zbiorowego

dla

rodziców

oraz

małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej
Rodziny,
d)

10,69 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie
paszportu;

6)

w 2022 r. – 66,38 mln zł, w tym:
a)

0,72 mln zł na realizację ustawy przez gminy,

b)

4,40 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do
spraw rodziny,

c)

50,10 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami
publicznego

transportu

zbiorowego

dla

rodziców

oraz
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małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej
Rodziny,
d)

11,16 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie
paszportu;

7)

w 2023 r. – 68,54 mln zł, w tym:
a)

0,75 mln zł na realizację ustawy przez gminy,

b)

4,41 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do
spraw rodziny,

c)

51,74 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami
publicznego

transportu

zbiorowego

dla

rodziców

oraz

małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej
Rodziny,
d)

11,64 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie
paszportu;

8)

w 2024 r. – 70,70 mln zł, w tym:
a)

0,78 mln zł na realizację ustawy przez gminy,

b)

4,41 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do
spraw rodziny,

c)

53,38 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami
publicznego

transportu

zbiorowego

dla

rodziców

oraz

małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej
Rodziny,
d)

12,13 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie
paszportu;

9)

w 2025 r. – 72,86 mln zł, w tym:
a)

0,81 mln zł na realizację ustawy przez gminy,

b)

4,41 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do
spraw rodziny,

c)

55,03 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami
publicznego

transportu

zbiorowego

dla

rodziców

oraz

małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej
Rodziny,
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d)

12,61 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie
paszportu;

10) w 2026 r. – 75,02 mln zł, w tym:
a)

0,84 mln zł na realizację ustawy przez gminy,

b)

4,41 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do
spraw rodziny,

c)

56,68 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami
publicznego

transportu

zbiorowego

dla

rodziców

oraz

małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej
Rodziny,
d)

13,09 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie
paszportu;

11) w 2027 r. – 77,18 mln zł, w tym:
a)

0,87 mln zł na realizację ustawy przez gminy,

b)

4,41 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do
spraw rodziny,

c)

58,33 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami
publicznego

transportu

zbiorowego

dla

rodziców

oraz

małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej
Rodziny,
d)

13,57 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie
paszportu;

12) w 2028 r. – 79,35 mln zł, w tym:
a)

0,91 mln zł na realizację ustawy przez gminy,

b)

4,41 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do
spraw rodziny,

c)

59,98 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami
publicznego

transportu

zbiorowego

dla

rodziców

oraz

małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej
Rodziny,
d)

14,05 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie
paszportu.
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2. Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje wykorzystanie
limitu wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i b,
pkt 3 lit. a i b, pkt 4 lit. a i b, pkt 5 lit. a i b, pkt 6 lit. a i b, pkt 7 lit. a i b,
pkt 8 lit. a i b, pkt 9 lit. a i b, pkt 10 lit. a i b, pkt 11 lit. a i b i pkt 12 lit. a i
b, oraz w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok
budżetowy

maksymalnego

limitu

wydatków

wdraża

mechanizm

korygujący, o którym mowa w ust. 5.
3. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny
w terminie do 15. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu,
którego informacja dotyczy, informację o należnych gminie środkach na
zadania wynikające z realizacji ustawy.
4. Minister właściwy do spraw transportu monitoruje wykorzystanie
limitu wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. c, pkt 3 lit.
c, pkt 4 lit. c, pkt 5 lit. c, pkt 6 lit. c, pkt 7 lit. c, pkt 8 lit. c, pkt 9 lit. c, pkt
10 lit. c, pkt 11 lit. c i pkt 12 lit. c, oraz w przypadku zagrożenia
przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu
wydatków przekazuje informację ministrowi właściwemu do spraw
rodziny.”,
b)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych monitoruje
wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, pkt
3 lit. d, pkt 4 lit. d, pkt 5 lit. d, pkt 6 lit. d, pkt 7 lit. d, pkt 8 lit. d, pkt 9 lit.
d, pkt 10 lit. d, pkt 11 lit. d i pkt 12 lit. d, i w przypadku zagrożenia
przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu
wydatków przekazuje informację ministrowi właściwemu do spraw
rodziny.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 245, 624 i 777)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2:
a)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dochodzie członka rodziny − oznacza to przeciętny miesięczny
dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym

Liczba stron :79

Data : 2017-07-04

Nazwa pliku : 1955-0.PK

59

VIII kadencja/druk 1625
poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia
wychowawczego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1–3a;”,
b)

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dochodzie dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego −
oznacza to przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do
świadczenia wychowawczego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1–3a;”,

c)

pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) rodzinie − oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny:
małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz
zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich
utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także
dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą
niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub
specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym
mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972); do
członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką
opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a
także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; w
przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką
naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w
separacji,

lub

żyjących

w

rozłączeniu

sprawowaną

w

porównywalnych i powtarzających się okresach, dziecko zalicza się
jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców;”,
d)

w pkt 19 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,”,

e)

w pkt 20 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,”;
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2)

w art. 5:
a)

w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku
życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny
miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich
dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez
liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.”,

b)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod
opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w
separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i
powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala
się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za
dany miesiąc świadczenia wychowawczego.”;

3)

w art. 7 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z
tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu
wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli
członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili
dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu,
uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub
zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność
gospodarczą.
3b. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej
opodatkowaniu

na

podstawie

przepisów o

zryczałtowanym

podatku

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w
roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do
świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości
1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra
właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.”;
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4)

w art. 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w
brzmieniu:
„2. Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli
osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego
dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
1)

drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2)

ojciec dziecka jest nieznany;

3)

powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z
rodziców zostało oddalone;

4)

sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów
utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia
alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5)

dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną
obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się
okresach.”;

5)

w art. 11:
a)

w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pełni

funkcję

instytucji

właściwej

w

związku

z

udziałem

Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii
Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji
Szwajcarskiej;”,
b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wojewoda może, w formie pisemnej, upoważnić pracownika
urzędu wojewódzkiego do załatwiania w jego imieniu spraw dotyczących
realizacji świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego, a także do wydawania w tych sprawach
decyzji.”;

6)

art. 12a otrzymuje brzmienie:
„Art. 12a. 1. Minister właściwy do spraw rodziny oraz wojewoda
monitorują realizację świadczenia wychowawczego przez organy właściwe.
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2. Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje realizację świadczenia
wychowawczego przez wojewodów.
3. Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje realizację świadczenia
wychowawczego przez pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia
prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 17 ust. 6, oraz
przekazywanie tych informacji organom właściwym oraz wojewodom.”;
7)

w art. 13:
a)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„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.”,
b)

w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w
tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania,
stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy
nie

nadano

numeru

PESEL −

numer

i

serię

dokumentu

potwierdzającego tożsamość oraz, o ile je posiada − adres poczty
elektronicznej i numer telefonu;”,
c)

w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych
dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27,
art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528, 648 i 859) dotyczące
każdego członka rodziny;
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2)

zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków
rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a)

formie opłacanego podatku,

b)

wysokości przychodu,

c)

stawce podatku,

d)

wysokości opłaconego podatku

− w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest
prawo do świadczenia wychowawczego;”,
d)

ust. 22 otrzymuje brzmienie:
„22. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze
rozporządzenia, sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie
świadczenia wychowawczego oraz szczegółowy zakres informacji, jakie
mają być zawarte:
1)

we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,

2)

w oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia
wychowawczego, w tym oświadczeniach o dochodach członków
rodziny oraz zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2

− kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu
postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz
przekazywania dokumentacji niezbędnej do sprawnej realizacji, w tym
drogą elektroniczną, zadań w zakresie świadczenia wychowawczego.”,
e)

dodaje się ust. 23 w brzmieniu:
„23. Minister właściwy do spraw rodziny może określić oraz
zamieścić na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wzory:
1)

wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;

2)

oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia
wychowawczego, w tym oświadczeń o dochodach członków rodziny
oraz zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.”;
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8)

w art. 14:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„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 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017
r. poz. 60, 624 i 777).”,

b)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. Minister właściwy do spraw rodziny może przetwarzać 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.”;
9)

w art. 15 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wojewoda upoważnił do załatwiania w jego imieniu spraw dotyczących
realizacji świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego pracownika urzędu wojewódzkiego.”;

10) w art. 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku gdy wojewoda w sytuacji, o której mowa w ust. 2, ustali,
że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego, organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenie
wychowawcze za okres, w którym osoba podlega ustawodawstwu w zakresie
świadczeń na rodzinę w innym państwie, o którym mowa w ust. 1, w związku
ze

stosowaniem

społecznego.”;

przepisów

o

koordynacji

systemów

zabezpieczenia
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11) w art. 18:
a)

po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. W przypadku przyznania świadczenia wychowawczego po
uwzględnieniu utraty dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej lub dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, po
upływie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, ustalone prawo do
świadczenia wychowawczego weryfikuje się z uwzględnieniem art. 7 ust.
3a. Przepisy art. 20 ust. 1 stosuje się.”,

b)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do
świadczenia wychowawczego, świadczenie nie przysługuje od miesiąca
następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło
uzyskanie dochodu.”;

12) w art. 19 dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu:
„4. W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo
do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione
jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia
alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub
zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot
realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie
ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka,
wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W
przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów
poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5, w
wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca
złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do
świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem
wniosku bez rozpatrzenia.
5. W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy,
w terminie, o którym mowa w ust. 4, tytułu wykonawczego pochodzącego lub
zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od jego
rodzica świadczenia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie w
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przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, bieg
terminu, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia
tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności,
o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, świadczenie wychowawcze
przysługuje:
1)

od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od miesiąca, od którego
rodzic został zobowiązany do zapłaty alimentów, jeżeli spełnione są
pozostałe warunki uprawniające do świadczenia – w przypadku
dostarczenia tytułu wykonawczego;

2)

od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki
uprawniające do świadczenia – w przypadku dostarczenia dokumentów
poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5.”;

13) w art. 21:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.

Świadczenie

wychowawcze

wypłaca

się

w

okresach

miesięcznych.”,
b)

uchyla się ust. 2,

c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.

Wnioski

w

sprawie

ustalenia

prawa

do

świadczenia

wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia
danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną −
od dnia 1 lipca danego roku.”,
d)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie
wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego
roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata
przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30
listopada tego roku.”,

e)

po ust. 5 dodaje się ust. 5a–5c w brzmieniu:
„5a. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie
wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi
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dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października
danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz
wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia
31 grudnia tego roku.
5b. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie
wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego
roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata
przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31
stycznia następnego roku.
5c. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie
wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia
następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz
wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do
ostatniego dnia lutego następnego roku.”;
14) w art. 23 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Organ właściwy w przypadku wątpliwości dotyczących spełniania
warunków do otrzymywania przyznanego świadczenia wychowawczego, w
szczególności warunku zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, o którym mowa w art. 1 ust. 3, może wezwać osobę otrzymującą
świadczenie wychowawcze do osobistego udzielenia, w wyznaczonym
terminie, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na
prawo do świadczenia wychowawczego.”;
15) w art. 25 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) świadczenie wychowawcze wypłacone w związku z zastosowaniem
przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu − po ustaleniu, że wystąpiły
okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 3a;”;
16) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:
„Art. 28a. Minister właściwy do spraw rodziny może przekazywać na
wskazany we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
adres poczty elektronicznej informacje związane z uprawnieniami dla rodzin.”;
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17) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.

Organ

właściwy

realizuje

zadania

z

zakresu

świadczenia

wychowawczego jako zadanie z zakresu administracji rządowej.”;
18) w art. 30:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organ właściwy oraz wojewoda sporządzają sprawozdania
rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia
wychowawczego.”,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Organ właściwy przekazuje sprawozdania rzeczowo-finansowe
z wykonywania

zadań

z

zakresu

świadczenia

wychowawczego

właściwemu miejscowo wojewodzie.”,
c)

ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Wojewoda sporządza zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe
z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, w tym
uwzględniające wykonywanie przez niego zadań z zakresu świadczenia
wychowawczego, i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw
rodziny.
3. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze
rozporządzenia, sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z
wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz terminy
i sposób ich przekazywania, uwzględniając potrzebę zapewnienia
skutecznej realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
finansowanych z budżetu państwa.”,

d)

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z
zakresu świadczenia wychowawczego przekazywane są zgodnie ze
wzorami udostępnionymi, drogą elektroniczną, przez ministra właściwego
do spraw rodziny.”;

19) użyte w art. 11 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3, art. 14 ust. 3
i 4 pkt 1 i 2, art. 15 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 i 11, art. 17 ust. 1
we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 3–6, art. 20 ust. 2, art. 23 ust. 1 i art. 27
ust. 1 w różnym przypadku i różnej liczbie wyrazy „marszałek województwa”
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zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku i odpowiedniej liczbie
wyrazem „wojewoda”;
20) użyte w art. 11 ust. 4 i art. 14 ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia w różnej
liczbie wyrazy „samorząd województwa” zastępuje się użytym w odpowiedniej
liczbie wyrazem „wojewoda”.
Art. 16. W ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w
związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych
rejestrów publicznych (Dz. U. poz. 777) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji
oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60, 777 i 949)
po art. 66 dodaje się art. 66a w brzmieniu:
„Art. 66a. Minister właściwy do spraw rodziny, w celu
umożliwienia wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz
wojewodom weryfikacji prawa odpowiednio do świadczeń
rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia
wychowawczego oraz Karty Dużej Rodziny, a także w celu
monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz
wojewodę

realizacji

świadczeń

rodzinnych,

świadczeń

z

funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz
Karty Dużej Rodziny odpowiednio przez wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast oraz wojewodów, pozyskuje z bazy danych
SIO dane identyfikacyjne ucznia obejmujące imię, nazwisko i
numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru
PESEL – imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, serię i numer
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
oraz dane dziedzinowe ucznia obejmujące informacje o:
1)

uczęszczaniu ucznia do szkoły lub placówki oświatowej;

2)

okresie uczęszczania ucznia do szkoły lub placówki
oświatowej;

3)

typie szkoły lub rodzaju placówki oświatowej oraz nazwie i
adresie siedziby szkoły lub placówki oświatowej, do której
uczeń uczęszcza lub uczęszczał.”.”.
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Art. 17. Przepisy ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, z wyłączeniem art. 16a ust. 9, art. 17 ust. 6, art. 23 ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1,
ust. 5 i 5d ustawy zmienianej w art. 6, mają zastosowanie po raz pierwszy przy
ustalaniu prawa do świadczeń na okres zasiłkowy rozpoczynający się od dnia 1
listopada 2017 r.
Art. 18. Przepisy ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, z wyłączeniem art. 15 ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 9 i 9a ustawy zmienianej
w art. 11, mają zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń na
okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2017 r.
Art. 19. Przepisy ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, z wyłączeniem art. 13 ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 22 i 23 ustawy
zmienianej w art. 15, mają zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do
świadczeń na okres rozpoczynający się od dnia 1 października 2017 r.
Art. 20. W zakresie składania wniosku drogą elektroniczną od dnia 1 lipca
danego roku kalendarzowego przepisy:
1)

art. 26 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 6,

2)

art. 20 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 11,

3)

art. 21 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15

– w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od dnia 1 lipca
2018 r.
Art. 21. 1. Wojewodowie, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r., wyznaczą lub
utworzą komórki organizacyjne urzędów wojewódzkich właściwe do realizacji zadań
z zakresu świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów
zabezpieczenia społecznego. Przepis art. 21 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się.
2. Marszałek województwa przekazuje właściwemu wojewodzie dokumentację
dotyczącą spraw z zakresu świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z
koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, w terminie do dnia 5 stycznia
2018 r., a w przypadku spraw zakończonych − w terminie do dnia 30 listopada 2017
r.
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3. Przekazanie dokumentacji, o którym mowa w ust. 2, dokonywane jest na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego w szczególności wykaz
przekazywanych spraw i wykaz przekazywanych dokumentów.
Art. 22. 1. Wojewodowie, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r., wyznaczą lub
utworzą komórki organizacyjne urzędów wojewódzkich właściwe do realizacji zadań
z zakresu świadczenia wychowawczego realizowanego w związku z koordynacją
systemów zabezpieczenia społecznego. Przepis art. 11 ust. 2 ustawy zmienianej w
art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się.
2. Marszałek województwa przekazuje właściwemu wojewodzie dokumentację
dotyczącą spraw z zakresu świadczenia wychowawczego realizowanego w związku
z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, w terminie do dnia 5 stycznia
2018 r., a w przypadku spraw zakończonych − w terminie do dnia 30 listopada 2017
r.
3. Przekazanie dokumentacji, o którym mowa w ust. 2, dokonywane jest na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego w szczególności wykaz
przekazywanych spraw i wykaz przekazywanych dokumentów.
Art. 23. 1. Postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych realizowanych w
związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego wszczęte przed dniem
1 stycznia 2018 r., w tym wszystkie czynności podjęte w ramach tych postępowań,
są

kontynuowane

przez

wojewodę.

Dotychczas

podjęte

przez

marszałka

województwa czynności w ramach tych postępowań uznaje się za dokonane
skutecznie.
2. W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
złożonych przed dniem 1 stycznia 2019 r., organem wyższego stopnia jest
samorządowe kolegium odwoławcze.
3. Wojewoda staje się administratorem danych osobowych przetwarzanych w
sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów
zabezpieczenia społecznego, których administratorem był marszałek województwa.
Art. 24.

1.

Postępowania

w

sprawie

świadczenia

wychowawczego

realizowanego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego
wszczęte przed dniem 1 stycznia 2018 r., w tym wszystkie czynności podjęte w
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ramach tych postępowań, są kontynuowane przez wojewodę. Dotychczas podjęte
przez marszałka województwa czynności w ramach tych postępowań uznaje się za
dokonane skutecznie.
2. W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
realizowanego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
złożonych przed dniem 1 stycznia 2019 r., organem wyższego stopnia jest
samorządowe kolegium odwoławcze.
3. Wojewoda staje się administratorem danych osobowych przetwarzanych w
sprawach świadczeń wychowawczych realizowanych w związku z koordynacją
systemów zabezpieczenia społecznego, których administratorem był marszałek
województwa.
Art. 25. 1. Pracownicy samorządowi wykonujący zadania z zakresu świadczeń
rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia
społecznego,

zatrudnieni

w

urzędach

marszałkowskich

lub

wojewódzkich

samorządowych jednostkach organizacyjnych, z dniem 1 stycznia 2018 r. stają się
pracownikami służby cywilnej w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, 1605, 1807, 1948 i 2260) właściwych
miejscowo urzędów wojewódzkich.
2. Pracodawca pracowników, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 1
listopada 2017 r.:
1)

informuje na piśmie pracownika, o którym mowa w ust. 1, o zmianie
pracodawcy;

2)

przesyła do dyrektora generalnego właściwego urzędu wojewódzkiego wykaz
pracowników zawierający w szczególności:
a)

imię i nazwisko,

b)

wykształcenie,

c)

staż pracy,

d)

stanowisko,

e)

składniki wynagrodzenia,

f)

doświadczenie

zawodowe

na

stanowisku

obejmującym

zadania

podlegające przekazaniu.
3. Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego, w terminie do dnia 5 stycznia
2018 r., zawiadamia na piśmie pracownika, o którym mowa w ust. 1, o zmianach,
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jakie nastąpiły w zakresie jego stosunku pracy. Przepisy art. 231 § 4 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z
2017 r. poz. 60 i 962) stosuje się odpowiednio.
Art. 26. 1. Pracownicy samorządowi wykonujący zadania z zakresu
świadczenia wychowawczego realizowanego w związku z koordynacją systemów
zabezpieczenia społecznego,

zatrudnieni w urzędach

marszałkowskich lub

wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, z dniem 1 stycznia
2018 r. stają się pracownikami służby cywilnej w rozumieniu ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o służbie cywilnej właściwych miejscowo urzędów wojewódzkich.
2. Pracodawca pracowników, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 1
listopada 2017 r.:
1)

informuje na piśmie pracownika, o którym mowa w ust. 1, o zmianie
pracodawcy;

2)

przesyła do dyrektora generalnego właściwego urzędu wojewódzkiego wykaz
pracowników zawierający w szczególności:
a)

imię i nazwisko,

b)

wykształcenie,

c)

staż pracy,

d)

stanowisko,

e)

składniki wynagrodzenia,

f)

doświadczenie

zawodowe

na

stanowisku

obejmującym

zadania

podlegające przekazaniu.
3. Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego, w terminie do dnia 5 stycznia
2018 r., zawiadamia na piśmie pracownika, o którym mowa w ust. 1, o zmianach,
jakie nastąpiły w zakresie jego stosunku pracy. Przepisy art. 231 § 4 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. − Kodeks pracy stosuje się odpowiednio.
Art. 27. 1. Zadania marszałka województwa jako wierzyciela należności
pieniężnych wynikających ze spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych

przejmuje

wojewoda.

Wysłane

przez

marszałka

województwa

upomnienia, tytuły wykonawcze, zarządzenia zabezpieczenia, postanowienia
zawierające stanowisko administracyjnego organu egzekucyjnego i inne czynności
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administracyjnego

organu

egzekucyjnego

podjęte

w

zakresie

egzekucji

administracyjnych pozostają w mocy.
2. Wojewoda, do dnia 31 marca 2018 r., informuje dłużników, o ile ich adresy
są znane, oraz administracyjne organy egzekucyjne o zmianie wierzyciela należności
pieniężnych wynikających ze spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych.
Art. 28. 1. Zadania marszałka województwa jako wierzyciela należności
pieniężnych wynikających ze spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych przejmuje wojewoda. Wysłane przez marszałka województwa
upomnienia, tytuły wykonawcze, zarządzenia zabezpieczenia, postanowienia
zawierające stanowisko administracyjnego organu egzekucyjnego i inne czynności
administracyjnego

organu

egzekucyjnego

podjęte

w

zakresie

egzekucji

administracyjnych pozostają w mocy.
2. Wojewoda, do dnia 31 marca 2018 r., informuje dłużników, o ile ich adresy
są znane, oraz administracyjne organy egzekucyjne o zmianie wierzyciela należności
pieniężnych wynikających ze spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych.
Art. 29. Organy właściwe i marszałkowie województw, w okresie od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2017 r., wykorzystując systemy
teleinformatyczne, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 6, przekazują do
rejestru centralnego, o którym mowa w tej ustawie, również adres poczty
elektronicznej wskazany we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na
okres zasiłkowy rozpoczynający się od dnia 1 listopada 2017 r.
Art. 30. Organy właściwe i marszałkowie województw, w okresie od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2017 r., wykorzystując systemy
teleinformatyczne, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 15, przekazują do
rejestru centralnego, o którym mowa w tej ustawie, również adres poczty
elektronicznej wskazany we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego na okres rozpoczynający się od dnia 1 października 2017 r.
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Art. 31. 1. W roku 2017 minister właściwy do spraw finansów publicznych w
celu zapewnienia wdrożenia przez ministra właściwego do spraw rodziny systemu
teleinformatycznego:
1)

za pomocą którego wojewoda będzie realizował ustawy zmieniane w art. 6
i art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

2)

o którym mowa w art. 62a ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą,

3)

umożliwiającego

obsługę

funkcjonalności

związanych

z

kartami

elektronicznymi w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 14, w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
− przekazuje środki finansowe z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie
budżetowej na rok 2017 w załączniku nr 2, w części 83 − Rezerwy celowe, w pozycji
34.
2. W roku 2017 wojewoda w celu wdrożenia zadań wynikających z niniejszej
ustawy może wykorzystać środki finansowe zaplanowane w jego budżecie na
realizację świadczeń rodzinnych.
Art. 32. 1. Od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r.:
1)

wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6,
wynosi 674,00 zł;

2)

wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6,
wynosi 764,00 zł.
2. Od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r.:

1)

wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy zmienianej w
art. 6, wynosi miesięcznie:
a)

95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b)

124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18.
roku życia,

c)

135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24.
roku życia;

2)

wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania
dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy zmienianej w art. 6, wynosi 193,00
zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;
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3)

wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w
rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy zmienianej w art. 6,
wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do
zasiłku rodzinnego;

4)

wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy zmienianej w art.
6, wynosi:
a)

90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b)

110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do
ukończenia 24. roku życia;

5)

wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w:
a)

art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 6 – wynosi 113,00 zł
miesięcznie na dziecko,

b)

art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 6 – wynosi 69,00 zł
miesięcznie na dziecko.

Art. 33. 1. Po dniu 31 grudnia 2017 r. opiekun lub wolontariusz w żłobku lub
klubie dziecięcym spełniający dotychczasowe wymagania do sprawowania funkcji
opiekuna lub wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym oraz wymagania, o
których mowa w ust. 3, może sprawować tę funkcję, jeżeli do dnia 1 stycznia 2020 r.
odbędzie szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy. Przepisy art. 18a ustawy
zmienianej w art. 12, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się.
2. Po dniu 31 grudnia 2017 r. dzienny opiekun spełniający dotychczasowe
wymagania do sprawowania funkcji dziennego opiekuna oraz wymagania, o których
mowa w ust. 3, może sprawować tę funkcję, jeżeli do dnia 1 stycznia 2020 r.
odbędzie szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy. Przepisy art. 39 ust. 2,
2b i 2c ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje
się.
3. Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego, osoba fizyczna
tworząca lub prowadząca żłobek lub klub dziecięcy, opiekun, pielęgniarka, położna,
wolontariusz, inna osoba zatrudniona do wykonywania pracy lub świadczenia usług
w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dzienny opiekun mogą, po dniu 1 stycznia 2018
r., świadczyć pracę lub wykonywać usługi w żłobku lub klubie dziecięcym lub
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sprawować funkcję dziennego opiekuna, jeżeli nie figurują w bazie danych Rejestru
Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie zostały
skazane prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne i przedstawią, w
terminie do dnia 31 marca 2018 r., zaświadczenie o niekaralności wystawione nie
wcześniej niż w dniu 2 stycznia 2018 r.
Art. 34. 1. Podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce oraz podmioty
ubiegające się przed dniem 1 stycznia 2018 r. o wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych są obowiązane przedstawić, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.,
właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta dane, o których mowa
w art. 27 ust. 4 pkt 4–6 i 8–10 ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, w celu zawarcia tych danych w rejestrze, o którym mowa w art. 26
ustawy zmienianej w art. 12.
2. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna jest obowiązany przedstawić, w
terminie do dnia 31 stycznia 2018 r., właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta dane, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy zmienianej w art.
12, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w celu zawarcia tych danych w wykazie,
o którym mowa w art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.
3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany uzupełnić rejestr, o
którym mowa w art. 26 ustawy zmienianej w art. 12, i wykaz, o którym mowa w art.
46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 12, w terminie do dnia 1 marca 2018 r.
Art. 35. Przepisy art. 51 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do umowy uaktywniającej zawartej od dnia 1
stycznia 2018 r.
Art. 36. Przepisy art. 64 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań za rok 2018.
Art. 37. Członek rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek o przyznanie
Karty Dużej Rodziny przed dniem 1 stycznia 2018 r., nie ponosi opłaty, o której
mowa w art. 13 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, jeżeli złoży wniosek o przyznanie karty elektronicznej w rozumieniu art. 2
pkt 2 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przed
dniem 1 stycznia 2020 r.
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Art. 38. W sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny wszczętych i
niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2018 r. stosuje się przepisy ustawy
zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 39. Minister właściwy do spraw rodziny w terminie do dnia 31 grudnia
2017 r. zapewni system teleinformatyczny umożliwiający obsługę funkcjonalności
związanych z kartami elektronicznymi w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy zmienianej
w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w szczególności zapewniający
funkcjonalność pozwalającą na potwierdzenie uprawnień

członków rodzin

wielodzietnych.
Art. 40. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)

art. 23 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 6 zachowują moc do dnia wejścia w
życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy
zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

2)

art. 15 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 11 zachowują moc do dnia wejścia w
życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy
zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

3)

art. 22 ustawy zmienianej w art. 14 zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ustawy zmienianej
w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

4)

art. 13 ust. 22 ustawy zmienianej w art. 15 zachowują moc do dnia wejścia w
życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ust. 22 ustawy
zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

– jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 41. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r., z wyjątkiem:
1)

art. 1, art. 2 pkt 2, art. 3–5, art. 6 pkt 10, 11, 12 lit. d, g i lit. h w zakresie
dodawanego w art. 23 ust. 10a, pkt 13, pkt 20 lit. a i b, pkt 21 i 22, art. 7–10,
art. 11 pkt 3 lit. e, art. 12 pkt 1–42 i 44–46, art. 13 pkt 2 lit. a–c, art. 14 pkt 1, 3,
pkt 4 w zakresie zmienianego w art. 6 ust. 2, pkt 5 lit. a, pkt 7–10, pkt 13, 14 i
pkt 15 lit. a w zakresie zmienianego w art. 29 ust. 5 i 6 i lit. b, art. 15 pkt 5, 6, 8
lit. b w zakresie dodawanego w art. 14 ust. 4b, pkt 9, 10, 17, 18 lit. a, b i c w
zakresie zmienianego w art. 30 ust. 2, pkt 19 i 20 oraz art. 16, które wchodzą w
życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;
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2)

art. 14 pkt 2 i pkt 4 w zakresie zmienianego w art. 6 ust. 3, pkt 5 lit. b, pkt 6 i
pkt 15 lit. a w zakresie zmienianego w art. 29 ust. 4, które wchodzą w życie z
dniem 1 stycznia 2019 r.

79

