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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA RODZINY I POL I TYKI SPOŁ EC ZNEJ 11 

z dnia 

w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń 

rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, 

zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 111) zarządza się, co następuje: 

§l. Rozporządzenie określa: 

1) sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych; 

2) szczegółowy zakres informacj~ jakie mają być zawarte we wniosku o ustalenie prawa do 

świadczeń rodzinnych, zwanym dalej "wnioskiem", oraz w oświadczeniach niezbędnych 

do ustalenia tego prawa, w tym oświadczeniach o dochodach członków rodziny. 

§ 2. Wniosek zawiera odpowiednio: 

l) nazwę i adres organu właściwego; 

2) wskazanie świadczenia rodzinnego, którego wniosek dotyczy; 

3) dane dotyczące wnioskodawcy i członków rodziny wnioskodawcy, 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; 

4) wskazanie na kogo wnioskodawca wnosi o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych; 

5) wskazanie, czy w skład rodziny wchodzi dziecko lub inna osoba legitymująca się 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym 

stopniu niepełnosprawności; 

l l Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej- rodzina, na podstawie§ l ust. 
2 pkt l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723). 
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6) wskazanie organu emerytalno-rentowego, do którego są opłacane składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za członka rodziny; 

7) wskazanie danych dotyczących sytuacji dochodowej członków rodziny; 

8) informacje o członkach rodziny przebywających poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

9) klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". 

§ 3. Oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym 

oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny innych niż dochody podlegające 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 

27, art. 30b, a1t. 30c, art. 30e i art. 30fustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm. 2l), zawierają odpowiednio: 

l) dane osoby składającej oświadczenie oraz dane członka rodziny, którego dotyczy 

oświadczenie, w tym imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano 

numeru PESEL- numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

2) dane dotyczące dochodu; 

3) klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia." 

§ 4. Ustalając prawo do zasiłku rodzinnego, uwzględnia się, poza odpowiednimi 

informacjami wskazanymi w § 2 i 3, również odpowiednio: 

l) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - w przypadku gdy dziecko ukończyło 

18. rok życia; 

2) oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się lub 

osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej; 

3) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 

a) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o 

wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 

powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1291 , 1428, 1492, 
1565, 2122, 2123,2127,2255 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 255 i 464. 
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b) umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w 

posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy 

zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo 

oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty 

określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej, 

c) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa 

rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, 

d) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz 

osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego 

treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed 

mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego 

przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, 

e) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, 

jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub 

ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym 

lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, 

f) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w 

wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie 

zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub 

zatwierdzonym przez sąd: 

zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej 

lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości 

wyegzekwowanych alimentów, lub 

informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę 

uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za 

granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem 

podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez 

osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, 

jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, 

g) dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i 

rodzaj utraconego dochodu, 
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h) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość 

i rodzaj dochodu uzyskanego przez cz-łonka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których 

dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy, 

i) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość 

i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po 

miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu -w przypadku uzyskania dochodu 

po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; 

4) odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu 

orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego 

treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem 

lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 

zobowiązujących do alimentów; 

5) kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy 

udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa wart. 127 lub art. 186 ust. l 

pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 

2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej 

Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej; 

6) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy; 

7) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis 

zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby 

samotnie wychowującej dziecko; 

8) odpis zupemy aktu urodzenia dziecka- w przypadku gdy ojciec jest nieznany; 

9) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia 

alimentacyjne; 

l O) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do 

ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka; 

11) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną 

obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach; 
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12) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub 

zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu 

sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka; 

13) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; 

14) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku 

rodzinnego. 

§ 5. Ustalając prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w 

okresie korzystania z urlopu wychowawczego, uwzględnia się, poza odpowiednimi 

informacjami wskazanymi w § 2-4, również: 

l) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został 

udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie 

pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu 

wychowawczego; 

2) zaświadczenie lub oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w 

przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w 

niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w 

tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej 

całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; 

3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do 

zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego. 

§ 6. Ustalając prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko 

nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, uwzględnia się, poza odpowiednimi 

informacjami wskazanymi w § 2-4, również odpowiednio: 

l) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania; 

2) zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza 

miejscem zamieszkania; 

3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do 

zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania. 
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§ 7. l. Ustalając prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 

uwzględnia się, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi w § 2 i 3, również 

odpowiednio: 

l) dokumenty, o których mowa w§ 4 pkt 3-13; 

2) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. 

§ 8. Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, uwzględnia s1ę, poza 

odpowiednimi informacjami wskazanymi w§ 2 i 3, również odpowiednio: 

l) dokumenty, o których mowa w§ 4 pkt 3, 5 i 6; 

2) zaświadczenie albo oświadczenie, o których mowa w § 5 pkt 2; 

3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego 

zasiłku opiekuńczego. 

§ 9. Ustalając prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, uwzględnia stę, poza 

odpowiednimi informacjami wskazanymi w § 2 i 3, również: 

l) zaświadczenie albo oświadczenie, o których mowa w§ 5 pkt 2; 

2) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia 

pielęgnacyjnego. 

§ 10. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych na wniosek osoby, 

która nie ma miejsca zamieszkania, prowadzi organ gminy lub miasta właściwy ze względu na 

miejsce jej czasowego pobytu. 

§ 11. Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do 

świadczeń rodzinnych udostępnia organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie 

świadczeń rodzinnych. 

§ 12. Dokumenty załączane do wniosku, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w § 

5 pkt 3 lit. f oraz oświadczeń wymienionych w rozporządzeniu, są składane jako kopie tych 

dokumentów. 

§ 13. W przypadku gdy organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń 

rodzinnych poweźmie wątpliwość w sprawie dotyczącej przyznanego świadczenia rodzinnego 

co do występujących okoliczności mających wpływ na prawo do tego świadczenia, 

powiadamia niezwłocznie osobę pobierającą to świadczenie o konieczności złożenia w 
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wyznaczonym terminie, me dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwama, 

wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. 

§ 14. l. W przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz 

osoby spoza rodziny, od dochodu członka rodziny odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych 

na rzecz tej osoby. 

2. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego dochód rodziny ustala się na 

podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu 

rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. 

3. W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego 

przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego 

dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. 

4. W przypadku gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

dochód, po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, przeliczenia tego dochodu 

dokonuje się na podstawie średniego kursu walut obcych z ostatniego dnia roboczego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu. 

§ 15. l. Ustalając dochód rodziny, nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez 

zaginionego małżonka, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie uwzględnia 

się tego małżonka. 

2. W przypadku gdy małżonek osoby otrzymującej świadczenia rodzinne lub ubiegającej 

się o świadczenia rodzinne zaginął, ustalając prawo do Świadczell rodzinnych uwzględnia się 

zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia 

małżonka, a w przypadku cudzoziemców - właściwej instytucji. 

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ... 3> 

MINISTER 

RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych 
oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 1466), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 
na podstawie art. 23 ustawy z dnia ... o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny 
(Dz. U. poz .... ). 
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UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawte 

sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu 

informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie 

prawa do świadczeń rodzinnych realizuje upoważnienie ustawowe, zawarte w art. 23 ust. 5 

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

zwanej dalej "ustawą", w brzmieniu nadanym ustawą z dnia ... o zmianie niektórych ustaw 

związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. poz .... ), zwaną dalej "nowelizacją". 

Na mocy art. 23 ust. 5 ustawy, zmienionego nowelizacją, minister właściwy do spraw 

rodziny został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu i trybu 

postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz szczegółowego zakresu 

informacji, jakie mają być zawarte: 

l) 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 

kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania 

w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz dokumentacji niezbędnej do sprawnej 

realizacji, również drogą elektroniczną, zadań w zakresie świadczeń rodzinnych. 

Nowelizacja, która wchodzi w życie z dniem ... , wprowadza podstawy prawne do 

uruchomienia nowej usługi samodzielnego pozyskiwania przez gminy danych podatkowych 

z Ministerstwa Finansów niezbędnych do ustalenia uprawniającego do świadczeń rodzinnych 

dochodu z tytułu działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt od 

przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, ryczałt od przychodów osób duchownych). 

Powyższe zmiany są kolejnym etapem uzyskiwania informacji przez urząd 

w drodze elektronicznej bez konieczności przedkładania przez wnioskodawców dodatkowych 

zaświadczeń. Obecnie, do ustalenia dochodu z tytułu działalności opodatkowanej na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne wnioskodawca, nawetjeżeli wniosek składa elektronicznie, musi uzyskać 

tradycyjną drogą dołączyć do wniosku tradycyjne, papterowe zaświadczenie 

z urzędu skarbowego zawierające odpowiednio dane niezbędne do ustalenia dochodu z tego 

rodzaju działalności. 
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W związku z powyższym upoważnienie ustawowe do wydania omawianego 

rozporządzenia, na skutek zmian wynikających z nowelizacji, nie obejmuje zakresu informacji 

jakie mają być zawarte w zaświadczeniu naczelnika urzędu skarbowego, dotyczącego 

członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

W konsekwencji konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia w sprawie sposobu 

i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, 

jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do 

świadczeń rodzinnych, które, w porównaniu do obowiązującego obecnie rozporządzenia 

Ministra Rodziny, Pracy Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. 

w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz 

zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach 

o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 1466), przewiduje wykreślenie 

regulacji dotyczących omawianego zaświadczenia. 

Po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia dotychczasowe rozporządzenie 

utraci moc na podstawie art. 23 nowelizacji (przepis ten zachował dotychczasowe 

rozporządzenie w mocy do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż 

przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie nowelizacji). 

W projektowanym rozporządzeniu brak jest konieczności zamieszczania przepisów 

przejściowych. Zmiany w porównaniu do obowiązującego stanu prawnego wynikają przede 

wszystkim z nowelizacji i to właśnie nowelizacja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie sytuacji 

przejściowych. 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem .... 

W ocenie projektodawcyprzedmiot projektowanej regulacji nie jest objętyprawem Unii 

Europejskiej. Nie wnioskowano zatem o wydanie opinii co do zgodności projektu 

z prawem Unii Europejskiej do ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej 

Polskiej w Unii Europejskiej. 

W ocenie projektodawcy regulacje zawarte w projekcie me stanowią przepisów 

technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), w związku z tym nie podlega on notyfikacji. 

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, zgodnie z § 27 ust. 4 uchwały 
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nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). 

Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum 

Legislacji, zgodnie z § 52 ust. l uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 

r.- Regulamin pracy Rady Ministrów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248). 

Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy nie stwarzają zagrożeń korupcyjnych. 
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Nazwa projektu Data sporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie 18 marca 2021 r. 
sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń 
rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, Źródło 
zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 
rodzinnych r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
r. poz. 111) 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej' 
Nr w Wykazie prac Ministra Rodziny i 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu Polityki Społecznej 

lub Podsekretarza Stanu 
Podsekretarz Stanu Barbara Socha 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Olgierd Podgórski Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społeczne j , teł. 22 4611570 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

l. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu pastepowania w sprawach 
o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniu 

i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych realizuje upoważnienie ustawowe, zawarte w art. 23 ust. 5 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia ... o zmianie niektórych 
ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. poz .... ). 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Ustawa z dnia ... o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny wprowadza, w zakresie 
delegacji ustawowej i co za tym idzie projektowanego rozporządzenia, zmiany polegające na rezygnacji z przedstawiania 
przez wnioskodawcę zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego dotyczącego członków rodziny rozliczających się na 
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne. Po wejściu w życie wskazanej ustawy dane o dochodzie z tytułu działalności opodatkowanej na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne gmina 
będzie mogła pozyskiwać samodzielnie drogą elektroniczną. 
W projektowanym rozporządzeniu, w porównaniu do obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń 
rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 1466), przewiduje się zatem wykreślenie regulacji dotyczących wyżej 
wskazanego zaświadczenia. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 

Nie dotyczy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie 

Możliwość samodzielnego 
pozyskiwania przez gminy 

Jednostki samorządu 2477 gmin 
Dane administracyjne 

danych podatkowych z 
terytorialnego Ministerstwa Finansów 

niezbędnych do ustalenia 
uprawnienia do świadczeń 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt rozporządzenia zostanie przesłany Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Projektowane rozporządzenie nie zostanie przesłane do konsultacji z partnerami społecznymi, bowiem nie dotyczy zakresu 
zadań związków zawodowych ani organizacji pracodawców. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych - wydział analiz 

(ceny stałe z ...... r.) l Skutki w okresie lO lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 
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o l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem o o o o o o o o o o o o 
budżet państwa o o o o o o o o o o o o 
JST o o o o o o o o o o o o 
pozostałe jednostki (oddzielnie) o o o o o o o o o o o o 
Wydatki ogółem o o o o o o o o o o o o 
budżet państwa o o o o o o o o o o o o 
JST o o o o o o o o o o o o 
pozostałe jednostki (oddzielnie) o o o o o o o o o o o o 
Saldo ogółem o o o o o o o o o o o o 
budżet państwa o o o o o o o o o o o o 
JST o o o o o o o o o o o o 
pozostałejednostki (oddzielnie) o o o o o o o o o o o o 
Źródła finansowania Nie dotyczy. 

Dodatkowe Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet 
informacje, w tym państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego. 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian o l 2 3 5 10 Łącznie (0-

10) 
W ujęciu duże przedsiębiorstwa o o l o o o o o 
pieniężnym sektor mikro-, małych i o o o o o o o 
(w mln zł, średnich 

ceny stałe z przedsiębiorstw 
...... r.) rodzina, obywatele o o o o o o o 

oraz gospodarstwa 
domowe 

W ujęciu duże przedsiębiorstwa 

niepieniężnym sektor mikro-, małych i 
średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

Niemierzalne 
Dodatkowe Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 
informacje, w tym przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców . 

wskazanie źródeł Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację osób niepełnosprawnych oraz osób 
danych i przyjętych do starszych. 
obliczeń założeń Projektowane rozporządzenie nie wywiera wpływu na sektor mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

D nie dotyczy 
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Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie Q tak 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli D nie 
zgodności). ~ nie dotyczy 

~ zmniejszenie liczby dokumentów D zwiększenie liczby dokumentów 
D zmniejszenie liczby procedur D zwiększenie liczby procedur 
D skrócenie czasu na załatwienie sprawy D wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
D inne: D inne: 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich ~tak 
elektronizacji. D nie 

D nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie nie będzie wywierało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

D środowisko naturalne D demografia ~informatyzacja 
D sytuacja i rozwój regionalny D mienie państwowe D zdrowie 
D inne: 

Omówienie wpływu 
Nie wpływa na pozostałe obszary 

ll.Pianowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ... 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie dotyczy. 

tJ.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

Brak. 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

M I N I S T R A ROD Z I N Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N EJ t> 

z dnia 

w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu 

informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach 

w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawmonym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 875 i 1517) zarządza się, 

co następuje: 

§ l. Rozporządzenie określa: 

l) sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego; 

2) sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 

3) szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte: 

a) we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwanym 

dalej "wnioskiem", 

b) w oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, w tym oświadczeniach o dochodach członków rodziny, oraz 

oświadczeniu, o którym mowa wart. 15 ust. 4 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 września 

2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zwanej dalej "ustawą", 

c) 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. 

IJ Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie§ l ust. 
2 pkt l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723). 
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§ 2. Wniosek zawiera: 

l) nazwę i adres organu właściwego wierzyciela; 

2) dane dotyczące wnioskodawcy i członków rodziny wnioskodawcy, 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; 

3) wskazanie osoby uprawnionej, na którą wnioskodawca wnosi o ustalenie prawa do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 

4) wskazanie, czy osoba uprawniona legitymuje s1ę orzeczemem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności; 

5) wskazanie organu emerytalno-rentowego, do którego są opłacane składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za członka rodziny; 

6) wskazanie danych dotyczących sytuacji dochodowej członków rodziny; 

7) oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich 

znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego 

przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu; 

8) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji 

ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji; 

9) klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". 

§ 3. l. Oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, w tym oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny innych 

niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

zasadach określonych wart. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30fustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. 

zm. 2l), zawierają odpowiednio: 

l) dane osoby składającej oświadczenie oraz dane członka rodziny, którego dotyczy 

oświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano 

numeru PESEL -numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

2l Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1291, 1428, 1492, 
1565, 2122, 2123, 2127, 2255 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 255 i 464. 
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2) dane dotyczące dochodu; 

3) klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". 

2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 15 ust. 4 pkt 3 lit. a ustawy, poza odpowiednimi 

danymi, o których mowa w ust. l pkt 1, oraz klauzulą, o której mowa w ust. l pkt 3, zawiera 

odpowiednio: 

l) dane organu prowadzącego egzekucję, w tym nazwę organu oraz jego siedzibę; 

2) dane dotyczące tytułu wykonawczego, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja 

w tym: wysokość zasądzonych alimentów, datę i sygnaturę akt; 

3) dane dotyczące dłużnika alimentacyjnego w tym: imię, nazwisko, numer PESEL i adres 

zamieszkania; 

4) informację, czy egzekucja okazała się bezskuteczna. 

§ 4. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 15 ust. 4 pkt 3 lit. a, ustawy zawiera: 

l) dane organu prowadzącego egzekucję wystawiającego zaświadczenie, w tym nazwę 

organu oraz jego siedzibę; 

2) informację o tym, czy egzekucja okazała się bezskuteczna; 

3) dane osoby uprawnionej, której dotyczy zaświadczenie, w tym imię, nazwisko, numer 

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

potwierdzającego tożsamość; 

4) dane dotyczące tytułu wykonawczego, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja 

w tym: wysokość zasądzonych alimentów, datę i sygnaturę akt; 

5) dane dotyczące dłużnika alimentacyjnego w tym: imię, nazwisko, numer PESEL i adres 

zamieszkania; 

6) kwotę zobowiązań dłużnika alimentacyjnego na dzień wystawiania zaświadczenia o 

bezskuteczności egzekucji z tytułu: wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, należności wierzyciela 

alimentacyjnego, należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałych z tytułu 

świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o 

funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. poz. 200, z późn. zm. 3l); 

7) wskazanie przyczyny bezskuteczności egzekucji; 

8) wskazanie działat'l podjętych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. 

3l Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 770, z 1998 r. poz. 
668, z 1999 r. poz. 1000, z 2001 r. poz. 1791, z 2002 r. poz. 2074 oraz z 2003 r. poz. 759 i 2255. 
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§ 5. Ustalając prawo do świadczeń, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi w § 

2-4, uwzględnia się również odpowiednio: 

l) zaświadczenie właściwego organu gmmy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o 

wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 

powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; 

2) oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej; 

3) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego s1ę w 

posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej 

stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania 

gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w 

przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; 

4) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa 

rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; 

5) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób 

w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o 

alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego 

treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed 

mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez 

sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną; 

6) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, 

jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą 

zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub 

zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny; 

7) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w 

wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej 

przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym 

przez sąd: 

a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub 

częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości 

wyegzekwowanych alimentów, lub 

b) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę 

uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą 
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albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy 

prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę 

uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli 

dłużnik zamieszkuje za granicą; 

8) dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj 

utraconego dochodu; 

9) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i 

rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których 

dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres świadczeniowy; 

l O) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i 

rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, 

w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; 

11) kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w 

związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 

2021 r. poz. 159), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu 

uchodźcy lub ochrony uzupełniającej; 

12) inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków do 

przyznania lub ustalenia wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego będących 

przedmiotem wniosku. 

§ 6. Dokumenty wymagane przez organ właściwy wierzyciela, poza dokumentami 

wymienionymi w § 4 i § 5 pkt 7 oraz oświadczeniami wymienionymi w rozporządzeniu, są 

składane jako kopie tych dokumentów. 

§ 7. l. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku organ właściwy 

wierzyciela przyjmuje wniosek i wzywa, wraz z pouczeniem, pisemnie wnioskodawcę do 

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

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

2. W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów organ właściwy 

wierzyciela przyjmuje wniosek i wzywa, wraz z pouczeniem, pisemnie wnioskodawcę do 
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uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 

30 dni. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez 

rozpatrzenia. 

§ 8. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń na wniosek osoby, która przebywa 

na terenie danej miejscowości bez zamiaru stałego pobytu, prowadzi organ właściwy ze 

względu na miejsce pobytu wierzyciela. 

§ 9. l. W przypadku gdy organ właściwy wierzyciela poweźmie wątpliwość co do 

okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń, powiadamia niezwłocznie osobę 

pobierającą świadczenia o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 

14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia 

niezbędnych dokumentów. 

2. W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w sprawie lub 

niedostarczenia niezbędnych dokumentów wstrzymuje się wypłatę świadczeń. 

§ 10. l. W przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz 

osoby spoza rodziny, od dochodu członka rodziny odejmuje się kwotę alimentów 

zapłaconych na rzecz tej osoby. 

2. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, dochód rodziny ustala się na 

podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu 

rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. 

3. W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, 

z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczenia. 

4. W przypadku gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

dochód, po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, przeliczenia 

dokonuje się na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski z ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 

uzyskanie dochodu. 

§ 11. l. Ustalając dochód rodziny, nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez 

zaginionego małżonka, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie 

uwzględnia się tego małżonka. 
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2. W przypadku gdy małżonek rodzica osoby, na którą jest składany wniosek, zaginął, 

ustalając prawo do świadczeń, uwzględnia się zaświadczenie właściwej jednostki Policji o 

przyjęcm zgłoszenia zaginięcia małżonka, a w przypadku cudzoziemców właściwej 

instytucji. 

§ 12. l. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku przed dniem 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia organ właściwy wierzyciela przyjmuje wniosek i 

wzywa pisemnie, wraz z pouczeniem, wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia 

wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania 

skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia bez konieczności wydawania decyzji. 

2. W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów przed dniem wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia organ właściwy wierzyciela przyjmuje wniosek i wzywa 

pisemnie, wraz z pouczeniem, wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów w 

terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni. Niezastosowanie się do wezwania 

skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia bez konieczności wydawania decyzji. 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ... 4> 

MINISTER 

RODZINY I POLITYKI SPOLECZNEJ 

4l Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu 
informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie 
prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. poz. 1467), które traci moc z dniem wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 24 ustawy z dnia ... o zmianie niektórych ustaw 
związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. poz .... ). 
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UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie 

sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają 

być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizuje upoważnienie ustawowe, zawarte 

w art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm), zwanej dalej "ustawą", w brzmieniu 

nadanym ustawą z dnia ... o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz 

rodziny (Dz. U. poz .... ),zwaną dalej "nowelizacją". 

Na mocy art. 15 ust. 9 ustawy, zmienionego nowelizacją, minister właściwy do spraw 

rodziny został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu i trybu 

postępowania w sprawach o przyzname świadczeń z funduszu alimentacyjnego, sposobu 

ustalania dochodu uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte: 

l) 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, 

3) w zaświadczeniu organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności 

egzekucji zawierającym informację o stanie egzekucj~ 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. 

Nowelizacja, która wchodzi w życie z dniem ... , wprowadza podstawy prawne do 

uruchomienia nowej usługi samodzielnego pozyskiwania przez gminy danych podatkowych 

z Ministerstwa Finansów niezbędnych do ustalenia uprawniającego do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego dochodu z tytułu działalności opodatkowanej na podstawie przepisów 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, ryczałt od 

przychodów osób duchownych). Powyższe zmiany są kolejnym etapem uzyskiwania 
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informacji przez urząd w drodze elektronicznej bez konieczności przedkładania przez 

wnioskodawców dodatkowych zaświadczeń. Obecnie, do ustalenia dochodu z tytułu 

działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wnioskodawca, nawet jeżeli 

wniosek składa elektronicznie, musi uzyskać tradycyjną drogą i dołączyć do wniosku 

tradycyjne, papierowe zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające odpowiednio dane 

niezbędne do ustalenia dochodu z tego rodzaju działalności. 

W związku z powyższym upoważnienie ustawowe do wydania omawianego 

rozporządzenia, na skutek zmian wynikających z nowelizacji, nie obejmuje zakresu 

informacji jakie mają być zawarte w zaświadczeniu naczelnika urzędu skarbowego, 

dotyczącego członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

W konsekwencji konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia w sprawie sposobu 

i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być 

zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które, w porównaniu do obowiązującego obecnie 

rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. 

w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, 

jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach 

o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. poz. 1467), przewiduje 

wykreślenie regulacji dotyczących omawianego zaświadczenia. 

Po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia dotychczasowe rozporządzenie 

utraci moc na podstawie art. 24 nowelizacji (przepis ten zachował dotychczasowe 

rozporządzenie w mocy do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia, jednak nie dłużej 

niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie nowelizacji). 

W projektowanym rozporządzeniu brak jest konieczności zamieszczania przepisów 

przejściowych. Zmiany w porównaniu do obowiązującego stanu prawnego wynikają przede 

wszystkim z nowelizacji i to właśnie nowelizacja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie sytuacji 

przejściowych. 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem .... 

W ocenie projektodawcy przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem 

Unii Europejskiej. Nie wnioskowano zatem o wydanie opinii co do zgodności projektu 
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z prawem Unii Europejskiej do ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej 

Polskiej w Unii Europejskiej. 

W ocenie projektodawcy regulacje zawarte w projekcie me stanowią przepisów 

technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), w związku z tym nie podlega on notyfikacji. 

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, zgodnie z § 27 ust. 4 uchwały 

nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). 

Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 ust. l uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 

7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 248). 

Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy me stwarzają zagrożeń 

korupcyjnych. 
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Nazwa projektu Data sporządzenia 
18 marca 2021 r. 

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie 
sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu 

Źródło informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i 
art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego o pomocy osobom uprawniOnym do 

alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 875 i 
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 1517) 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu Nr w Wykazie prac Ministra Rodziny i 
lub Podsekretarza Stanu Polity ki Społecznej: 
Podsekretarz Stanu Barbara Socha 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Olgierd Podgórski Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społeczn~j , teł. 22 4611570 

OCENA SKUTKOW REGULACJI 

l. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania 
dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o 
ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizuje upoważnienie ustawowe, zawarte wart. 15 ust. 9 
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia .. . o zmianie niektórych 
ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. poz .... ). 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i lX:Zekiwany efekt 

Ustawa z dnia ... o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny wprowadza, w zakresie 
delegacji ustawowej i co za tym idzie projektowanego rozporządzenia, zmiany polegające na rezygnacji z przedstawiania 
przez wnioskodawcę zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego dotyczącego członków rodziny rozliczających się na 
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne. Po wejściu w życie wskazanej ustawy dane o dochodzie z tytułu działalności opodatkowanej na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne gmina 
będzie mogła pozyskiwać samodzielnie drogą elektroniczną. 
W projektowanym rozporządzeniu, w porównaniu do obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz 
zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie 
prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. poz. 1467), przewiduje się zatem wykreślenie regulacji 
dotyczących wyżej wskazanego zaświadczenia. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 

Nie dotyczy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Gru_g_a Wielkość Źródło danych Oddziaływanie 

Możliwość samodzielnego 
pozyskiwania przez gminy 

Jednostki samorządu 2477 gmin 
Dane administracyjne 

danych podatkowych z 
terytorialnego Ministerstwa Finansów 

niezbędnych do ustalenia 
uprawnienia do świadczeń 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Projektowane rozporządzenie nie zostanie przesłane do konsultacji z partnerami społecznymi, bowiem nie dotyczy zakresu 
zadań związków zawodowych ani organizacji pracodawców. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych - wydział analiz 

(ceny stałe z ...... r.) Skutki w okresie l O lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

o l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem o o o o o o o o o o o o 
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budżet państwa o o o o o o o o o o o o 
JST o o o o o o o o o o o o 
pozostałe jednostki (oddzielnie) o o o o o o o o o o o o 
Wydatki ogółem o o o o o o o o o o o o 
budżet państwa o o o o o o o o o o o o 
JST o o o o o o o o o o o o 
pozostałejednostki (oddzielnie) o o o o o o o o o o o o 
Saldo ogółem o o o o o o o o o o o o 
budżet państwa o o o o o o o o o o o o 
JST o o o o o o o o o o o o 
pozostałe jednostki (oddzielnie) o o o o o o o o o o o o 
Źródła finansowania Nie dotyczy. 

Dodatkowe Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym 
informacje, w tym budżet państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego. 
wskazanie źródeł 
danych i przxjętych do 
obliczeń założeń 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian o l 2 3 5 lO Łącznie (0-

10) 
W ujęciu duże przedsiębiorstwa o o o o o o o 
pieniężnym sektor mikro-, małych i o o o o o o o 
(w mln zł, średnich 

ceny stałe z przedsiębiorstw 

...... r.) rodzina, obywatele o o o o o o o 
oraz gospodarstwa 
domowe 

W ujęciu duże przedsiębiorstwa 

niepieniężnym sektor mikro-, małych i 
średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

Niemierzalne 
Dodatkowe Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 
informacje, w tym przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców. 
wskazanie źródeł Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację osób niepełnosprawnych oraz 
danych i przyjętych do osób starszych. 
obliczeń założeń Projektowane rozporządzenie nie wywiera wpływu na sektor mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

D nie dotyczv 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie bJ tak 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli Dnie 
zgodności). rgj nie dotyczy 
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~ zmniejszenie liczby dokumentów D zwiększenie liczby dokumentów 
D zmniejszenie liczby procedur D zwiększenie liczby procedur 
D skrócenie czasu na załatwienie sprawy D wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
D inne: D inne: 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich ~tak 
elektronizacji. D nie 

D nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie nie będzie wywierało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostale obszary 

D środowisko naturalne D demografia [g] informatyzacja 
D sytuacja i rozwój regionalny D mienie państwowe D zdrowie 
D inne: 

Omówienie wpływu 
Nie wpływa na pozostałe obszary 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ... 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie dotyczy. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

Brak. 


