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Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie 

wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu 

ustawy 

o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy 

upoważniamy senatora Jana Rulewskiego. 

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. 
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projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

Art. 1. W ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 r. poz.107, 138 i 650) w art. 13 dodaje się ust. 22a 

w brzmieniu: 

„22a. Określając w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 22, zakres informacji 

i oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, minister 

właściwy do spraw rodziny uwzględni obowiązek przedłożenia dokumentów stwierdzających 

wysokość dochodów rodziny wyłącznie w stosunku do wnioskodawców ubiegających się 

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.” 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

Po dwóch latach od wejścia w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 t.j.; dalej jako „ustawa”), potocznie 

zwanej ustawą 500+, autor inicjatywy ustawodawczej dostrzega istotną niespójność pomiędzy 

zapisami tej ustawy a praktyką jej stosowania. Wspomniana niespójność polega na 

zobowiązywaniu wszystkich wnioskodawców do wykazywania dochodów rodziny 

niezależnie od tego na które dziecko starają się o świadczenie wychowawcze.    

Projektodawca proponuje zatem wprowadzenie do art. 13 ustawy zapis, zgodnie z 

którym zobowiązuje się Ministra właściwego do spraw rodziny do określenia wymogów 

formalnych wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego dla drugiego i kolejnego 

dziecka w taki sposób, by wnioskujący nie byli obarczani koniecznością wykazywania 

uzyskiwanego dochodu. W tym celu proponuje się dodanie w art. 13 ustępu 22a, zgodnie z 

którym Określając w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 22, zakres informacji i 

oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, Minister 

właściwy do spraw rodziny uwzględni obowiązek przedłożenia dokumentów stwierdzających 

wysokość dochodów rodziny wyłącznie w stosunku do wnioskodawców ubiegających się o 

ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. 

Jak wynika z informacji pozyskanych od osób bezpośrednio związanych z obsługą 

administracyjną tzw. programu 500+, niezależnie od tego, na które dziecko (pierwsze czy 

kolejne) jest składany wniosek o przyznanie przedmiotowego świadczenia, wymagane są 

dokumenty obrazujące dochód rodziny. Taka praktyka jest konsekwencją dotychczas 

przyjętych rozwiązań legislacyjnych ustawy, które nie wyłączają w sposób wyraźny 

obowiązku wykazania wysokości dochodu.  

Tymczasem, taka praktyka urzędnicza nie ma swojego uzasadnienia. Przedmiotowa 

ustawa ustanawia obowiązek przyznania świadczenia wychowawczego wnioskodawcy 

starającemu się o takie świadczenie na drugie lub kolejne dziecko bez względu na 

uzyskiwany dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny. Za bezzasadne należy więc 

uznać zobowiązywanie takich osób do przedkładania dokumentów w tym zakresie.  

W ocenie projektodawcy, proponowana zmiana przyczyni się do uproszczenia i 

usprawnienia procesu składania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego, 

w stosunku do osób wnioskujących o takiego świadczenie na drugie lub kolejne dziecko, 
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ograniczy bowiem ilość dokumentów do pozyskania przez wnioskodawców, 

a w konsekwencji ograniczy ilość dokumentów z jaką urzędnik zmuszony jest się zapoznać. 

Nadto zdaniem autora projektu, mniejsza ilość dokumentów wygeneruje dodatkowe 

oszczędności, zarówno po stronie podmiotów bezpośrednio odpowiedzialnych za obsługę 

systemu świadczeń wychowawczych, jak również po stronie podmiotów wspierających 

obsługę systemu, głównie urzędów skarbowych, do których zgłaszają się wnioskodawcy 

w celu pozyskania omawianej dokumentacji. Ograniczona bowiem zostanie ilość 

wydawanych przez urząd tego rodzajów dokumentów.  

Mając na uwadze konieczność wydania przez Ministra właściwego do spraw rodziny 

nowego rozporządzenia określającego warunki formalne wniosku, proponuje się 

ustanowienie okresu vacatio legis wynoszącego 30 dni. 

Zakres projektu ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Nie przewiduje się wpływu projektowanych zmian na funkcjonowanie mikro, małych, 

średnich ani dużych przedsiębiorców, co wynika ze specyfiki udzielania świadczeń w 

zakresach objętych opiniowaniem.  

Projekt nie wymaga zaopiniowania, dokonania konsultacji albo uzgodnienia z 

właściwymi instytucjami i organami Unii Europejskiej, w tym z Europejskim Bankiem 

Centralnym. 

Zgodnie z § 4 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.) projekt nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej. 
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