
Projekt z dnia 29 kwietnia 2019 r.  

U S T AWA  

z dnia ………………………2019 r. 

o świadczeniu dobry start 

Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia dobry start oraz 

zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. 

Art. 2. Świadczenie dobry start ma na celu wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu 

wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. 

Art. 3. Świadczenie dobry start przysługuje zamieszkującym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

1)  obywatelom polskim; 

2)  cudzoziemcom: 

a) będącym obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

albo Szwajcarii, 

b)  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów 

międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, 

c)  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia 

na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w 

art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2094 i 2399), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)  posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli 

zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z 

wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na 

terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, 

obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej 

oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na 

podstawie wizy, 

e)  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: 

–  zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 
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– dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór 

dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 

15.06.2002, str. 1, z późn. zm.1) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 

6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie 

Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub 

pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o 

którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez 

okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni 

– jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z 

wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że 

dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)  dziecku – oznacza to uczące się w szkole dziecko własne, dziecko znajdujące się pod 

opieką opiekuna faktycznego, dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub dziecko, 

które zostało umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245); 

2)  niepełnosprawności – oznacza to: 

a)  potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 

1669 i 2245), albo potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 

1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245), 

b)  potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z 

przepisami o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 127 ust. 10 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lub potrzebę zajęć 

                                                 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 115 z 29.04.2008, str. 1 oraz Dz. 

Urz. UE L 286 z 01.11.2017, str. 9. 
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rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, 

c)  umiarkowany stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się: 

–  niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym w rozumieniu przepisów o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

–  całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

–  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów, 

d)  znaczny stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się: 

–  niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

–  całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na 

podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, 

–  stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do 

samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do 

pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na 

podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania 

świadczeń określonych w tych przepisach, 

–  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

–  niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników; 

3)  opiekunie faktycznym – oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli 

wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie; 

4)  organie właściwym – oznacza to: 

a)  wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start lub otrzymującej 

świadczenie dobry start, 
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b)  starostę właściwego ze względu na miejsce: 

–  zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start lub otrzymującej 

świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, 

–  zamieszkania osoby uczącej się będącej osobą usamodzielnianą w rozumieniu 

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

zastępczej ubiegającą się o świadczenie dobry start lub otrzymującą 

świadczenie dobry start, 

–  siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki 

opiekuńczo-terapeutycznej – w przypadku dziecka umieszczonego w 

instytucjonalnej pieczy zastępczej; 

5)  osobie uczącej się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą 

na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem 

wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę 

usamodzielnianą, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

6)  szkole – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę 

ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, szkołę artystyczną, w 

której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek 

socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek 

wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. 

Art. 5. 1. Świadczenie dobry start przysługuje: 

1)  rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, 

osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-

wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz 

w roku na dziecko; 

2)  osobom uczącym się – raz w roku. 

2. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do 

ukończenia: 

1)  przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia; 

2)  przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób 

uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 
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3. Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku: 

1)  ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. 

rok życia; 

2)  ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. 

rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o 

niepełnosprawności. 

4. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, 

świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym 

dziecko kończy 7. rok życia. 

Art. 6. 1. Świadczenie dobry start przysługuje osobom, o których mowa w art. 5 ust. 1, 

w wysokości 300 zł. 

2. 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 dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty 

przysługującego świadczenia dobry start.  

Art. 7. 1. Świadczenie dobry start nie przysługuje: 

1)  jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, 

schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, 

szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne 

utrzymanie; 

2)  jeżeli świadczenie to zostało już przyznane jednej z osób, o których mowa w art. 5 ust. 

1; 

3)  na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku przyznawania świadczenia dobry 

start zgodnie z art. 6 ust. 2.  

Art. 8. Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start 

przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne 

domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych 

placówek opiekuńczo-terapeutycznych. 



– 6 – 

 

Art. 9. 1. Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi organ właściwy. 

2. Postępowania w sprawie świadczenia dobry start prowadzone są w: 

1)  jednostce organizacyjnej gminy, w której prowadzone są postępowania w sprawie 

świadczenia wychowawczego; 

2)  w jednostce organizacyjnej powiatu, w której prowadzone są postępowania w sprawie 

dodatku wychowawczego lub dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o 

którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej – w przypadku świadczenia dobry start na dziecko 

umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą. 

3. Do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 1, a także do 

wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o 

której mowa w art. 11 ust. 7: 

1)  wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w formie pisemnej, upoważnić swojego 

zastępcę, kierownika lub inną osobę z jednostki organizacyjnej gminy, o której mowa w 

ust. 2 pkt 1; 

2)  starosta może, w formie pisemnej, upoważnić kierownika lub inną osobę z jednostki 

organizacyjnej powiatu, o której mowa w ust. 2 pkt 2. 

4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wyznaczyć do przyjmowania wniosków i 

załączników do wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start inną, niż wskazana w 

ust. 2 pkt 1, jednostkę organizacyjną gminy i upoważnić kierownika lub inną osobę z tej 

jednostki do przyjmowania wniosków i załączników do wniosków o ustalenie prawa do 

świadczenia dobry start oraz do przekazywania ich do jednostki organizacyjnej, o której 

mowa w ust. 2 pkt 1. 

5. W przypadku gdy postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, prowadzone 

są w ośrodku pomocy społecznej, realizacja tych zadań nie może powodować 

nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może naruszać 

norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej. 

Art. 10. 1. Minister właściwy do spraw rodziny oraz wojewoda monitorują realizację 

świadczenia dobry start przez organy właściwe. 

2. Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje realizację świadczenia dobry start 

przez pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia dobry start, o 

którym mowa w art. 26 ust. 4, oraz przekazywanie tych informacji organom właściwym. 
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3. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny w terminie do dnia 

31 stycznia informację o realizacji w roku poprzednim kontroli prowadzonej na podstawie 

ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092), wraz z 

ich wynikami i oceną, zawierającą w szczególności ocenę poprawności merytorycznej i 

formalnej zadań objętych kontrolą. 

Art. 11. 1. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują 

odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny 

zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-

wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby 

uczącej się. 

2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start, a w przypadku ubiegania się o 

świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o 

świadczenie dobry start przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu 

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

powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio 

zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo 

regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej. 

3. Postępowanie w sprawie o świadczenie dobry start na wniosek osoby, która nie ma 

miejsca zamieszkania, prowadzi organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej 

czasowego pobytu. 

4. Wniosek zawiera odpowiednio: 

1)  nazwę i adres organu właściwego; 

2)  dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie 

świadczenia dobry start, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca 

zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru 

PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny 

wnioskodawcy oraz, o ile je posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu; 

3)  oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły; 

4)  oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności; 

5)  klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.”; 
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6)  inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia 

dobry start. 

5. 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. 

6. Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa 

przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego 

świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji. 

7. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry 

start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał 

adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu 

poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o 

możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start. 

8. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje 

wypłaty tego świadczenia. 

Art. 12. 1. Ustalając prawo do świadczenia dobry start, poza informacjami wskazanymi 

w art. 11 ust. 4, uwzględnia się również odpowiednio inne dokumenty, w tym oświadczenia, 

niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dobry start. 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, 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. 

Art. 13. Jeżeli wnioskodawca nie może złożyć w formie dokumentu elektronicznego 

zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego 

dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o świadczenie dobry start, 

wnioskodawca może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej 

przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60), a w przypadku składania 
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dokumentów za pomocą systemów banków krajowych oraz spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków 

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, przy pomocy mechanizmów określonych 

w art. 15 ust. 3. 

Art. 14. 1. Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry 

start mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: 

1)  utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny; uwierzytelnianie 

użytkowników w systemie wymaga użycia profilu zaufanego, profilu osobistego, innego 

środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej 

przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 

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

identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), 

adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej 

wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za 

pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają 

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

innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie; 

2)  banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 

świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do 

świadczenia wychowawczego. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się o ile bank krajowy lub spółdzielcza kasa 

oszczędnościowo-kredytowa świadczą usługi składania drogą elektroniczną wniosków o 

ustalenie prawa do świadczenia dobry start. 

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy prawo do świadczenia dobry start 

ustala organ właściwy, o którym mowa w art. 4 pkt 4 lit. b. 

Art. 15. 1. Wniosek i załączniki do wniosku są składane w postaci elektronicznej za 

pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw 

rodziny, po zastosowaniu zapewnionych w tym systemie sposobów potwierdzenia 

pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej. 

2. Wniosek i załączniki do wniosku składane w postaci elektronicznej za pomocą 

systemów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2, uwierzytelnia się przy użyciu danych 
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uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy lub spółdzielczą kasę 

oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji w drodze elektronicznej posiadacza rachunku. 

3. Wniosek i załączniki do wniosku składane w postaci elektronicznej za pomocą 

systemów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2, podpisane przy użyciu danych 

obejmujących imię, nazwisko oraz numer PESEL, są równoważne pod względem skutków 

prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym. 

4. Sprawa z wniosku złożonego w sposób, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2, 

załatwiana jest w postaci papierowej. Przepis art. 11 ust. 7 stosuje się. 

Art. 16. Minister właściwy do spraw rodziny może określić oraz udostępnić na swojej 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 

dobry start. 

Art. 17. Formularz wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start 

składanego w postaci papierowej udostępnia organ właściwy prowadzący postępowanie w 

sprawie świadczenia dobry start. 

Art. 18. Wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz wojewoda realizują 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 2018 r. poz. 2220 i 2354). 

Art. 19. Gromadzone na podstawie przepisów niniejszej ustawy przez wójta, burmistrza 

lub prezydenta miasta informacje, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 2 i 3, informacje 

wynikające z dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 3-6, oraz 

informacje o wartości udzielonych świadczeń dobry start zasilają rejestr centralny, o którym 

mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354). 

Art. 20. Informacje, o których mowa w art. 19, udostępnia się z rejestru centralnego, o 

którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci, w zakresie niezbędnym do realizacji świadczenia dobry start oraz w 

celu weryfikacji prawa do tego świadczenia, wójtom, burmistrzom oraz prezydentom. 

Art. 21. 1. Informacje, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 2 i 3, informacje wynikające 

z dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 3-6, oraz informacje o 

wartości udzielonych świadczeń dobry start przetwarza minister właściwy do spraw rodziny i 
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wojewodowie w celu monitorowania realizacji świadczeń dobry start oraz organy właściwe w 

celu realizacji świadczeń dobry start oraz w celu weryfikacji prawa do tych świadczeń. 

2. Minister właściwy do spraw rodziny przetwarza dane w zakresie adresu poczty 

elektronicznej wskazanego we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w celu 

przekazywania informacji związanych z uprawnieniami dla rodzin. Przepisy art. 23 i 25 

stosuje się odpowiednio. 

3. Dane osobowe wynikające z informacji, o których mowa w ust. 1, podlegają 

zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub 

przekazaniu polegającym co najmniej na: 

1)       dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych lub podmiot 

przetwarzający;  

2)       pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do 

zachowania ich w poufności. 

4 Osoby przetwarzające dane osobowe wynikające z informacji, o których mowa w ust. 

1, są obowiązane do zachowania ich w poufności. 

5. W przypadku określonym w art. 22 osobom przetwarzającym dane osobowe pisemne 

upoważnienie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wystawia bank krajowy albo spółdzielcza kasa 

oszczędnościowo-kredytowa. 

Art. 22. 1. Bank krajowy oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, o których 

mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2, na potrzeby złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 

dobry start wraz z załącznikami, składanego w postaci elektronicznej za pomocą systemu, o 

którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2, w imieniu organu właściwego, przetwarzają następujące 

dane osobowe dotyczące wnioskodawców oraz dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o 

przyznanie świadczenia dobry start: 

1)  imię i nazwisko; 

2)  data urodzenia; 

3)  adres miejsca zamieszkania; 

4)  obywatelstwo; 

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

dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

6)  stan cywilny wnioskodawcy; 
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7)  adres poczty elektronicznej i numer telefonu – w przypadku wnioskodawcy – o ile je 

posiada; 

8)  informacje wynikające z innych dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych do 

ustalenia prawa do świadczenia dobry start. 

2. Osoby upoważnione przez bank krajowy albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do 

zachowania ich w poufności. 

3. Bank krajowy oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa zapewniające 

możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start wraz z 

załącznikami, za pomocą systemu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2, zapewniają 

niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa 

przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 oraz środki określone w art. 32 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.2)), 

zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”. 

4. Bank krajowy oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa zapewniające 

możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start wraz z 

załącznikami, za pomocą systemu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2, udostępniają 

organowi właściwemu informacje służące potwierdzeniu spełniania obowiązków określonych 

w art. 28 rozporządzenia 2016/679, a także umożliwiają organowi właściwemu 

przeprowadzenie audytów i inspekcji. 

5. Bank krajowy oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa zapewniające 

możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start wraz z 

załącznikami, za pomocą systemu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2, usuwają dane objęte 

treścią wniosków i załączników do wniosków niezwłocznie po otrzymaniu informacji o 

potwierdzeniu złożenia wniosku przez organ właściwy. 

6. W przypadku gdy bank krajowy lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, 

w celu umożliwienia złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start wraz z 

                                                 

2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.5.2018, str. 2. 
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załącznikami, za pomocą systemu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2, korzystają z usług 

innego podmiotu, który będzie przetwarzał dane osobowe, o których mowa w ust. 1, uważa 

się, że podmiot ten przetwarza dane osobowe w imieniu organu właściwego. Przepisy ust. 2-5 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 23. Minister właściwy do spraw rodziny przechowuje w rejestrze centralnym, o 

którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci, informacje, o których mowa w art. 19, przez okres 10 lat od dnia 

zaprzestania udzielania świadczenia dobry start, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, 

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

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

wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start bez rozpatrzenia. 

Art. 24. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz wojewodowie przechowują 

informacje, o których mowa w art. 19, przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru 

centralnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym 

świadczenie dobry start nie zostało przyznane, które przechowuje się przez okres 1 roku od 

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

wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start bez rozpatrzenia. 

Art. 25. Informacje, o których mowa w art. 19, usuwa się niezwłocznie po upływie 

okresów przechowywania, o których mowa w art. 23 i 24. 

Art. 26. 1. Wójt, burmistrz oraz prezydent miasta ustalający prawo do świadczenia 

dobry start są obowiązani do samodzielnej weryfikacji drogą elektroniczną, za 

pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, z rejestrów publicznych, w tym z 

rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, oraz drogą elektroniczną, 

za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, z systemu informacji oświatowej, o 

którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu 

Ubezpieczonych, odpowiednio: 

1)  informacji, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 2, z wyłączeniem adresu poczty 

elektronicznej i numeru telefonu; 

2)  informacji o uczęszczaniu dziecka do szkół i placówek oświatowych, o których mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 i 2245); 
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3)  informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 

2192 i 2354); 

4) informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. 

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

elektroniczną, informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, wójt, burmistrz oraz prezydent 

miasta weryfikują te informacje w drodze pisemnej wymiany informacji. Podmioty 

prowadzące rejestry publiczne przekazują te informacje niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

3. W przypadku braku możliwości samodzielnej weryfikacji przez wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, z przyczyn nieleżących po 

stronie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

wzywają wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje. 

4. Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje 

niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń dobry start z rejestrów publicznych, w tym z 

rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, oraz z systemu 

informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, w 

celu umożliwienia wójtom, burmistrzom i prezydentom miast weryfikacji prawa do 

świadczeń dobry start. 

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

4, przekazuje drogą elektroniczną podmiotom prowadzącym rejestry, o których mowa w ust. 

4, przekazane przez wnioskodawcę dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które 

wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia dobry start, w zakresie imienia i 

nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL oraz numeru i serii dokumentu potwierdzającego 

tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL. 

Art. 27. 1. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot 

realizujący świadczenie dobry start wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia 

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

skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

2. W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, w 

tym oświadczeń, podmiot realizujący świadczenie dobry start przyjmuje wniosek i wyznacza 

termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących 
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dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez 

rozpatrzenia. 

Art. 28. 1. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia 

dobry start osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start jest obowiązana do niezwłocznego 

powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie. 

2. Osoby otrzymujące świadczenie dobry start, instytucje publiczne i organizacje 

pozarządowe są obowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego, wyjaśnień oraz 

informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia dobry start. 

3. W przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby 

ubiegającej się o świadczenie dobry start, organ właściwy o którym mowa w art. 4 pkt 4 lit. a, 

do którego został złożony wniosek, przekazuje wniosek wraz z dokumentami do organu 

właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. 

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

przyznano świadczenie dobry start, właściwy w sprawie pozostaje dotychczasowy organ 

właściwy, o którym mowa w art. 4 pkt 4 lit. a, który przyznał świadczenie.  

Art. 29. 1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są 

przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w 

przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku do dnia 

30 listopada danego roku. 

2. Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

3. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o 

niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, 

świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, toczyło się postępowanie 

o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. 

Art. 30. 1. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start następuje w terminie 2 miesięcy, 

licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. 

2. Wypłata przysługującego świadczenia dobry start następuje po ustaleniu prawa do 

świadczenia dobry start, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 

dobry start złożonych wraz z dokumentami od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca wypłata 

następuje od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia. 
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Art. 31. 1. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub 

opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia dobry start, świadczenie to wypłaca się temu 

z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który 

faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. 

2. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, 

opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie dobry start 

wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. 

3. W przypadku gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start 

przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka drugi rodzic, 

opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do 

świadczenia dobry start w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, organ właściwy, o 

którym mowa w art. 4 pkt 4 lit. a, ustala, kto sprawuje opiekę, i w tym celu może zwrócić się 

do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2245 i 2354), w celu ustalenia osoby sprawującej 

opiekę nad dzieckiem. 

4. Kierownik ośrodka pomocy społecznej nie przeprowadza rodzinnego wywiadu 

środowiskowego jeżeli może udzielić organowi właściwemu, o którym mowa w art. 4 pkt 4 

lit. a, informacji o okolicznościach dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem, o ile 

informacje te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej 

wniosku, o którym mowa w ust. 3. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy organ właściwy, o którym 

mowa w art. 4 pkt 4 lit. a, upoważnił do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia 

dobry start osoby wskazane w art. 9 ust. 3 pkt 1. 

Art. 32. 1. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie dobry start, jest obowiązana do 

jego zwrotu. 

2. Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się: 

1)  świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub 

dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez 

osobę pobierającą to świadczenie; 

2)  świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia; 
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3)  świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego 

świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie. 

3. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia dobry start naliczane są odsetki 

ustawowe za opóźnienie. 

4. Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia dobry start ulegają 

przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie 

nienależnie pobranego świadczenia dobry start stała się ostateczna. 

5. Bieg przedawnienia przerywa: 

1)  odroczenie terminu płatności należności, 

2)  rozłożenie spłaty należności na raty, 

3)  zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony 

– przy czym po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo odpowiednio od 

dnia następującego po dniu odroczenia terminu płatności należności, rozłożenia spłaty 

należności na raty lub zastosowania środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został 

powiadomiony. 

6. Decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia dobry start nie jest 

wydawana, jeżeli od terminu jego pobrania upłynęło więcej niż 10 lat. 

7. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia dobry start łącznie z odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego 

świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych 

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

wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2092). 

8. Nienależnie pobrane świadczenie dobry start podlega egzekucji w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

9. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia dobry start podlegają zwrotowi łącznie z 

odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy. 

Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty 

świadczenia dobry start do dnia spłaty. 

10. Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranego świadczenia 

dobry start, może umorzyć kwoty nienależnie pobranego świadczenia dobry start łącznie z 

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

zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. 
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11. W przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie świadczenie dobry start, 

należności, o których mowa w ust. 2 i 9, wygasają. 

Art. 33. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2096). 

Art. 34. 1. Realizacja ustawy przez gminę i powiat jest zadaniem z zakresu administracji 

rządowej. 

2. Świadczenie dobry start, w tym koszty jego obsługi, są finansowane w formie dotacji 

celowej z budżetu państwa. 

3. Podziału dotacji celowej z budżetu państwa na poszczególne gminy i powiaty 

dokonują wojewodowie. 

4. Koszt realizacji ustawy przez gminę i powiat wynosi 10 zł za jedno dziecko albo 

jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start. 

5. Na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją 

ustawy gmina i powiat przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji, 

o których mowa w ust. 4. 

6. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń dobry start w trakcie danego roku 

budżetowego nie mają wpływu na wysokość kosztów realizacji, o których mowa w ust. 4. 

Art. 35. 1. Organ właściwy sporządza, z wykorzystaniem systemów 

teleinformatycznych, o których mowa w art. 18, sprawozdania rzeczowo-finansowe z 

wykonywania zadań z zakresu świadczenia dobry start za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 

grudnia danego roku, i przekazuje je właściwemu miejscowo wojewodzie, drogą 

elektroniczną, za pomocą tych systemów, w terminie do dnia 7 stycznia roku następującego 

po roku, za który przekazywane jest sprawozdanie. 

2. Wojewoda sporządza, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, o których 

mowa w art. 18, zbiorcze sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu 

świadczenia dobry start za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku, i 

przekazuje je, drogą elektroniczną, za pomocą systemów teleinformatycznych, o których 

mowa w art. 18, ministrowi właściwemu do spraw rodziny w terminie do dnia 15 stycznia 

roku następującego po roku, za który przekazywane jest sprawozdanie. 
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3. Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia 

dobry start przekazywane są zgodnie ze wzorami udostępnionymi, drogą elektroniczną, przez 

ministra właściwego do spraw rodziny. 

4. Minister właściwy do spraw rodziny, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

może wystąpić do organów właściwych o sporządzenie i przekazanie, za pośrednictwem 

wojewodów, lub do wojewodów o sporządzenie i przekazanie sprawozdań z wykonywania 

zadań z zakresu świadczenia dobry start w innych terminach i za inne okresy, niż określone w 

ust. 1 i 2. 

Art. 36. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.3)) w art. 833 § 6 otrzymuje brzmienie: 

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

wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, 

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

świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie 

wychowawcze, jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 

listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 oraz 

z 2018 r. poz. 1076 i 2192) oraz świadczenie dobry start.”. 

Art. 37. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.4)) w art. 10 § 4 otrzymuje brzmienie: 

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

wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, 

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

świadczenia z pomocy społecznej, świadczenie wychowawcze, jednorazowe 

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076 i 2192) 

oraz świadczenie dobry start.”. 

Art. 38. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.5)) w art. 21 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

                                                 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1467, 1499, 1544, 

1629, 1637, 1693, 2385 i 2432. 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, 1499, 1629, 

2192, 2193 i 2432. 
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„8) świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach 

rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie 

przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane 

w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na 

podstawie odrębnych przepisów, świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie 

przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz świadczenie dobry start 

otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniu dobry start;”. 

Art. 39. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1020, 1540 i 2529) w art. 30 ust. 4a 

otrzymuje brzmienie: 

„4a. Do średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się 

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

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354), dodatku 

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

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245), 

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

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

oraz świadczenia dobry start, o którym mowa w ustawie z dnia … o świadczeniu dobry 

start (Dz. U. poz. …).”. 

Art. 40. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych 

kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom 

wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779 oraz z 2018 r. poz. 2529) w 

art. 8 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Do dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie wlicza się 

jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka i dodatku z tytułu urodzenia 

dziecka określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych, wartości udzielonej 

pomocy w zakresie dożywiania określonej w przepisach o ustanowieniu programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomocy materialnej udzielanej 

uczniom na podstawie przepisów o systemie oświaty, świadczenia wychowawczego 

                                                                                                                                                        

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1540, 1552, 1629, 

1669, 1693, 2073, 2126, 2159, 2192, 2193, 2215, 2242, 2244, 2245, 2246 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 29, 271 i 

303. 
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określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dodatku 

wychowawczego określonego w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 

22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. 

poz. 2529) oraz świadczenia dobry start określonego w przepisach o świadczeniu dobry 

start.”. 

Art. 41. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w art. 6d w ust. 4a dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 4 pkt 4 lit. a ustawy z dnia …. o 

świadczeniu dobry start (Dz. U. poz. …), i wojewodzie – w celu weryfikacji 

danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenie dobry start, osób 

pobierających świadczenie dobry start oraz członków ich rodzin.”. 

Art. 42. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 

z2017 r. poz. 180 oraz z 2018 r. poz. 756, 1540 i 2529) w art. 3 w ust. 3 zdanie drugie 

otrzymuje brzmienie: 

„Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków 

dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z 

tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, 

zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i 

świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku 

energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze 

pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie 

przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i 

pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o 

działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa 

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

z 2018 r. poz. 2134 i 2354) dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 998, 1076, 1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 

lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w 

pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. poz. 1540), świadczenia pieniężnego 

przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach 
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weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. poz. 2529) oraz świadczenia 

dobry start, o którym mowa w ustawie z dnia … o świadczeniu dobry start (Dz. U. poz. 

…).”. 

Art. 43. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w art. 3 w pkt 1 w lit c tiret 33 otrzymuje brzmienie 

„– stypendia dla bezrobotnych, w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej lub 

Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca;”; 

2) w art. 5 ust. 4c otrzymuje brzmienie: 

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

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

rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba 

ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych 

tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego 

samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie 

rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.”; 

3) w art. 22c dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny w terminie do 

dnia 31 stycznia informację o realizacji w roku poprzednim kontroli prowadzonej na 

podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. poz. 1092) o kontroli w administracji 

rządowej, wraz z ich wynikami i oceną, zawierającą w szczególności ocenę poprawności 

merytorycznej i formalnej zadań objętych kontrolą.”; 

4) w art. 23: 

a) w ust. 4 uchyla się pkt 2, 

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

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

w tym oświadczeniach o dochodach członków rodziny”, 

c) w ust. 5d pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

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

oświadczeń o dochodach członków rodziny.”; 

5) w art. 23b w ust. 1 po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu: 
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„1b) informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym 

podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby 

fizyczne, każdego członka rodziny, zawierających dane odpowiednio o: 

a) formie opłacanego podatku, 

b) wysokości przychodu,  

c) stawce podatku, 

d) wysokości należnego podatku  

– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;” 

6) w art. 25 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„1. W przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby 

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

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

właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. 

2. W przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby, 

której przyznano świadczenia rodzinne, dotychczasowy organ właściwy przekazuje 

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

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

miejsce zamieszkania realizuje otrzymaną decyzję bez konieczności wydawania kolejnej 

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

świadczeń nienależnie pobranych jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub 

dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, członek rodziny 

nabył prawo do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem 

przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba nienależnie 

pobrała świadczenie rodzinne lub wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na prawo 

do świadczeń.”; 

7) w art. 30 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną 

decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych, wypłacanych 

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

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092), wypłacanego 

świadczenia wychowawczego oraz wypłacanego świadczenia dobry start.”. 

Art. 44. W ustawie dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wprowadza się 

następujące zmiany: 
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1) w art. 8 w ust. 4 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

„11) świadczenia dobry start, o którym mowa w ustawie z dnia … o świadczeniu dobry 

start (Dz. U. poz. …).”; 

2) w art. 107: 

a) w ust. 1a dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) art. 31 ust. 3 ustawy z dnia … o świadczeniu dobry start (Dz. U. poz. …) u 

osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start lub osoby pobierającej to 

świadczenie w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących sprawowania opieki 

nad dzieckiem.”; 

b) ust. 1b otrzymuje brzmienie: 

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

części kwestionariusza wywiadu, przy czym w przypadku spraw, o których mowa 

w ust. 1a pkt 4 wypełnia się część kwestionariusza wywiadu dotyczącą spraw, o 

których mowa w ust. 1a pkt 3.”. 

Art. 45. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1044, 1293, 1592, 1669 i 1716) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o 

pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

przepisów o zatrudnieniu socjalnym, przepisów o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci oraz przepisów o świadczeniu dobry start,”. 

Art. 46. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, 650, 1000, 1669, 2354 i 2432) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 9: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.”, 

b) ust. 4b otrzymuje brzmienie: 

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

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

rejestru lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek 

rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego 
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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.”; 

2) w art. 15:  

a) w ust. 4 uchyla się pkt 2, 

b) po ust. 8ab dodaje się ust. 8ac w brzmieniu: 

„8ac. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny w 

terminie do dnia 31 stycznia informację o realizacji w roku poprzednim kontroli 

prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. poz. 1092) o 

kontroli w administracji rządowej, wraz z ich wynikami i oceną, zawierającą w 

szczególności ocenę poprawności merytorycznej i formalnej zadań objętych 

kontrolą.”, 

c) w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

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

alimentacyjnego, w tym oświadczeniach o dochodach członków rodziny oraz 

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

d) w ust. 9a pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

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

alimentacyjnego, w tym oświadczeń o dochodach członków rodziny oraz 

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

3) w art. 15a w ust. 1 po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu: 

„1b) informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby 

fizyczne, każdego członka rodziny, zawierających dane odpowiednio o: 

a) formie opłacanego podatku, 

b) wysokości przychodu,  

c) stawce podatku, 

d) wysokości należnego podatku  

– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;”; 

4) w art. 19 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„1. W przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby 

ubiegającej się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, organ właściwy, do którego 
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został złożony wniosek o te świadczenia, przekazuje wniosek wraz z dokumentami do 

organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. 

2. W przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby, 

której przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dotychczasowy organ 

właściwy przekazuje wydaną decyzję wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze 

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

względu na nowe miejsce zamieszkania realizuje otrzymaną decyzję bez konieczności 

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

ustalania i dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych jeżeli uległa zmianie sytuacja 

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

alimentacyjnego, osoba nienależnie pobrała świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

lub wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń.”. 

Art. 47. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2077, z późn. zm.6)) w art. 50 w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) wypłat i obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego, o którym mowa w 

przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczenia dobry 

start oraz finansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby 

pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;”. 

Art. 48. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych 

i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470, z późn. zm.7)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 14 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

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

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

uprawnionym  

do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, 650, 1000, 1669, 2354 i 2432).”; 

2) w art. 31 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

                                                 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 

1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326. 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 730, 771, 

1000 i 1104 oraz z 2019 r. pos. 55 i 125. 
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„2. Przepisu ust. 1 pkt 9 nie stosuje się do informacji gospodarczych przekazanych 

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

do alimentów.”. 

Art. 49. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245) w art. 196 ust. 1 otrzymuje 

brzmienie: 

„1. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym stanowi kwota rocznych wydatków 

przeznaczonych na działalność tej placówki lub ośrodka wynikająca z utrzymania dzieci 

z poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększona o 

prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, 

przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbę 

miejsc w placówce lub ośrodku, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w 

poszczególnych miesiącach poprzedniego roku kalendarzowego. Ustalając średnie 

miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej oraz regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej nie uwzględnia 

się: 

1) dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a; 

2) świadczenia dobry start, o którym mowa w ustawie z dnia … o świadczeniu dobry 

start (Dz. U. poz. …).”.  

Art. 50. W ustawie z dnia z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60 i 303) w art. 12a dodaje się 

ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny w terminie do 

dnia 31 stycznia informację o realizacji w roku poprzednim kontroli prowadzonej na 

podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 

poz. 1092), wraz z ich wynikami i oceną, zawierającą w szczególności ocenę 

poprawności merytorycznej i formalnej zadań objętych kontrolą.”. 

Art. 51. W ustawie z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 55) art. 2 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4) osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych 

lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych 

w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych 

świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.”. 

Art. 52. W ustawie z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy 

skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz. U. poz. 2432): 

1) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 917, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany: 

„1) w art. 281 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu: 

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

w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 55), pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu podlega 

karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.”; 

2) w art. 282 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. Kto wbrew obowiązkowi wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające 

z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń 

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

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

grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.”; 

2) w art. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zatrudnia pracownika, o którym mowa w art. 281 § 1 pkt 2 ustawy zmienianej w 

art. 3, będącego osobą, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 

2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych;”. ”. 

Art. 53. W ustawie z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w 

związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z 

Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której 

mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …) wprowadza się 

następujące zmiany: 

                                                 

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1076, 1608, 

1629, 2215, 2244, 2245, 2377 i 2432. 
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1) w art. 22 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Do osób, o których mowa w art. 2 ust. 3 i 4, polski organ rentowy stosuje łącznie 

przepisy:”; 

2) art. 23 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 23. Osoby, o których mowa w art. 2 ust. 3 i 4, korzystają z tych samych praw  

i podlegają tym samym obowiązkom co obywatele Rzeczypospolitej Polskiej  

w odniesieniu do świadczeń, o których mowa w art. 24–36.”; 

3) art. 27 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 27. 1. Na wniosek osoby uprawnionej, zamieszkałej na terytorium 

Zjednoczonego Królestwa, świadczenia wymienione w ustawach, o których mowa w art. 

24, wypłaca się wraz z dodatkami i innymi świadczeniami podlegającymi łącznej 

wypłacie, w państwie zamieszkania, na rachunek bankowy w Zjednoczonym Królestwie 

lub w innej formie wskazanej przez polski organ rentowy, w terminach i trybie 

ustalonych przez ten organ. Wypłata jest dokonywana w walucie swobodnie 

wymienialnej. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osób innych niż wymienione w art. 2 ust. 3 i 

4, o ile zamieszkują one na terytorium Zjednoczonego Królestwa.”; 

4) w art. 29 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w dalszej kolejności polski organ rentowy ustala rzeczywistą kwotę świadczenia 

proporcjonalnego, mnożąc kwotę teoretyczną przez iloraz długości okresów 

ubezpieczenia przebytych na podstawie mającej zastosowanie ustawy, o której 

mowa w art. 24 pkt 1–4, do całkowitej długości okresów ubezpieczenia i 

zamieszkania, przebytych na podstawie ustawodawstw wszystkich państw 

członkowskich  

i ustawodawstwa Zjednoczonego Królestwa.”; 

5) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Jeżeli polski organ rentowy stosuje zasady przeciwdziałania kumulacji, o 

których mowa w art. 53 i art. 55 rozporządzenia (WE) nr 883/2004, ponieważ osoba,  

o której mowa w art. 2 ust. 3 i 4, otrzymuje dochód z innego państwa członkowskiego  

lub ze Zjednoczonego Królestwa, należne świadczenie może być obniżone wyłącznie  

o kwotę takiego dochodu.”. 

Art. 54. Do postępowań w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia dobry start z 

tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, o którym mowa w przepisach wydanych na 
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podstawie art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, stosuje się przepisy dotychczasowe.  

Art. 55. 1. W roku 2019 wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start 

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia do dnia 30 

listopada, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca do dnia 

30 listopada. 

2. Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

3. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o 

niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start z 

tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020, świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie, o 

którym mowa w ust. 1, toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. 

4. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 

2019/2020 oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc 

od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o 

ustalenie prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 

złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia oraz 

wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września. 

Art. 56. 1. Przepisy art. 3 pkt 1 w lit c tiret 33 ustawy zmienianej w art. 43 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą mają zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do: 

1) uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy rozpoczynający 

się od dnia 1 listopada 2019 r.; 

2) świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się 

od dnia 1 października 2019 r; 

3) uzależnionego od dochodu świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się 

od dnia 1 października 2019 r. 

Art. 57. Przepisy art. 23 ust. 4 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 43 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą mają zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń 

rodzinnych na okres zasiłkowy rozpoczynający się od dnia 1 listopada 2019 r. 

Art. 58. Przepisy art. 9 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 46 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą mają zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z 
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funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 

października 2020 r. 

Art. 59. Przepisy art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 46 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą mają zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 

października 2019 r. 

Art. 60. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 23 ust. 5 

ustawy zmienianej w art. 43 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 43, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy.  

Art. 61. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 ust. 9 

ustawy zmienianej w art. 46 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 46 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy.  

Art. 62. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

art. 51 i art. 52, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2020 r. oraz art. 53, który wchodzi 

w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia wejścia w życie ustawy zmienianej w art. 53. 
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Uzasadnienie 

Z dniem 1 czerwca 2018 r. wszedł w życie rządowy program „Dobry start”, który jest 

kolejnym (przede wszystkim obok Programu „Rodzina 500+”) komponentem kompleksowej i 

długofalowej polityki rodzinnej prowadzonej przez Rząd. Głównym celem programu jest 

wyrównywanie szans wśród uczniów, dlatego wsparciem z programu objęte są rodziny z 

dziećmi w wieku szkolnym na utrzymaniu bez względu na dochód. Wsparcie z programu 

realizowane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego (świadczenie „dobry 

start”) w wysokości 300 zł na uczące się dziecko i ma wspomóc rodziny w ponoszeniu 

wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Rządowy program „Dobry start” 

realizowany jest obecnie na podstawie uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. 

w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514) oraz 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 

programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061). Świadczenie dobry start stanowi istotny element 

polityki prorodzinnej, dlatego zasadnym jest, aby uregulować sprawy z nim związane w akcie 

prawnym rangi ustawowej. Projekt przewiduje przeniesienie rozwiązań funkcjonujących 

dotychczas na poziomie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów na grunt ustawy. 

Stworzenie ustawowych podstaw prawnych dla określonych świadczeń (w omawianym 

przypadku dla świadczenia dobry start) jest elementem budowy stabilnej, długofalowej 

polityki rodzinnej, gdyż tylko taka polityka daje nadzieję na odwrócenie niekorzystnych 

trendów demograficznych. Uregulowanie prawa do świadczenia dobry start w ustawie 

zapewni stabilizację tego świadczenia i da większą pewność co do jego ciągłego 

funkcjonowania. 

Zgodnie z projektowaną ustawą, rodzinom (tak jak obecnie, na gruncie uchwały i 

rozporządzenia Rady Ministrów) przysługiwać będzie, stanowiące wsparcie w ponoszeniu 

wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, jednorazowe świadczenie pieniężne 

dobry start wynoszące 300 zł na uczące się dziecko. Świadczenie dobry start przysługiwać 

będzie (tak jak obecnie), niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny w szkole 

dzieci do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o 

niepełnosprawności (o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, o 

potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) 

uczących się w szkole, świadczenie przysługiwać będzie nie dłużej niż do ukończenia 24. 

roku życia. Tak jak obecnie, świadczenie nie będzie przysługiwać na dzieci z tytułu 
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rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego – realizacja rocznego przygotowania 

przedszkolnego, czy to w przedszkolu czy w szkole, jest bezpłatna i nie wiąże się z 

konicznością poniesienia dodatkowych wydatków na wyposażenie.  

W stosunku do aktualnego stanu prawnego proponuję się zmianę definicji szkoły, w 

której nauka uprawnia do świadczenia dobry start. Świadczenie to będzie przysługiwać także 

na uczniów szkół dla dorosłych, w tym policealnych. Istotnym jest aby każdy uczeń, bez 

względu na typ szkoły objęty był świadczeniem dobry start. Należy podkreślić, że ta zmiana 

nie powoduje żadnych zmian w kryteriach wieku dziecka, na które przysługuje świadczenie – 

wciąż świadczenie przysługiwać będzie co do zasady na uczące się w szkole dzieci w wieku 

do ukończenia 20 r. życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 r. 

życia.  

Przyznawanie i wypłata świadczenia dobry start będzie zadaniem zleconym z zakresu 

administracji rządowej, realizowanym przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w 

pieczy zastępczej  przez powiat.  

W celu uniknięcia przyjmowania i rozpatrywania przez gminy wniosków na nowy okres 

z różnych systemów wsparcia rodzin z dziećmi na utrzymaniu w tym samym czasie (dotyczy 

to przede wszystkim wniosków o świadczenie dobry start i wniosków o świadczenie 

wychowawcze na nowy okres, w obecnym stanie prawnym przyjmowanych i rozpatrywanych 

w tych samych miesiącach co wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego), uwzględniając postulaty samorządów gminnych realizujących ww. 

świadczenia, projekt zakłada, począwszy od 2020 r., zmianę terminów przyjmowania i 

rozpatrywania wniosków o świadczenie dobry start. 

Zmiana polegać będzie na tym, że począwszy od 2020 r. wnioski o świadczenie dobry 

start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w danym roku będzie można składać począwszy od 

1 kwietnia (obecnie od 1 sierpnia) zaś drogą elektroniczną już od 1 lutego (obecnie od 1 

lipca). Bez zmian pozostanie data końcowa okresu przyjmowania wniosków, tj. 30 listopada.  

Począwszy od 2020 r., w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego 

wniosku w okresie od 1 lutego do 30 czerwca, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia 

dobry start nastąpi w okresie lipiec-sierpień danego roku, dzięki czemu rodziny otrzymają 

wsparcie jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. W przypadku wniosków składanych w 
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późniejszym terminie, tj. w okresie od 1 lipca do 30 listopada, rozpatrzenie wniosku i wypłata 

świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

Istotne jest, że w 2019 r., z uwagi na termin wejścia w życie niniejszej nowelizacji, 

zgodnie z przepisem przejściowym, wnioski o wypłatę świadczenia dobry start z tytułu 

rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020, analogicznie jak miało to miejsce w 2018 r., drogą 

tradycyjną będzie można składać od 1 sierpnia zaś elektronicznie od 1 lipca. W roku 2019, w 

przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie lipiec-

sierpień, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia dobry start nastąpi nie później niż do 

końca września danego roku, dzięki czemu rodziny otrzymają wsparcie w terminie jak 

najbliższym terminowi rozpoczęcia roku szkolnego, nawet przed 1 września. W przypadku 

wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia 

nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. W celu usprawnienia i 

przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia, w przypadku jego przyznania, nie będzie 

konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej (decyzja byłaby wydawana 

jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia i w sprawach świadczeń nienależnie 

pobranych). Osoby ubiegające się otrzymają informację o przyznaniu świadczenia na podany 

we wniosku adres e-mail, zaś w przypadku braku adresu e-mail, zostaną poinformowane o 

możliwości osobistego odbioru informacji o przyznaniu świadczenia – nieodebranie takiej 

informacji nie będzie jednak wstrzymywało wypłaty świadczenia. 

Funkcjonować będą te same, sprawdzone kanały składania wniosków, tj. zarówno droga 

tradycyjna (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową), jak i droga 

elektroniczna przez sprawdzony przy Programie „Rodzina 500+” kanał bankowości 

elektronicznej oraz portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

W celu usprawnienia procedur przyznawania i realizacji świadczenia dobry start, projekt 

zakłada także wprowadzenie szczególnej regulacji wskazującej tryb postępowania gminnych 

organów właściwych w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby, która złożyła 

wniosek o przyznanie świadczenia dobry start oraz osoby, której zostało przyznane 

świadczenie dobry start lecz nie nastąpiła jego wypłata. 

W przypadku gdy informacja o zmianie miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o 

świadczenie dobry start zostanie powzięta przez gminny organ właściwy na etapie 

rozpatrywania wniosku, wniosek z dokumentami zostanie przekazany, zgodnie z 

właściwością, do gminnego organu właściwego dla nowego miejsca zamieszkania. 
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W przypadku zaś powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby, której 

przyznano już jednorazowe świadczenie dobry start, właściwy w sprawie pozostaje 

dotychczasowy gminny organ właściwy, który przyznał świadczenie - jest to świadczenie 

jednorazowe i nie jest zasadne przekazywanie akt sprawy już rozstrzygniętej i 

niejednokrotnie zakończonej wypłatą przyznanego świadczenia do innego organu jedynie w 

celu formalnego, ponownego ustalenia właściwości organu. 

 

Ponadto, dbając o prawidłowy rozwój polityki prorodzinnej Rządu, wprowadzonych 

zostanie kilka istotnych z punktu widzenia obywatela zmian w ustawach związanych z 

systemami wsparcia rodzin: 

1. Podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego. 

Projekt zakłada, że wyższe kryterium dochodowe obowiązywać będzie po raz pierwszy 

przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 

rozpoczynający się od 1 października 2020 r. Uwzględniając potrzebę wsparcia osób 

uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji 

alimentów, jest to kolejne podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego - poprzednia zmiana w tym zakresie, polegająca na 

podwyższeniu ww. kryterium do 800 zł na osobę w rodzinie została wprowadzona do ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w ubiegłym roku i będzie miała zastosowanie 

przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 

rozpoczynający się od 1 października 2019 r. 

 

2. Rozszerzenie katalogu dochodów nieopodatkowanych, składających się na dochód 

rodziny uprawniający do świadczeń rodzinnych (określonych w ustawie z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.) oraz świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego (określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, z późn. zm.)), o stypendia dla 

bezrobotnych finansowane ze środków budżetu państwa.  

Zmiana ta ma na celu usunięcie nieuzasadnionej preferencji polegającej na niewliczaniu 

do dochodu rodziny stypendiów dla bezrobotnych finansowanych ze środków Funduszu 
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Pracy w stosunku do stypendiów dla bezrobotnych finansowanych ze środków UE, które 

składają się na dochód rodziny. 

Powyższa nieuzasadniona preferencja powstała  w wyniku wejścia w życie w dniu 29 

kwietnia 2017 r. rozporządzenia Ministra Finansów z 26 kwietnia 2017 r. w sprawie 

zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych 

na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864), 

na podstawie którego od stypendiów dla bezrobotnych z Funduszu Pracy wypłaconych od 

dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. zaniechano poboru podatku dochodowego 

od osób fizycznych. 

 

3. Wprowadzenie regulacji, które jednoznacznie będą wskazywały, że nie usuwa się z 

Biur Informacji Gospodarczej informacji o długach dłużników alimentacyjnych wobec 

Skarbu Państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności 

egzekucji alimentów, dopóki długi te nie zostaną na rzecz Skarbu Państwa spłacone. 

Powyższe dotyczy długów z tytułu świadczeń wypłaconych z tzw. starego funduszu 

alimentacyjnego (funkcjonującego w ZUS do 30 kwietnia 2004 r.), długów z tytułu zaliczki 

alimentacyjnej funkcjonującej do 30 września 2008 r. oraz długów z tytułu obecnego 

funduszu alimentacyjnego funkcjonującego od 1 października 2008 r.  

Długi/zobowiązania dłużników wobec Skarbu Państwa (tylko z tytułu wypłacanych 

świadczeń z obecnie funkcjonującego funduszu alimentacyjnego długi te powiększają się 

corocznie o prawie 1,5 mld rocznie) nie przedawniają się – nie dotyczy ich żaden termin 

przedawnienia, gdyż są to zobowiązania administracyjnoprawne, a nie cywilnoprawne i żaden 

przepis prawa administracyjnego nie przewiduje ich przedawnienia, co oznacza, że są cały 

czas wymagalne. 

W konsekwencji cały czas podlegają egzekucji i należy podejmować wszelkie działania 

w kierunku ich wyegzekwowania, dlatego cały czas powinny widnieć w rejestrach biur 

informacji gospodarczej aby wiedza o nich była powszechnie dostępna  w obrocie rynkowym, 

jako sankcja wobec dłużników za brak spłaty tych należności. Zgłoszenia tych należności do 

biur informacji gospodarczych od 2010 r. dokonują ich wierzyciele, tj. instytucje które 

odpowiednie świadczenia wypłacały, tj. ZUS i gminy. 
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Tymczasem, w wyniku zmian z 2017 i 2018 r. w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 

udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 470, z późn. zm.), pojawiła się wykładnia, że ww. należności, jeżeli są starsze niż 6 lat, 

nie podlegają zgłoszeniu do BIG, a zgłoszone podlegają wykreśleniu. Takie rozwiązanie jest 

niewskazane – trudno znaleźć jakiekolwiek uzasadnienia dla rezygnacji z takiej sankcji 

wobec dłużników alimentacyjnych w świetle powszechnego i bezwzględnie nagannego 

zjawiska niealimentacji, w szczególności biorąc pod uwagę, że dotyczy to środków 

publicznych, z których zostały wypłacone ww. świadczenia, których dłużnicy nie zwracają. 

 

4. Wprowadzenie doprecyzowania, że odpowiedzialność pracodawcy w przypadku 

bezumownego zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego lub wypłacania mu wynagrodzenia 

„pod stołem”, skutkująca zwiększoną kwotą grzywny, ograniczona jest do przypadków 

pracowników ujawnionych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. 

 

5. Wprowadzenie regulacji stanowiącej, że Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawnieni 

będą dłużnicy, wobec których toczy się zarówno egzekucja świadczeń alimentacyjnych jak i 

dłużnicy wobec których toczy się egzekucja należności budżetu państwa. 

W obecnym stanie prawnym w rejestrze ujawnione mogą być wyłącznie osoby, wobec 

których toczy się łącznie egzekucja należności budżetu państwa oraz  egzekucja świadczeń 

alimentacyjnych. 

Celowe jest aby w rejestrze ujawniane były osoby, które są zadłużone chociażby z 

jednego z tych tytułów, jeżeli wysokość tego zadłużenia jest przesłanką powodującą wpisanie 

dłużnika do Krajowego Rejestru Zadłużonych. 

 

6. Wprowadzenie podstaw prawnych do uruchomienia nowej usługi samodzielnego 

pozyskiwania przez gminy danych podatkowych z Ministerstwa Finansów niezbędnych do 

ustalenia uprawniającego do świadczeń rodzinnych i 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). 
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Zmiana jest kolejnym etapem wprowadzania kultury oświadczeń związanym z 

rezygnacji z zaświadczeń i uruchomieniu procedury uzyskiwania informacji przez urząd w 

drodze elektronicznej. 

Obecnie, do ustalenia dochodu z tytułu działalności opodatkowanej na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne wnioskodawca, nawet jeśli 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. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian prawnych zostanie zbudowana we 

współpracy z Ministerstwem Finansów usługa pozyskiwania tych danych samodzielnie, drogą 

elektroniczną przez gminy, co wyeliminuje konieczność uzyskiwania przez obywateli 

papierowych zaświadczeń z urzędów skarbowych oraz odciąży prace urzędów skarbowych, 

które nie będą już musiały takich zaświadczeń wydawać indywidualnym osobom. 

 

7. W celu usprawnienia procedur przyznawania i realizacji świadczeń rodzinnych i 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, projekt zakłada także wprowadzenie szczególnej 

regulacji wskazującej tryb postępowania organów właściwych w przypadku zmiany miejsca 

zamieszkania osoby, która złożyła wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych lub 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz osoby, której zostały już przyznane i są 

wypłacane świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego lecz nie 

nastąpiła jego wypłata. 

W przypadku gdy informacja o zmianie miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o 

świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostanie powzięta przez 

organ właściwy na etapie rozpatrywania wniosku o dane świadczenie, wniosek z 

dokumentami zostanie przekazany, zgodnie z właściwością, do organu właściwego dla 

nowego miejsca zamieszkania. 

W przypadku zaś powzięcia, w trakcie trwania okresu zasiłkowego/świadczeniowego, 

informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby, której przyznano już świadczenia rodzinne 

lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które to świadczenia są na bieżąco wypłacane w 

kolejnych miesiącach danego okresu zasiłkowego/świadczeniowego, dotychczasowy organ 

właściwy przekazuje wydaną decyzję wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze 

względu na nowe miejsce zamieszkania w celu jej dalszej realizacji. Organ właściwy ze 
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względu na nowe miejsce zamieszkania realizuje otrzymaną decyzję bez konieczności 

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

dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych jeżeli odpowiednio uległa zmianie sytuacja 

rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, członek 

rodziny nabył prawo do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem 

przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba nienależnie pobrała 

świadczenie rodzinne lub wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń. 

Powyższe rozwiązania wyeliminują pojawiające się wątpliwości co do sposobu 

postępowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się lub 

otrzymującej ww. świadczenia, ujednolicą i uproszczą sposób postępowania organów 

właściwych. W szczególności nie będzie potrzeby stosowania budzącej obecnie wątpliwości 

procedury uchylania decyzji przez dotychczasowy organ właściwy i przekazywania osobie 

ubiegającej się jej wniosku i dokumentów w celu ich ponownego złożenia już w nowym 

organie właściwym, co niejednokrotnie było kwestionowane przez organy odwoławcze i sądy 

administracyjne, a także mogło powodować przerwy w ciągłości prawa do świadczeń, które 

przysługiwały danej osobie lecz osoba mogła je utracić z powodu zbyt późnego złożenia 

wniosku w organie właściwym ze względu na nowe miejsce zamieszkania. Projektowane 

rozwiązania są także zgodne z orzecznictwem NSA (por. I OW 4/08 - Postanowienie NSA z 

2008-05-06). 

 

8. Wprowadzenie poprawek redakcyjnych i legislacyjnych w ustawie z dnia 15 marca 

2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego 

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej 

Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o 

Unii Europejskiej. 

 W art. 22, art. 23 i art. 27 ust. 2 zmienianej ustawy znalazły się nieprawidłowe 

odwołania do zakresu podmiotowego tej ustawy.  

Art. 27 ust. 1 zmienianej ustawy w obecnym brzmieniu stanowi m.in., że przepis  

ten stosuje się do świadczeń, „które w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy są 

objęte przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego”. Na uwagę jednak 

zasługuje fakt, że zmieniany przepis odwołuje się do świadczeń wymienionych w art. 24  

tej samej ustawy, który z kolei stanowi, że przepisy 25–32 tej ustawy dotyczą określonych 

http://www.orzeczenia-nsa.pl/postanowienie/i-ow-4-08/pomoc_spoleczna/19c1efc.html
http://www.orzeczenia-nsa.pl/postanowienie/i-ow-4-08/pomoc_spoleczna/19c1efc.html
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kategorii świadczeń w rozumieniu przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego. Jest zatem oczywiste, że m.in. art. 27 zmienianej ustawy stosuje  

się do wszystkich świadczeń objętych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego, a tym samym zawarcie w art. 27 tej ustawy skreślanego wyrażenia jest zbędne.  

Proponowana zmiana w art. 29 ust. 1 pkt 2 zmienianej ustawy ma charakter 

doprecyzowujący, a jej celem jest wyraźnie wskazanie, że przy ustalaniu wysokości 

świadczenia proporcjonalnego należy uwzględniać stosunek okresów ubezpieczenia  

i zamieszkania przebytych w Rzeczypospolitej Polskiej do sumy wszystkich okresów 

ubezpieczenia i zamieszkania przebytych przez świadczeniobiorcę we wszystkich państwach 

członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA, w tym w Rzeczypospolitej Polskiej,  

oraz w Zjednoczonym Królestwie. 

Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia, z wyjątkiem zmian związanych z ujawnieniem dłużnika w Krajowym Rejestrze 

Zadłużonych, które mają wejść w życie z dniem 1 grudnia 2020 r. (tj. z dniem, w którym 

wchodzi w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 55). 

Problematyka regulowana w projekcie ustawy jest zgodna z przepisami prawa Unii 

Europejskiej. Z uwagi na fakt, że celem świadczenia dobry start jest wyrównywanie szans 

edukacyjnych wśród uczniów i pomoc dla osób uczących się, jednocześnie objęte nim 

zostaną jedynie rodziny posiadające na utrzymaniu dzieci w wieku szkolnym, czyli nie jest to 

świadczenie powszechne  ma ono charakter świadczenia socjalnego, a nie świadczenia 

rodzinnego  zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników 

wewnątrz Unii  (Dz. Urz. UE L 141 z 27.05.2011, str. 1), podobnie jak w przypadku 

programu bezpłatnych podręczników dla uczniów. Świadczenia socjalne nie są objęte 

zakresem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tym samym 

świadczenie dobry start nie powinno być objęte zakresem rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72, z późn. zm.)  biorąc pod 

uwagę zmieniony charakter świadczenia. 
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Projekt ustawy 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.). 

Projektowana ustawa nie wywiera wpływu na sektor mikro-, małych  

i średnich przedsiębiorstw. 

Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej w 

przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych  

(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), gdyż nie zawiera przepisów technicznych. 

Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 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).  

 


