
Uzasadnienie 

CZESCI. ZAGADNIENIA OGOLNE 

Celem projektowanej ustawy jest przede wszystkim pomoc finansowa kierowana 

do rodzin wychowuj(:}cych dzieci . Rodziny wychowuj(:}ce potomstwo byd(:} mogly otrzymac 

nowe swiadczenie wychowawcze. Swiadczenie skierowane bydzie do rod zin wychowuj(:}cych 

dzieci do 18. roku zycia. Proponowane rozwiqzanie rna zmniejszyc obciq:Zenia finansowe 

rodzin zwiqzane z wychowywaniem dzieci , a tym samym zachycac do podejmowania decyzji 

o posiadaniu wiykszej liczby dzieci . 

Gl6wne trendy ksztahujqce sytuacj y demograficznq Polski to , podobnie jak w wielu 

krajach Europy Zachodniej , spadek dzietnosci (wyrazajqcy siy ni skim wsp6lczynnikiem 

dzietnosci) oraz wzrost przeciytnego trwania zyc ia ludnosci. Oba te czynniki prowadzq 

do starzenia siy polskiego spoleczenstwa. Jednoczesnie, obserwuj (:}c obecnq i przewidywanq 

struktury wieku populacji nalezy spodziewac siy spadku liczby ludnosci . Proces ten 

przyspiesza r6wniez pod wplywem migracji zagranicznych. 

Wsp6lczynnik dzietnosci w Polsce spada systematycznie od 1989 roku. Jednoczdnie 

od 1997 r. przyjmuje wartosci charakteryzuj qce zj awisko niskiej dzietnosci (ponizej 1.5), 

a od 2001 r. oscyluje wok6l wartosci 1.3 . W 20 14 r. wsp6lczynnik dzietnosci w Polsce 

wyni6sl 1.29. Wartosc wsp6lczynnika dzietnosci mniejsza od poziomu ok. 2, I oznacza, ze 

proces odtwarzania populacji ksztaltuje siy ponizej prostej zastypowalnosci pokolen . 

Dane ze Spis6w Powszechnych 2002 (NSP 2002) i 2011 (NSP 2011) wskazujq, ze zmianie 

ulegla struktura rodzin z dziecmi. Wzr6sl udzial rodzin z jednym dzieckiem (z 46,9% wg NSP 

2002 do 53 ,3% wg NSP2011) a spadl udzial rodzin z dwojgiem (z 36,2% do 35,2%), troj giem 

(z 11 ,8% do 8,6%), czworgiem i wiycej dzieci (z 5,4% do 2,9%) w liczbie rodzin z dziecmi 

do 24. roku zycia. 



Wykres I. Udzial rodzin w zaleznosci od liczby dzieci \V Polsce w 2002 i 20 II r. 
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Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka 

demograjiczna, s.84, GUS 

Spadek urodzen podobnie jak w innych krajach europejskich, ZWiqzany jest z takimi 

zjawiskami jak op6znianie zakladania rodziny i decyzji o posiadaniu dzieci, spadek czystosci 

zawierania mah:enstw i wzrost popularnosci zwiqzk6w nieformalnych, deinstytucjonali zacja 

i destabi li zacja rodziny (przejawiajqce sitt rosnqcq liczbq separacji i rozwod6w) 1
) . Z drugiej 

strony, spadek dzietnosci w Polsce wzmocniony zostal przez przemiany ZWiqzane 

z transformacjq ustrojowq tj .: zmiany na rynku pracy, zagrozenie bezrobociem, czy wzrost 

aspiracji edukacyjnych os6b mlodych2
). 

I) Diagnoza Spofeczna 20 13 , Niska dzietnosc w Polsce w kontekscie percepcji Polak6w, Warszawa 20 14, s. 20. 
2
) Ibidem, s.46. 
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W~ kres 2. Stopa hezrobocia rejestrovvanego·' l a '' spMczynnik dzietnosci w Polsce \V latach 
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Zr6dlo : opracowani e wlasne na podstawie Prognoza ludnosci na lata 2014-2050, s. 51 , GUS 

Demografowie wskazuj q, ze ni ska dzietnosc stanowi swego rodzaju pulapky: 

,.mniej sza dzietnosc oznacza mni ej szq liczbtt urodzonych dzieci, co z kolei z czasem prowadzi 

do zmniej szenia siy odsetka mlodych ludzi w populacji , czego nastypstwem jest zwiykszenie 

swiadczen socjalnych na osoby w starszym wieku, pogorszenie sytuacji ekonomicznej os6b 

mlodych i w rezultacie utrzymywanie niskiej dzietnosci bqdz j ej spadek"
4
l . Wnioski 

te potwi erdzaj q wyniki prognozy GUS na lata 2014-2050. Przy zachowaniu obecnych 

trend6w5l, wedlug przewidywan GUS , wsp6lczynni k dzietnosci wprawdzie bttdzie wzras tal 

do roku 2050 r. , jednak utrzyma sitt na poziomie niskiej dzietnosci (1 ,52 w km1cowym roku 

prognozy), zas li czba kobiet w wieku rozrodczym ( 15-49) spadni e z obecnych 9,3 min do 5, 7 

min w roku 2050 . Bttdz ie r6wniez wzrastal sredni wiek rodzenia dziecka
6

) z 29 !at w 20 13 r. , 

do 31 ,3 !at w 2050. Im p6Zniej zas kobieta urodzi pierwsze dziecko, tym mni ej czasu na 

urodzenie kolejnych pozostaj e do konca jej wieku prokreacyjnego. 

Jednoczesnie, j ak wynika z danych GU S, od 1992 r. w Polsce obserwuj emy 

dynamiczny wzrost trwania zycia : na przestrzeni ostatnich 24 !at (1990-20 14) - wzrost 

przeciytnego trwani a zycia myzczyzn o 7,5 lat. natomiast kobiet o 6,3 lat. W 20 14 r. 

przec iytne trwanie zyc ia noworodka plci myskiej wynosilo 73 ,7 lata, natomiast plci zenski ej 

3) Sredni a roczna stopa bezroboc ia rejestrowanego. 
4

) Prognoza /udnosci na lata 20 I 4-2050, s. 53, GU S. 
s) Opracowuj '!c Prognoz(;! ludnosci na lata 20/ 4-2050 przyj yto sredni wari ant plodn osc i. 
6) Dotyczy wszystkich dziec i, a ni e ty lko pierwszego dziecka. 
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81 ,6. 7) Ponadto wzrasta udzial os6b starszych w populacj i og6lem. W 2014 roku osoby 

powyzej 65 r. z. stanowily 15,3% ludnosci Polski, co oznacza przekroczenie ponad 

dwukrotnie progu starosci demograficznej ustalonego przez ONZ8
) (7% wiycej niz w 2035 r.) . 

Wedlug prognozy GUS bydq one stanowily 24,4% zas w 2050 r. 32,7% ludnosci. 

Wedlug szacunk6w GUS w koncu 2013 roku poza granicami Polski przebywalo 

czasowo okolo 2 196 tys. mieszkanc6w naszego kraju , o 66 tys. (3 , I%) wiycej ni z w 201 2 

roku (okolo 2 130 tysl. Z danych spisowych 10
) wynika, ze wsr6d wyjezdzajqcych przewazajq 

ludzie mlodzi: 64 % z nich bylo w wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata), podczas gdy 

w calej populacji Polski ta kategoria stanowi 39%. Najliczniejsza byla grupa migrant6w 

w wieku 25-34 lata. W przypadku kobiet wiek ten w przyblizeniu pokrywa siy z okresem 

najwyzszej aktywnosci prokreacyjnej. 

Z analiz 11
) wynika, ze wydatki na utrzymanie i wychowanie dziecka wynoszq okolo 

15-30% budzet6w polskich rodzin. Calkowity koszt wychowania jednego dziecka do 

ukonczenia przez niego 19 r. z. zawiera siy w przedziale od 176 tys . do 190 tys. zl, a dw6jki 

dzieci od 317 tys. do 350 tys. zl. Przeciytne wydatki na osoby w gospodarstwie domowym 

skladajqcym siy z malzenstwa z dziecmi wynoszq od 504 zl w przypadku rodziny z trojgiem 

dzieci do 951 zl w rodzinie z jednym dzieckiem. 

Rodziny z dziecmi Sq bardziej zagrozone ub6stwem niz te nieposiadajqce dzieci na 

utrzymaniu: odsetek rodzin zyjqcych ponizej relatywnej granicy ub6stwa wsr6d rodzin z co 

najmniej jednym dzieckiem w 2014 r. byl wyzszy niz wsr6d malzenstw bez dzieci (6 ,4% 

w stosunku do 5,4%) i wzrastal wprost proporcjonalnie do liczby dzieci, w rodzinach 

wielodzietnych osiqgajqc wartosc 24,1% w przypadku rodzin z trojgiem dzieci oraz 48 , 3% 

w przypadku rodzin z czworgiem i wiycej dzieci 12). 

Czynnikiem decydujqcym o sytuacji materialnej rodziny jest pozycja na rynku pracy 

oraz zr6dlo dochod6w. Chociaz w 2014 r. najwyzszy byl odsetek os6b zyjqcych ponizej 

reJatywnej gramcy ub6stwa wsr6d gospodarstw domowych utrzymujqcych Sl y 

z niezarobkowych zr6del dochodu innych niz emerytury i renty (36 ,2%), to jednak biedy 

7
) Rocznik Demograflczny 2015, GUS . 

SJ Wed~ug ONZ starosc demograficzna spo~eczenstwa wystypuje, gdy liczba os6b powyzej 65 roku zycia 
przekracza 7% populacji . 
9

) lnformacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2013 , s. 2, GUS ; Dane za lata 
2007-201 3 dotyCZC:) os6b przebywaj C:)cych czasowo za graniq powyzej 3 mies iycy, natomiast dane do 2006 r. 
obejmuj C:) osoby przebywaj C:)ce czasowo powyzej 2 miesiycy. 
10l NSP 2011 . 
11

) Koszty wychowania dzieci w Polsce 2015, Raport Centrum im. Adama Smitha pod kierunkiem prof. dr. hab. 
Aleksandra Surdej a; Raport OECD Doing better for famili es, 2011. 
12

) Ub6stwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. , GUS 2015 . 
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doswiadczalo r6wniez wiele (15,6%) os6b zyj qcych w gospodarstwach utrzymujqcych siy 

z pracy najemnej. Nawet po uwzglttdnien iu wsparcia w postaci swiadczet1 rodzinnych oraz 

swiadczet1 z pomocy spolecznej doch6d czttsci rodzin , po uwzglydnieniu liczby os6b 

zaleznych, czctsto pozostaje niski . Przykladowo, w rodzinie z dwojgiem dzieci, w kt6rej jedna 

osoba pracuje za minimalne miesictczne wynagrodzenie (1750 zl brutto w 2015 r. , 1286 zl 

netto) doch6d na osoby wynosi 321 ,5 zl netto . Po uwzglydnieniu wsparcia w postaci 

swiadcze!l rodzinnych oraz z pomocy spolecznej doch6d w tej rodzinie zwiykszy siy do 

514 zl 13l. W przypadku uwzglydnien ia swiadczenia wychowawczego, doch6d tej rodziny 

wzrosnie do ok. 623 zl netto na osoby. Natomiast w rodzinie z dw6jkq dz ieci , w kt6rej oboje 

rodzice pracujq za minimalne miesictczne wynagrodzenie (1750 zl brutto, 1286 zl netto), 

doch6d na osoby wynosi 643 zl. Rodzina otrzyma w obecnym systemie swiadczet1 rodzinnych 

wsparcie na dzieci i j ej lqczny doch6d wyniesie ok . 695 zl netto. Po uwzg lydnieniu wsparci a 

w postaci swiadczenia wychowawczego doch6d rodzi ny wzrosnie do 893 zl netto na osobtt 

w rodzinie. 

Wartosc mmtmum socjalnego, a wtttc dochodu pozwalajqcego zapewnic takie 

warunki, aby umozliwic reprodukcj y sil zyciowych czlowieka, wychowanie potomstwa oraz 

utrzymanie wictzi spolecznych w czasie pracy, nauki i wypoczynku, obliczonego przez 

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na rok 20 14 wynosi dla gospodarstwa domowego z: 

- jednym dzieckiem mlodszym (w wieku 4-6 !at) 2 642,86 zl czyli 880,95 zl na osoby, 

- jednym dzieckiem starszym (w wieku 13- 15 !at) 2 805 , 10 zl czyli 935,03 zl na osoby, 

- dwoj giem dzieci 3 409,35 zl czyli 852,3 zl na osoby, 

- troj giem dzieci 4 176,88 zl czyl i 835,38 zl na osoby. 

13l Przy zatozen iu , ze jedno dziecko jest w wieku do 5 r. z. , a drug ie miydzy 5 a 18 r. z. 
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Wykres 3. wartosci minimum socjalnego w vvybranych typach gospodars1w pracowniczych i 

cmcryckich w 20 14 r. 14
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Zr6dlo: Opracowanie wlasne na podstawie danych Jnstytutu Pracy i Spraw Socjalnych 

Ze wst((pnych szacunk6w wynika, ze ub6stwo moze spasc o ok. 3 p.p., a zagrozenie 

ub6stwem wsr6d dzieci do 17 r. z. z 23 ,3% do poziomu 11%. 
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Zr6dlo: opracowane wlasne na podstawie danych EU-SJLC2013. 

z przeprowadzonych analiz wynika, ze swiadczenie wychowawcze bydzie mialo 

najwitrkszy wplyw na sytuacjy dochodowq rodzin znajdujqcych sitr w pierwszych 3 decylach 

dochodowych. 

CZESC II. ZAGADNIENIA SZCZEGOLOWE 

14) Kwoty podano w zl, w ujyciu miesiycznym, na osoby, w cenach sredniorocznych. M-myzczyzna, K-kobieta, 
Dml- dziecko mlodsze (wiek 4-6 I.), Dst - dziecko starsze (wiek 13-15 I.). 
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1. Cel ustawy 

Projektowana ustawa wprowadza do systemu prawnego nowe swiadczenie -

swiadczenie wychowawcze. swiadczenie wychowawcze kierowane jest do rodzin maj(!cych 

na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim cz~tsciowe pokrycie wydatk6w 

zwi(!zanych z zaspokojeniem potrzeb zyciowych i wychowywaniem dzieci. Wyksztalcenie 

i przygotowanie do zycia dzieci wi(!ze si~t z duzym obci(!:Zeniem finansowym dla os6b, 

u kt6rych pozostaj(! one na utrzymaniu, w szczeg6lnosci w rodzinach wieloosobowych. 

W zwi(!zku z powyzszym, rodziny cz~tsto napotykaj(! bariery ekonomiczne zwi(!zane 

z wielkosci(! dochodu. Niezb~tdne jest wi~tc wprowadzenie takich rozwi(!zan, kt6re umozliwi(! 

ich wyeliminowanie lub istotne zmniejszenie. Projektowana ustawa pozwoli zmniejszyc 

istniej(!ce obecnie ekonomiczne ograniczenia, w szczeg6lnosci wsr6d mlodych ludzi 

decyduj(!cych si~t na posiadanie potomstwa, zwlaszcza drugiego i kolejnego dziecka. 

2. Osoby uprawione do swiadczenia wychowawczego 

swiadczenie wychowawcze, podobnie jak inne swiadczenia o charakterze 

spolecznym, przyslugiwac b~tdzie obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej oraz innym osobom, 

kt6rym na podstawie przepis6w wsp6lnotowych oraz um6w mi~tdzynarodowych przyznane 

zostaly analogiczne do posiadanych przez obywateli prawa w zakresie swiadczen 

spolecznych. Jednoczesnie ustawa warunkuje prawo do swiadczenia wychowawczego od 

zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w kt6rym swiadczenie 

to rna przyslugiwac, chyba ze przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego 

lub dwustronne umowy mi~tdzynarodowe o zabezpieczeniu spolecznym stanowi(! inaczej. 

Rozwi(!zanie takie rna na celu eliminacjy potencjalnych przypadk6w, w kt6rych osrodek 

interes6w zyciowych danej osoby znajdowalby si~t w innym panstwie, zas osoba ta bylaby 

nadal nienaleznie uprawniona do pobierania swiadczenia wychowawczego w Polsce. 

Przewiduje siy, ze wprowadzone rozwi(!zanie pozwoli ograniczyc podobne przypadki do 

koniecznego minimum. 

Istot(! wprowadzanych projektowan(! ustaw(! regulacji jest obj~tcie swiadczeniem 

wychowawczym mozliwie jak najszerszego zakresu os6b posiadaj(!cych na swoim utrzymaniu 

dzieci, realizuj(!c tym samym podstawowy eel, tj. wsparcie ekonomiczne rodzin, 

w szczeg6lnosci tych zagrozonych ub6stwem, oraz cz~tsciowe pokrycie wydatk6w rodzic6w 

lub opiekun6w dzieci z tytulu wysokich koszt6w ich wychowania i wyksztalcenia. 

w konsekwencji swiadczenie wychowawcze przyslugiwac bydzie matce, ojcu, opiekunowi 

7 



prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka. Rozszerzenie katalogu na 

opiekun6w faktycznych dziecka rna przede wszystkim zabezpieczac otrzymywanie 

swiadczenia w sytuacjach, w kt6rych osoba faktycznie opiekujqq sitt dzieckiem wystqpila do 

sqdu rodzinnego z wnioskiem o jego przysposobienie. W przypadku zbiegu prawa rodzic6w, 

opiekun6w prawnych dziecka lub opiekun6w faktycznych dziecka do swiadczenia 

wychowawczego, swiadczenie to wyplacane bttdzie temu z rodzic6w, opiekun6w prawnych 

dziecka lub opiekun6w faktycznych dziecka, kt6ry faktycznie sprawuje opiektt nad 

dzieckiem. Jezeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest r6wnoczesnie przez oboje 

rodzic6w, opiekun6w prawnych dziecka lub opiekun6w faktycznych dziecka, swiadczenie 

wychowawcze wyplacane bttdzie temu, kto pierwszy zlozy wniosek. W przypadku gdy 

rodzice nie zamieszkujq wsp6lnie, a dziecko mieszka u jednego z rodzic6w przez czysc 

pierwszq CZ((SC miesiqca, a u drugiego z rodzic6w przez drugq CZt(SC miesiqca, w6wczas 

swiadczenie wychowawcze bttdzie dzielone pomiydzy rodzic6w proporcjonalnie do czasu, 

w kt6rym dziecko u danego rodzica zamieszkuje. Z kolei jezeli dziecko nie pozostaje we 

wsp6lnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodzic6w, swiadczenie wychowawcze 

wyplaca siy temu z rodzic6w, pod kt6rego opiekq znajduje sitt dziecko. Jezeli organ wlasciwy 

bttdzie mial wqtpliwosci co do tego, kto faktycznie sprawuje opiektt nad dzieckiem, bttdzie 

m6gl zwr6cic sitt do kierownika osrodka pomocy spolecznej o przeprowadzenie rodzinnego 

wywiadu srodowiskowego. 

Warto r6wniez napomniec, ze projektowana ustawa zaklada, ze swiadczenie 

0 podobnym charakterze do wprowadzanego swiadczenia wychowawczego, bydzie 

przyslugiwalo rodzinom zastypczym i osobom prowadzqcym rodzinne domy dziecka. 

Swiadczenie to wprowadzone zostanie do systemu wpierania rodziny i pieczy zastypczej 

i bttdzie mialo formy dodatku do otrzymywanych przez rodziny zastypcze i osoby prowadzqce 

rodzinne domy dziecka - swiadczenia na pokrycie koszt6w utrzymania dziecka 

um1eszczonego w p1eczy zastypczej. Dodatek ten nazwany zostal ,dodatkiem 

wychowawczym" i jego wysokosc wynosic bydzie tyle samo ile wynosic bydzie wysokosc 

swiadczenia wychowawczego. Dodatek wychowawczy przyslugiwac bttdzie na umieszczone 

w rodzinnej pieczy zastypczej dziecko, w wieku do ukonczenia 18. roku zycia. W odr6znieniu 

od swiadczenia wychowawczego prawo do dodatku na pierwsze dziecko nie bydzie 

uzaleznione od dochodu. Rozwiqzanie takie wynika z faktu, ze rodziny zastypcze i osoby 

prowadzqce rodzinne domy dziecka wykonujq zadanie wladz publicznych wynikajqce z art. 

72 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tj. zapewniajq opieky dzieciom pozbawionym 

opieki rodzicielskiej. Na utrzymanie dzieci umieszczonych w pieczy zastypczej otrzymujq 
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srodki publiczne, kt6rych oczywiscie nie mozna uznac jako ich doch6d. Pomimo tego, ze 

opieka zapewniana przez rodziny zastypcze i osoby prowadz'lce rodzinne domy dziecka rna 

charakter rodzinny, rodziny zastypcze i osoby prowadz'lce rodzinne domy dziecka oczywiscie 

nie maj'l, co do zasady, w przeciwieilstwie do rodzic6w, zadnych obowi'lzk6w 

alimentacyjnych wzglydem dzieci umieszczonych w pieczy zastypczej. 

Dodatek ten, podobnie jak swiadczenie wychowawcze, bttdzie finansowany z budzetu 

pailstwa, a jego realizacja stanowic bttdzie dla powiatu zadania z zakresu administracji 

rz'ldowej. 

3. Wysokosc swiadczenia wychowawczego i warunki jego nabywania 

Projektowana ustawa zaklada, ze swiadczenie wychowawcze przyslugiwac bttdzie 

osobom, o kt6rych mowa powyzej, do czasu osi'lgnittcia przez dziecko przyjmowanej 

powszechnie granicy doroslosci, tj. ukoilczenia przez dziecko 18. roku zycia. 

Swiadczenie wychowawcze - na kazde uprawnione dziecko - przyslugiwac bttdzie 

w wysokosci 500 zl miesittcznie. Zgodnie z zalozeniami, ustalona kwota 500 zl miesittcznie 

jest wystarczaj'lca dla poprawy zaspokojenia istotnych potrzeb dziecka, wynikaj'lcych 

z koniecznosci jego utrzymania, wyksztalcenia i przygotowania do zycia. 

Projekt przewiduje, ze swiadczenie wychowawcze na drugie i kazde kolejne dziecko 

przyslugiwac bttdzie bez wzglttdu na osi'lgany przez rodzintt doch6d. Natomiast swiadczenie 

wychowawcze na pierwsze dziecko przyslugiwac bttdzie w6wczas gdy doch6d rodziny nie 

przekroczy kwoty 800 zl na osobtt w rodzinie, a w przypadku gdy w rodzinie znajduje sitt 

dziecko niepelnosprawne - kwoty 1200 zl. 

Powyzsza konstrukcja przepis6w oddaje posredni eel calej regulacji, kt6rym jest 

potrzeba wsparcia gl6wnie rodzin z dwojgiem lub wittksz'l ilosciq dzieci. Rodziny posiadaj'lce 

na utrzymaniu jedynie jedno dziecko S'l w wittkszosci zdolne do poniesienia cittzaru 

ekonomicznego zwi'lzanego z jego wychowaniem i wyksztalceniem, zas rozszerzenie zakresu 

swiadczenia wychowawczego r6wniez na te rodziny wi'lzaloby sitt z nadmiernym 

obci'lzeniem budzetu pailstwa ze wzglttdu na ilosc potencjalnych beneficjent6w. Dodatkowo, 

dla rodzin nizej uposazonych, zblizaj'lcych sitt do wartosci minimum socjalnego, 

wprowadzono, poprzez kryterium dochodowe, mozliwosc otrzymania swiadczenia 

wychowawczego nawet na pierwsze dziecko. Zwittkszenie zas tego kryterium wobec rodzin, 

na kt6rych utrzymaniu pozostaje dziecko niepelnosprawne, do kwoty 1200 zl per capita, 
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zwiqzane jest z uwzglydnieniem dodatkowych ci~tzar6w jakie rodzice i opiekunowie muszq 

ponosic w zwiqzku z wydatkami na takie dziecko. 

Pierwszym dzieckiem, w rozumieniu przepis6w ustawy, jest jedyne lub najstarsze 

dziecko w rodzinie w wieku do ukonczenia 18. roku zycia. W przypadku dzieci urodzonych 

tego samego dnia, miesiqca i roku, bydqcych najstarszymi dziecmi w rodzinie w wieku do 

ukonczenia 18. roku zycia (np. w przypadku gdy w rodzinie jest dwoje blizniqt w wieku 16 lat 

i jedno dziecko w wieku 13 lat), pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane 

przez osoby uprawnionq do swiadczenia wychowawczego. Oznacza to, ze mogq zdarzyc si~t 

sytuacje, w kt6rych liczba dzieci, na kt6re przyznawane jest uprawnienie do swiadczenia 

wychowawczego w danej rodzinie, ulegnie zmniejszeniu, np. poprzez ukonczenie 18. roku 

zycia lub smierc jednego z np. dwojga dzieci. w takich przypadkach, mimo dotychczasowego 

pobierania swiadczenia wychowawczego, rodzice stracq prawo do pobierania tego 

swiadczenia wobec drugiego dziecka (pozostalego dziecka, kt6re nie ukonczylo 18. roku 

zycia), chyba ze spelnione zostanie kryterium dochodowe. 

Jednoczesnie, biorqc pod uwagy, ze bardzo czysto w sklad rodziny wchodzq nie tylko 

dzieci w wieku do ukonczenia 18. roku zycia, projektowana ustawa przewiduje, ze przez 

rodzin~t rozumie si~t r6wniez pozostajqce na utrzymaniu dzieci w wieku do ukonczenia 

25. roku zycia, a takZe dzieci, kt6re ukonczyly 25. rok zycia legitymujqce si~t orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepelnosprawnosci, jezeli w zwiqzku z tq niepelnosprawnosciq 

przysluguje swiadczenie pielygnacyjne lub specjalny zasilek opiekunczy albo zasilek dla 

opiekuna, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyplacie zasilk6w 

dla opiekun6w (Dz. U. poz. 567, z p6zn. zm.). Dzi~tki takiemu rozwiqzaniu mozliwe b~tdzie 

w spos6b realny ustalic sytuacjy dochodowq danej rodziny, bowiem przy ustalaniu dochodu 

na osoby w rodzinie brane bydq r6wniez pod uwagy dzieci starsze niz w wieku do ukonczenia 

18. roku zycia. Jezeli dzieci te nie bydq mialy wlasnych dochod6w, w6wczas doch6d na osoby 

w rodzinie b~tdzie odpowiednio nizszy. Jednoczesnie przewiduje siy, ze do czlonk6w rodziny 

nie bydzie si<r zaliczac dziecka pozostajqcego w zwiqzku malzenskim, a takze pelnoletniego 

dziecka posiadajqcego wlasne dziecko. Zar6wno dziecko pozostajqce w zwiqzku malZenskim, 

jak i pelnoletnie dziecko posiadajqce wlasne dziecko Sq osobami, kt6re zalozyly juz wlasne 

rodziny i jako takie mogq si~t ubiegac o swiadczenie wychowawcze na wlasne dzieci. 

Natomiast jdli chodzi o dzieci pozostajqce pod opiekq opiekuna prawnego, to dzieci tych 

r6wniez nie zalicza si~t do czlonk6w rodziny, a ustalajqc doch6d uprawniajqcy do swiadczenia 

wychowawczego brae si~t bydzie pod uwagy wylqcznie doch6d tego dziecka. 

Okreslony zostal takze spos6b ustalania dochodu rolnik6w z gospodarstwa rolnego. 
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Ponadto w przypadku gdy kt6rys z czlonk6w rodziny przebywa w instytucji 

zapewniaj<tcej calodobowe utrzyrnanie (tj. w dornu pornocy spolecznej, rnlodziezowyrn 

osrodku wychowawczyrn, schronisku dla nieletnich, zakladzie poprawczyrn, areszcie 

sledczyrn, zakladzie karnyrn, szkole wojskowej lub innej szkole, jezeli instytucje 

te zapewniaj 'l nieodplatnie pelne utrzyrnanie) 1 ub w pieczy zastypczej, ustalaj <tC doch6d 

w przeliczeniu na osoby, nie uwzglttdnia sitt osoby przebywaj<tcej w tej instytucji. 

Projektowana ustawa przewiduje r6wniez regulacje odnosz<tce sitt do sytuacji, gdy 

dana rodzina utracila lub uzyskala doch6d. Rozwi<tzania w tyrn zakresie zostaly 

uksztaltowane w taki spos6b, aby spos6b ustalania dochodu odzwierciedlal rzeczywist<t 

sytuacjy dochodow<t rodziny. 

Swiadczenie wychowawcze nie bttdzie przyslugiwac, jezeli: 

1) dziecko pozostaje w zwi<tzku rnalzenskirn; 

2) dziecko zostalo urnieszczone w instytucji zapewniaj<tcej calodobowe utrzyrnanie albo 

w pieczy zastt(pczej; 

3) pelnoletnie dziecko rna ustalone prawo do swiadczenia wychowawczego na wlasne 

dziecko; 

4) czlonkowi rodziny przysluguje za gramc<t na dziecko swiadczenie o podobnyrn 

charakterze do swiadczenia wychowawczego, chyba ze przepisy 0 koordynacji 

systern6w zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne urnowy o zabezpieczeniu 

spolecznyrn stanowi<t inaczej. 

Nalezy zwr6ci6 w tyrn rniejscu uwagt(, ze pr6g doroslosci dzieci zwt<tzany 

z osi<tgnittciern pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych, a tyrn sarnyrn jednoczesnie utrat<t 

prawa do swiadczenia wychowawczego, zostal, zgodnie z regularni og6lnyrni, ustalony 

na 18. rok zycia. Jednakze, w niekt6rych przypadkach polskie prawo przewiduje, ze osoby 

kt6re nie ukonczyly 18. roku zycia rnog<t nabyc peln<t zdolnosc do czynnosci prawnych 

poprzez wejscie w zwi<tzek rnalzenski. W takich przypadkach, dalsze przyznawanie rodzicorn 

i opiekunorn takich os6b swiadczenia wychowawczego byloby nieuzasadnione i sprzeczne 

z celern niniejszej ustawy. W zwi<tzku z tyrn, ograniczenie swiadczenia wychowawczego 

wobec dzieci pozostaj<tcych w zwi<tzku rnalzenskirn wydaje sitt wlasciwe. Wprowadzenie 

ograniczenia prawa do swiadczenia wychowawczego wobec pelnoletnich dzieci, kt6re 

S<t uprawmone do swiadczenia wychowawczego na wlasne dzieci, rna na celu elirninacjy 

potencjalnych przypadk6w kurnulacji swiadczen. Uzasadnione jest przypuszczenie, 

ze posiadanie wlasnego dziecka l<tczy sitt z osi<tgnittciern znacznego stopnia sarnodzielnosci, 

w zwi<tzku z czyrn wyplata swiadczenia bylaby w wittkszosci przypadk6w nieuzasadniona. 
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Natomiast w sytuacji pozostawania dziecka w instytucji zapewniajqcej calodobowe 

utrzymanie alba w pieczy zastypczej, rodzice lub opiekunowie dziecka nie ponoszq koszt6w 

zwiqzanych z jego utrzymaniem lub koszty te sq w znacznym stopniu ograniczane. 

Wlasciwym jest zatem wstrzymanie wyplaty swiadczeil za te okresy, w kt6rych faktyczny 

ciyzar ekonomiczny utrzymania dziecka spoczywa na innym podmiocie. 

W przypadku gdy zaistniejq sytuacje, ze rodzina bydzie marnotrawic przyznane jej 

swiadczenie wychowawcze lub wydatkowac je bydzie niezgodnie z przeznaczeniem organ 

wlasciwy przekazywac bydzie to swiadczenie w calosci lub w czysci w formie rzeczowej lub 

w formie oplacania uslug (np. zlobka, czy zajyc pozalekcyjnych). Rozwiqzanie to rna na celu 

ograniczenie przypadk6w, w kt6rych swiadczenie wychowawcze bydzie przeznaczane przez 

rodzic6w lub opiekun6w dziecka na cele niezgodne z ustawq, 

w szczeg6lnosci kiedy kwota swiadczenia bydzie wykorzystywana przez te osoby 

na zaspokajanie potrzeb wlasnych z pominiyciem potrzeb dziecka. 

Ponadto istotnym rozwiqzaniem, w szczeg6lnosci z punktu widzenia rodzin gorzej 

sytuowanych, jest wylqczenie dochod6w uzyskiwanych z tytulu swiadczenia 

wychowawczego z katalogu dochod6w warunkujqcych prawo do swiadczeil 0 charakterze 

spolecznym. Oznacza to, ze swiadczenie wychowawcze nie bydzie mialo wplywu na prawo 

do swiadczeil z pomocy spolecznej, swiadczeil rodzinnych, swiadczeil z funduszu 

alimentacyjnego, czy dodatk6w mieszkaniowych. 

4. Podmioty realizuj~ce zadania w zakresie swiadczenia wychowawczego 

Realizacja swiadczenia wychowawczego nalezec bydzie do gminy. Zadanie to zostalo 

nalozone na w6jta, burmistrza lub prezydenta miasta (organ wlasciwy). Organ wlasciwy 

bydzie m6gl upowaznic swojego zast((pC((, pracownika urzydu alba kierownika osrodka 

pomocy spolecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a takze innq osoby na wniosek 

kierownika osrodka pomocy spolecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do 

prowadzenia postypowania w sprawach z zakresu swiadczenia wychowawczego. 

Podkrdlenia wymaga, ze realizacja swiadczenia wychowawczego w osrodku pomocy 

spolecznej nie maze powodowac nieprawidlowosci w wykonywaniu zadail pomocy 

spolecznej, a takze nie maze naruszac norm zatrudnienia pracownik6w socjalnych 

okreslonych w przepisach o pomocy spolecznej. 

Jezeli chodzi o swiadczenie wychowawcze realizowane w zwiqzku z koordynacjq 

system6w zabezpieczenia spolecznego, to wlasciwy w tym zakresie bydzie marszalek 
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wojew6dztwa- to on, w tym przypadku, wydawal bydzie decyzje w sprawach dotyczqcych 

swiadczenia wychowawczego, a wyplacac swiadczenie bydzie gmina. 

Dodatek wychowawczy przyslugujqcy rodzinom zastypczym i osobom prowadzqcym 

rodzinne domy dziecka wyplacany bydzie przez powiat Gednostky samorzqdu terytorialnego 

odpowiedzialnq za organizacjy pieczy zastypczej). 

Podmioty realizujqce ustawy otrzymajq srodki finansowe na pokrycie koszt6w obslugi 

zadan zwiqzanych z jej realizacjq. W przypadku gminy i powiatu, tj. jednostek, kt6re 

wyplacajq odpowiednio swiadczenie wychowawcze i dodatek wychowawczy, koszty te 

zostaly okreslone jako procent od wyplaconych srodk6w. W przypadku marszalka 

wojew6dztwa, kt6ry wydaje decyzje w sprawach zwiqzanych z koordynacjq system6w 

zabezpieczenia spolecznego w UE, ale nie wyplaca swiadczen, koszty bydq okreslane 

indywidualnie. Decyzja w tym zakresie podejmowana bydzie przez Ministra Finans6w, na 

podstawie przeprowadzonej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej analizy 

danych pochodzqcych z zebranego od marszalk6w zapotrzebowania na srodki. 

5. Post((powanie w sprawach przyznawania i wyplacania swiadczenia wychowawczego 

Ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego oraz jego wyplata nastypujq 

odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego 

dziecka. Do wniosku konieczne bydzie dolqczenie dokument6w potwierdzajqcych spelnienie 

wymagan koniecznych do uzyskania prawa do swiadczenia wychowawczego 

tj. w szczeg6lnosci zaswiadczenia lub oswiadczenia 0 dochodach rodziny, zaswiadczenia 

Z SqdU rodzinnego lub osrodka adopcyjnego 0 prowadzonym postypowaniu Sqdowym 

w sprawie o przysposobienie dziecka (w przypadku opiekun6w faktycznych), czy orzeczenie 

sqdu opiekunczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (w przypadku opiekuna 

prawnego ). Podkreslic nalezy, ze dokument6w dotyczqcych dochod6w rodziny nie bydzie 

trzeba skladac w przypadku gdy dana osoba nie bydzie siy ubiegac o przyznanie uprawnienia 

do swiadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko - bowiem tylko w przypadku gdy 

osoba uprawniona bydzie chciala uzyskac swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko 

pod uwagy brany jest doch6d rodziny. W przypadku drugiego i nastypnych dzieci doch6d 

pozostaje bez znaczenia. Zatem jezeli osoba uprawniona zdaje sobie sprawy, ze nie spelni 

wymogu w zakresie kryterium dochodowego (tj. przekroczy odpowiednio pr6g 800 zl lub 

1200 zl na osoby w rodzinie), w6wczas zadne oswiadczenia czy zaswiadczenia o dochodach, 
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w celu uzyskania prawa do swiadczenia wychowawczego na drugie i nast((pne dzieci, nie 

b((dzie potrzebna. 

Szczeg6lowy spos6b i tryb post((powania w sprawach o swiadczenie wychowawcze 

oraz wz6r wniosku o przyznanie tego swiadczenia, a takze zalqcznik6w do wniosku, 

okreslony zostanie w rozporzqdzeniu ministra wlasciwego do spraw rodziny. 

Projektowane niniejszq ustawq rozwiqzania dostosowane Sq do informatyzacji. Przepisy 

ustawy stwarzajq mozliwosc skladania wniosku o przyznanie prawa do swiadczenia 

wychowawczego w postaci elektronicznej za pomocq systemu teleinformatycznego 

utworzonego przez ministra wlasciwego do spraw rodziny lub systemu teleinformatycznego 

wskazanego w obwieszczeniu przez ministra wlasciwego do spraw rodziny i ministra 

wlasciwego do spraw informatyzacji. R6wniez zalqczniki do wniosk6w skladanych droga 

elektronicznq b((dq mogly miec postac dokument6w elektronicznych bqdz elektronicznych 

kopii dokument6w papierowych. Dla ulatwienia wypelniania wniosk6w skladanych w postaci 

elektronicznej cztts6 danych b((dzie uzupelniania automatycznie poprzez ich pozyskiwanie 

z rejestru PESEL. Nadto organy prowadzqce postypowania w przedmiocie przyznania 

swiadczenia wychowawczego bydq dysponowaly prawem do weryfikowania, drogq 

elektronicznq, za posrednictwem ministra wlasciwego dopraw rodziny, danych z rejestrem 

PESEL. Nie b((dzie r6wniez koniecznosci dolqczania do wniosku szeregu zaswiadczeil (np. 

dotyczqcych dochod6w- organ wlasciwy bowiem b((dzie je pozyskiwal samodzielnie. 

Projektowana ustawa naklada ponadto na ministra wlasciwego do spraw rodziny 

obowiqzek stworzenia rejestru centralnego os6b pobierajqcych i ubiegajqcych sitt 

o swiadczenie wychowawcze oraz czlonk6w ich rodzin. Zadaniem podstawowym tworzonego 

rejestru jest mozliwosc analizy statystycznej zbioru os6b i pobieranych swiadczeil w celu 

okreslenia przewidywanych na kolejne okresy budzetowe zapotrzebowail na srodki finansowe 

w zakresie swiadczenia wychowawczego. Nalezy zauwazyc, ze rejestr centralny do cel6w 

statystycznych podlega anonimizacji i wszelkie analizy odbywajq sitt na bazie danych 

jednostkowych pozbawionych cech danych osobowych. Analizy takiego zbioru danych sluzyc 

b((dq zbadaniu charakterystyki zbiorowosci os6b pobierajqcych swiadczenie wychowawcze 

oraz czlonk6w ich rodzin celem okreslenia mozliwych zm1an w strukturze 

swiadczeniobiorc6w, a co za tym idzie przewidzenia zmian zapotrzebowania na srodki 

finansowe budzetu pailstwa na realizacjy zadania z zakresu administracji rzqdowej jakim 

bydzie pomoc pailstwa w wychowywaniu dzieci poprzez wyplat(( swiadczeil 

wychowawczych, oraz w celu dokonywania Ocen Skutk6w Regulacji przyszlych rozwiqzail 

dotyczqcych tej samej grupy odbiorc6w jak w przypadku swiadczenia wychowawczego. 
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Prawo do swiadczenia wychowawczego ustalane b~tdzie na okres j ednego roku - od 

dnia 1 pazdziernika do dnia 30 wrzesnia nastl(pnego roku. Wnioski o jego ustalenie b~tdzie 

mozna skladac od dnia 1 sierpnia danego roku. Swiadczenie przyznawane b~tdzie od miesiqca, 

w kt6rym wplynql wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami. Wyplata swiadczenia nastqpi 

nie p6zniej niz do ostatniego dnia miesiqca, za kt6ry zostalo ono przyznane, chyba ze wniosek 

zostanie zlozony po 10 dniu miesiqca, w6wczas swiadczenie wychowawcze za dany miesiqc 

wyplacane b~tdzie najp6zniej do ostatniego dnia miesiqca nastl(pujqcego po miesiqcu, 

w kt6rym zlozono wniosek. 

Jezeli w stosunku do osoby ubiegajqcej si~t o swiadczenie wychowawcze lub osoby 

pobierajqcej to swiadczenie wystqpiq wqtpliwosci dotyczqce sprawowania opieki nad 

dzieckiem, organ wlasciwy (marszalek wojew6dztwa) b~tdzie mial mozliwosc wystqpienia do 

kierownika osrodka pomocy spolecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 

srodowiskowego, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z p6zn. zm.), w celu weryfikacji tych wqtpliwosci. Z wnioskiem 

takim organ wlasciwy b~tdzie m6gl wystqpic r6wniez w przypadku powzi~tcia informacji 

o marnotrawieniu swiadczenia wychowawczego lub wydatkowaniu go niezgodnie 

z przeznaczemem. Organ wlasciwy b~tdzie m6gl takze wystqpic do osrodka pomocy 

spolecznej 0 udzielenie informacji 0 okolicznosciach uprawniajqcych do swiadczenia 

wychowawczego, marnotrawieniu tego swiadczenia lub wydatkowaniu go niezgodnie 

z przeznaczeniem, jezeli informacje te zostaly ustalone w rodzinnym wywiadzie 

srodowiskowym przeprowadzonym nie wczdniej niz 3 miesiqce przed dniem otrzymania 

przez osrodek pomocy spolecznej wniosku 0 udzielenie informacji. 

Wyplata swiadczenia wychowawczego podlegac b~tdzie wstrzymaniu, jezeli osoba 

otrzymujqca to swiadczenia odm6wi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie 

wyjasnien co do okolicznosci majqcych wplyw na prawo do tego swiadczenia. Ponadto organ 

wlasciwy wstrzyma wyplatl(, jezeli osoba otrzymujqca swiadczenie wychowawcze me 

podejmuje swiadczenia wychowawczego przez trzy kolejne miesiqce kalendarzowe. 

Jezeli swiadczenie wychowawcze zostanie pobrane nienaleznie, w6wczas osoba kt6ra 

pobrala swiadczenie obowiqzana b~tdzie do jego zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami za 

zwloky. Projektowana ustawa okresla, ze za nienaleznie pobrane swiadczenie wychowawcze 

uwaza si~t: 
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1) swiadczenie wychowawcze wyplacone mtmo zaistnienia okolicznosci powodujq.cych 

ustanie lub zawieszenie prawa do swiadczenia wychowawczego albo wstrzymanie 

wyplaty swiadczenia wychowawczego, jezeli osoba pobierajq.ca to swiadczenie byla 

pouczona o braku prawa do jego pobierania; 

2) swiadczenie wychowawcze przyznane lub wyplacone na podstawie falszywych zeznan 

lub dokument6w albo w innych przypadkach swiadomego wprowadzenia w blq.d przez 

osoby pobierajq.cq. to swiadczenie; 

3) swiadczenie wychowawcze wyplacone w przypadku gdy marszalek wojew6dztwa ustali, 

ze majq. zastosowanie przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego, 

za okres od dnia, w kt6rym osoba stala sit( uprawniona do swiadczenia wychowawczego 

w innym panstwie w zwiq.zku ze stosowaniem przepis6w o koordynacji system6w 

zabezpieczenia spolecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznajq.cej 

swiadczenie wychowawcze; 

4) swiadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, kt6rej nastypnie 

stwierdzono niewaznos6 z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z razq.cym 

naruszeniem prawa albo swiadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, 

kt6ra zostala nastypnie uchylona w wyniku wznowienia postypowania i osobie 

odm6wiono prawa do swiadczenia wychowawczego; 

5) swiadczenie wychowawcze wyplacone osobie innej niz osoba, kt6ra zostala wskazana 

w decyzji przyznajq.cej swiadczenie wychowawcze, z przyczyn niezaleznych od organu, 

kt6ry wydal t(( decyzjy. 

Nalezy jednak podkre8li6, ze organ wlasciwy, jezeli zachodzq. szczeg6lnie uzasadnione 

okolicznosci dotyczq.ce sytuacji rodziny, bydzie m6gl umorzy6 kwoty nienaleznie pobranego 

swiadczenia wychowawczego lq.cznie Z odsetkami W calosci lub W CZ((SCi, odroczyc termin 

platnosci albo rozlozy6 na raty. 

6. Weryfikacja wysokosci swiadczenia wychowawczego 

w odniesieniu do wysokosci kwoty swiadczenia wychowawczego projekt przewiduje, 

ze Rada Ministr6w bydzie miala mozliwosc podniesienia tej kwoty w drodze rozporzq.dzenia. 

Rada Ministr6w w tym zakresie rna brae pod uwag(( prognozowany srednioroczny wskaznik 

cen towar6w i uslug konsumpcyjnych og6lem, przyj((ty w ustawie budzetowej na dany rok 

kalendarzowy. 
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Ponadto zaklada siy, ze po uplywie 3 lat od dnia wejscia projektowanej ustawy 

w zycie, Rada Ministr6w dokona oceny skutk6w jej obowiej.zywania. Na podstawie tej oceny 

Rada Ministr6w przedstawi propozycje wprowadzenia stalego mechanizmu wzrostu zar6wno 

kwoty swiadczenia wychowawczego, jak i kryteri6w dochodowych. 

7. Zmiany w innych ustawach 

Projektowana ustawa przewiduje zmiany w nastypuj'lcych ustawach: 

1) ustawie z dnia 1 7 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 101, z p6zn. zm.); 

2) ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postypowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z p6zn. zm.); 

3) ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z p6zn. zm.); 

4) ustawie z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz 

z 2016 r. poz. 35 i 64); 

5) ustawie z dnia 26 paidziernika 1995 r. o niekt6rych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2071); 

6) ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy panstwa w splacie niekt6rych kredyt6w 

mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyplaconych 

premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 763 oraz z 2015 r. poz. 1582, 1830 i 1854); 

7) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu 

os6b niepelnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z p6zn. zm.); 

8) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2135 i 2281); 

9) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 

z p6zn. zm.); 

1 0) ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

966, z p6zn. zm.); 

11) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 

z p6zn. zm.); 

12) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej; 

13) ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, 

z p6zn. zm.); 
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14) ustawie z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawmonym do aliment6w 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 859, z p6zn. zm.); 

15) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z 

p6Zn. zm.); 

16) ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastypczej (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 332, z p6zn. zm.); 

17) ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 oraz z 20 15 r. 

poz. 1359). 

Ad. 1 i 2. 

Zmiana przewiduje, ze swiadczenie wychowawcze oraz swiadczenia dla rodzin 

zastypczych i os6b prowadzqcych rodzinne domy dziecka, podobnie jak inne swiadczenia o 

charakterze socjalnym, nie bydq podlegac egzekucji. 

Ad. 3. 

Na mocy tej zmiany swiadczenie wychowawcze (oraz dodatek wychowawczy) bydzie 

wolne od podatku dochodowego od os6b fizycznych. 

Ad.4. 

Obecnie ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty przewiduje, ze 

oswiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka moze bye zweryfikowane za pomocq 

wywiadu, o kt6rym mowa w art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach 

rodzinnych. Projektowana ustawa przewiduje rezygnacjy z tego wywiadu w ustawie z dnia 28 

listopada 2003 r. 0 swiadczeniach rodzinnych. w zwiqzku z tym konieczna jest r6wniez 

stosowna zmiana w ustawie z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty ustawy- proponuje 

siy odwolanie do rodzinnego wywiadu srodowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia 

prawa do swiadczenia wychowawczego. 

Ad. 5 i 6. 

Zmiany w ustawie z dnia 26 pazdziernika 1995 r. o niekt6rych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego oraz w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy pailstwa 

w splacie niekt6rych kredyt6w mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz 

refundacji bankom wyplaconych premii gwarancyjnych przewidujq, ze swiadczenie 

wychowawcze oraz dodatek wychowawczy nie bydq brane pod uwag(( przy ustalaniu 

dochodu, od kt6rego uzalezniona jest wysokosc czynszu w lokalu mieszkalnym bydqcym w 
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zasobach towarzystwa budownictwa mieszkaniowego oraz przy ustalaniu dochodu, od 

kt6rego uzalezniona jest pomoc panstwa w splacie kredytu. 

Ad. 7. 

Zmiany majq na celu dostosowanie rozwiqzan wynikajqcych z projektowanej ustawy 

do informatyzacji. 

Ad. 8. 

Projektowana ustawa wprowadza kolejne swiadczenie oparte o powielany model 

swiadczen rodzinnych i spolecznych. Wiele sposr6d dotychczas istniejqcych w systemie 

polityki rodzinnej i spolecznej uslug przenika siy. Wiele wyplacanych swiadczen jest 

wzajemnie powiqzanych (np. kryteria dochodowe, czy wymagany okreslony status 

beneficjenta swiadczen). Aktualnie obowiqZUjqce uregulowania prawne w duzej mierze 

ograniczajq mozliwosci wymiany danych miydzy instytucjami obszaru rynku pracy i polityki 

spolecznej - gl6wnie z uwagi na ochrony danych osobowych i brak odpowiednich 

uregulowan (lub niekorzystnq interpretacjy istniejqcych) w ustawach szczeg6lowych. Mamy 

do czynienia z r6znymi bazami danych, posiadajqcymi r6znych Administrator6w Danych 

Osobowych - co stanowi duzq przeszkody w integracji informacji o kliencie korzystajqcym 

z r6znych uslug rynku pracy i polityki spolecznej. Instytucje realizujqce r6zne programy tylko 

w ograniczonym zakresie wymieniajq miydzy sobq dane o swoich beneficjentach (Powiatowe 

Urzydy Pracy, Miejskie Osrodki Pomocy Spolecznej, Centrum Swiadczen Spolecznych), 

funkcjonujq w oparciu o dedykowane porozumienia administracyjne miydzy instytucjami, 

regulujqce eel i zakres wsp6ldzialania, w tym udost(;(pniania danych. Instytucje te- posiadajqc 

wlasne bazy danych klient6w, wlasne uregulowania dotyczqce celu i zakresu przetwarzania 

danych, pelniqc jednoczesnie roly administrator6w baz danych dla swoich baz danych -

wymieniajq miydzy sobq dane tylko w uzasadnionych przypadkach. Podobnie wyglqda tu 

wsp6lpraca z instytucjami zewnytrznymi (np. miydzy Powiatowym Urzydem Pracy 

a Zakladem Ubezpieczen Spolecznych) - dzialanie w trybie wnioskowym. Tym samym nie 

jest mozliwe sprawdzenie efektywnosci mechanizmu pomocowego, efektywnosci pomocy dla 

danego mieszkanca, ani wykrywanie naduzyc. Proponowana zmiana rna na celu 

wyeliminowanie tych problem6w i ulatwienie przekazywania danych miydzy organam1 

administracji publicznej. 

Ad. 9. 

Art. 299 § 1 w zw. z § 3 oraz art. 299 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -

Ordynacja podatkowa przewiduje, ze organy podatkowe udostypniajq informacje zawarte 

w aktach spraw podatkowych oraz informacje o numerach rachunk6w bankowych 
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okreslonym organom osobom. Projektowana zmrana przewiduje, ze informacje 

te udostypniane bttd~ r6wniez w6jtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszalkom 

wojew6dztw w zakresie prowadzonych postypowan 0 przyznanie swiadczenia 

wychowawczego. Jest to rozwi~zania analogiczne do funkcjonujqcego w odniesieniu 

do innych swiadczen 0 charakterze socjalnym. 

Ad. 10. 

Zmiany w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 

przewidujq, ze swiadczenie wychowawcze (oraz dodatek wychowawczy) nie bttdzie wliczane 

do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego. 

Ad. 11. 

w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 0 swiadczeniach rodzinnych proponuje siy 

zmiany w zakresie wywiad6w weryfikujqcych, czy osoba ubiegajqca sitt o swiadczenia 

rodzinne samotnie wychowuje dziecko oraz czy osoby ubiegajqce siy (pobierajqce) 

swiadczenie pielygnacyjne albo zasilek dla opiekuna spelniajq wymagania konieczne 

do uzyskania (pobierania) tych swiadczen. Obecnie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. 

o swiadczeniach rodzinnych przewiduje, ze jezeli w stosunku do osoby ubiegajqcej sitt 

o swiadczenia rodzinne wyst~piq wqtpliwosci co do samotnego wychowywania dziecka organ 

wlasciwy moze przeprowadzic wywiad. Organ wlasciwy moze r6wniez zwr6cic sitt do 

kierowania osrodka pomocy spolecznej 0 przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 

srodowiskowego, o kt6rym mowa w przepisach o pomocy spolecznej. Wydaje sit(, ze dwa 

narzttdzia weryfikacji uprawnien (tj. wywiad z przepis6w o swiadczeniach rodzinnych 

i wywiad z przepis6w o pomocy spolecznej) sq niecelowe. Dlatego proponuje sitt 

pozostawienie jedynie jednego narzttdzia- rodzinnego wywiadu srodowiskowego, o kt6rym 

mowa w przepisach o pomocy spolecznej. Dodatkowo doprecyzowane zostaly przepisy 

wskazujqce cele, dla kt6rych wywiad rna bye przeprowadzany. 

Pozostale zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych 

ma]q charakter precyzuj~cy koniecznosc ich wprowadzenia wynika z faktu, 

ze projektowana ustawa o pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci jest systemowo sp6jna 

z ustaw~ z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych. Zatem w celu 

wyeliminowania wqtpliwosci interpretacyjnych nalezy uksztaltowac przepisy obu ustaw 

w spos6b sp6jny. 

Ad. 12. 

Zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej majq na celu 

dostosowanie rozwiqzan wynikajqcych z projektowanej ustawy do informatyzacji. 
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Wprowadza siy takze zmiany byd'lce konsekwencj'l wyzej wskazanych zm1an w ustawie 

z dnia 28 listopada 2003 r. 0 swiadczeniach rodzinnych dotycz'lcych rodzinnego wywiadu 

srodowiskowego. 

Ponadto projektowane rozwi'lzania przewiduj'l, ze swiadczenie wychowawcze (oraz dodatek 

wychowawczy) nie bydzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do swiadczen z pomocy 

spolecznej. 

Ad. 13. 

Projektowana zmiana przewiduje, ze oplacie skarbowej me bydzie pod1egae 

dokonanie czynnosci urzydowej, wydanie zaswiadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 

albo zlozenie dokumentu stwierdzaj'lcego udzielenie pelnomocnictwa lub prokury albo jego 

odpisu, wypisu lub kopii w sprawach z zakresu swiadczenia wychowawczego. Rozwi'lzanie 

to jest analogiczne do innych rozwi'lzan z zakresu swiadczen socjalnych. 

Ad. 14. 

Art. 50 ustawy z dnia 27 s1erpma 2009 r. o finansach publicznych stanowi, 

ze w przyjmowanych przez Rady Ministr6w projektach ustaw, kt6rych skutkiem finansowym 

moze bye zmiana poziomu wydatk6w jednostek sektora finans6w publicznych w stosunku do 

wielkosci wynikaj'lcych z obowi'!Zuj'lcych przepis6w, okresla siy w tresci projektu 

maksymalny limit tych wydatk6w wyrazony kwotowo, na okres 10 lat budzetowych 

wykonywania ustawy, oddzielnie dla kazdego roku, poczynajqc od pierwszego roku 

planowanego wejscia w zycie ustawy. Jednoczesnie taki projekt ustawy rna zawierae 

mechanizmy korygujqce, majqce zastosowanie w przypadku przekroczenia lub zagrozenia 

przekroczenia przyjytego na dany rok budzetowy maksymalnego limitu wydatk6w. 

Dodatkowo w projekcie rna bye okreslony wlasciwy organ, kt6ry monitoruje wykorzystanie 

limitu wydatk6w na wykonywanie zadania publicznego przez jednostki sektora finans6w 

publicznych oraz odpowiada za wdrozenie mechanizm6w korygujqcych. 

Z obowi'lzku wprowadzenia powyzszych regulacji zwolnione Sq m. m. projekty z zakresu 

swiadczen rodzinnych. 

Jak juz wskazano powyzej projektowana ustawa jest systemowo sp6jna z ustawq 

z dnia 28 listopada 2003 r. 0 swiadczeniach rodzinnych, a projektowane swiadczenie 

wychowawcze (oraz dodatek wychowawczy) jest swiadczeniem, kt6re, podobnie jak 

wiykszose swiadczen rodzinnych, kierowane jest do rodzin majqcych dzieci na utrzymaniu. 

Dlatego konieczne jest dokonanie takich zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych, kt6re z wprowadzania om6wionych regulacji wynikaj'lcych 
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z art. 50 tej ustawy zwolni'! r6wniez projekty ustaw dotycz'!ce swiadczenia wychowawczego 

oraz dodatku wychowawczego. 

Ad. 15. 

Projektowane zmmny w ustawie z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do aliment6w S'! zmianami doprecyzowuj'!cymi - tak, aby ustawa ta byla 

sp6jna z ustaw'! z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych, do kt6rej odnosi si~ 

w zakresie katalogu dochod6w. Ponadto zmiany maj'! na celu dostosowanie rozwi'!zan 

wynikaj'!cych z projektowanej ustawy do informatyzacji (podobnie jak zmiany w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b 

niepelnosprawnych a takze w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej). 

Ad. 16. 

Jak juz wskazano powyzej, projektowana ustawa zaklada przyzname rodzinom 

zast~pczym i osobom prowadz'!cym rodzinne domy dziecka dodatku wychowawczego -

tj. swiadczenia 0 podobnym charakterze do wprowadzanego swiadczenia wychowawczego. 

Dodatek tek wprowadzany jest w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zast~pczej .. 

Ad. 17. 

Zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 

oraz z 2015 r. poz. 1359) umozliwiaj'! dostosowanie rozwi'!zan w niej zawartych do 

informatyzacj i. 

8. Obowh1zek sprawozdawczy Rady Ministrow 

Projektowana ustawa naklada na Rad~ Ministr6w obowi'!zek przedstawienia corocznie 

Sejmowi i Senatowi, w terminie do dnia 30 wrzesnia kazdego roku, sprawozdania z realizacji 

ustawy za rok poprzedni. Obowi'!zek sprawozdawczy z realizacji ustawy znajduje si~ r6wniez 

w innych aktach prawnych z zakresu polityki rodzinnej (np. w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457, z p6zn. zm.), czy 

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast~pczej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z p6zn. zm.) i stanowi rozwi'!zanie, kt6ry w spos6b kompleksowy 

pozwala podsumowac roczne funkcjonowanie obowi'!zuj'!cych rozwi'!zan, a - w razie 

potrzeby - podj'!c stosowne kroki sluz'!ce lepszej realizacji cel6w danej ustawy. Projekt 

zaklada, ze pierwsze sprawozdanie zostanie przestawione Sejmowi i Senatowi do dnia 30 
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wrzesnia 2018 r. (za okres od dnia wejscia w zycie projektowanej ustawy do dnia 31 grudnia 

2017r.). 

Ponadto na ministra wlasciwego do spraw rodziny nalozony zostal obowi~zek 

dokonania, po uplywie 12 miesil(cy od dnia wejscia w zycie ustawy, przegl~du wszystkich 

system6w swiadczen na rzecz rodziny i przedstawienia Radze Ministr6w wniosk6w co do 

koniecznosci dokonania ewentualnych zmian w tych systemach. 

9. Rozwi~zania w okresie przejsciowym 

Jak juz om6wiono powyzej okres, na kt6ry ustalane bttdzie prawo do swiadczenia 

wychowawczego, rozpoczynal sit( bttdzie w dniu 1 pazdziernika i km1czyl w dniu 30 wrzesnia 

nastl(pnego roku. Kieruj~c sit( koniecznosci~ jak najpilniejszego wdrozenia projektowanej 

ustawy przewiduje sit(, ze pierwszy okres na kt6ry ustalane bttdzie prawo do swiadczenia 

wychowawczego rozpocznie sit( z dniem wejscia w zycie ustawy i skonczy dnia 30 wrzesnia 

2017 r. Rozwiqzanie to jest korzystne nie tylko z punktu widzenia rodzin, do kt6rych 

kierowane jest swiadczenie wychowawcze, ale r6wniez z punktu widzenia gmin, kt6re 

swiadczenie wychowawcze bttdq realizowac, bowiem nie bttdq musialy dwukrotnie w roku 

2016 ustalac prawa do tego swiadczenia- nastl(pny, juz ,wlasciwy" okres, na kt6ry ustalane 

bttdzie prawo do swiadczenia wychowawczego, rozpocznie siy dopiero w dniu 1 pazdziernika 

2017 r. 

Ustalajqc prawo na ww. pierwszy okres, brany rna bye pod uwagl( doch6d rodziny 

z roku 2014 r. (oczywiscie tylko w odniesieniu do os6b ubiegajqcych sit( o swiadczenie 

wychowawcze na p1erwsze dziecko ). Regulacja ta podyktowana jest faktem, 

ze rzeczywista wysokosc dochodu rodziny za rok 2015 znana bttdzie dopiero pod koniec 

sierpnia 2016 r. Do tej daty bowiem organy podatkowe majq czas do rozliczenia zeznan 

podatkowych. 

Jednoczesnie niezbttdne jest wzli(Cle pod uwagl( mozliwosci realizacyjnych gmm 

w stosunku do liczby os6b, kt6re zgloszq sit( z wnioskami o przyznanie im uprawnienia do 

swiadczenia wychowawczego. Aby nie doszlo do sytuacji, w kt6rej gmina nie jest w stanie 

w okresie poczqtkowym przyjqc wszystkich wniosk6w, zaproponowano aby osoby ubiegajqce 

sit( o swiadczenie wychowawcze w pierwszym okresie mogly skladac wnioski przez okres 

trzech miesiycy od dnia wejscia w zycie projektowanej ustawy bez skutku w postaci utraty 

prawa do tego swiadczenia za poprzednie miesi~ce. Przepisy materialne bowiem przewidujq, 

ze swiadczenie wychowawcze przysluguje od miesiqca zlozenia wniosku - w okresie 

przejsciowym zasada ta jest wylqczona na okres trzech miesil(cy. Ponadto, aby umozliwic 
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gminom prawidlowe zrealizowanie zlozonych wniosk6w, przewiduje siy, ze bydq one mialy, 

w okresie poczqtkowym, trzy miesiqce na ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego 

i wyplaty tego swiadczenia. 

Ponadto, aby ustawa mogla bye sprawme i rzetelnie wdrozona, zaklada Sly 

odpowiedni okres vacatio legis - ustawa rna wejsc w zycie pierwszego dnia miesiqca 

nastypujqcego po uplywie miesiqca od dnia ogloszenia. W tym okresie gminy i wojew6dztwa 

majq za zadanie zorganizowac (lub utworzyc) jednostki organizacyjne, kt6re od dnia wejscia 

w zycie ustawy zacznq przyjmowac wnioski. Na ten eel otrzymajq stosowane srodki 

finansowe, kt6re zobowiqzany bydzie przekazac, za posrednictwem wojewod6w, minister 

wlasciwy do spraw finans6w publicznych (wysokosc srodk6w finansowych bydzie 

uzgodniona z ministrem wlasciwym do spraw rodziny). 

Problematyka regulowana w ustawie jest zgodna z przepisami prawa Unii 

Europejskiej i nie podlega obowiqzkowi przedstawienia wlasciwym instytucjom i organom 

Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy me podlega procedurze notyfikacji akt6w prawnych, okreslonej 

w przepisach rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i akt6w prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdyz nie zawiera przepis6w technicznych. 

Projekt ustawy zostal udostypniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rzqdowego 

Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwaly nr 190 Rady Ministr6w z dnia 

29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministr6w (M.P. poz. 979 oraz z 2015 r. 

poz. 1063) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej, 

zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z p6zn. zm.). 
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