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Przesylam, w zalqczeniu, projekt ustawy o pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci 

(nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministr6w UA 7), wraz z projektami akt6w 

wykonawczych o podstawowym znaczeniu do projektowanej regulacji , z uprzejmq prosbq 

o pilne skierowanie pod obrady Rady Ministr6w. Projekt ustawy zostal zwolniony 

z obowiqzku rozpatrzenia przez Komisjy Prawniczq w dniu 29 stycznia 2016 r. 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie zobowiqzania wynikajqcego z expose 

Prezesa Rady Ministr6w Beaty Szydlo. 

Projekt ustawy mana celu przede wszystkim pomoc dla rodzin wychowujqcych dzieci 

oraz przeciwdzialanie spadkowi demograficznemu w Polsce, poprzez przyznanie tym 

rodzinom nowego swiadczenia. Od ponad 25 lat niska liczba urodzen nie gwarantuje prostej 

zastt(powalnosci pokolen; od 1989 r. utrzymuje sitr okres depresji urodzeniowej. W 2013 r. 

wsp6lczynnik dzietnosci og6lnej wyni6sl 1 ,26, co oznacza, ze na 100 kobiet w wieku 

rozrodczym (15-49 lat) przypadalo 126 urodzonych dzieci (w miastach - 118 na wsi - 137). 

Od lat dziewitr6dziesiqtych XX w. wartosc wsp6lczynnika dzietnosci og6lnej ksztaltuje sitr 

ponizej 2, podczas gdy wielkosc optymalna - okre5lana jako korzystna dla stabi lnego rozwoju 

demograficznego- to 2,10-2,15, tj . gdy na 100 kobiet w wieku 15-49 lat przypada srednio 

210-215 urodzonych dzieci. Ponadto, wraz z postt(pujqcym spadkiem demograficznym 

powitrksza sit( liczba os6b zyjqcych w ub6stwie ekonomicznym. 

Projektowana ustawa kierowana jest do rodzin majqcych na utrzymaniu dzieci, a jej 

celem jest przede wszystkim CZI(Sciowe pokrycie wydatk6w zwiqzanych z zaspokojeniem 

potrzeb zyciowych i wychowywaniem dzieci . Wyksztalcenie i przygotowanie do zycia dzieci 

wiqze sitr z duzym obciqzeniem finansowym dla os6b, u kt6rych pozostajq one na utrzymaniu, 
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w szczeg6lnosci w rodzinach wieloosobowych. W zwiqzku z powyzszym, rodziny czysto 

napotykajq bariery ekonomiczne zwiqzane z wielkosciq dochodu. Niezbydne jest wiyc 

wprowadzenie takich rozwiqzan, kt6re umozliwiq ich wyeliminowanie lub istotne 

zmnieJSzeme. Projektowana ustawa pozwoli zmniej szyc istniejqce obecnie ekonomiczne 

ograniczenia, w szczeg6lnosci wsr6d mlodych ludzi decydujqcych siy na posiadanie 

potomstwa, zwlaszcza drugiego i kolejnego dziecka. 

Projektowane regulacje wprowadzajq do systemu prawnego nowe swiadczenie -

swiadczenie wychowawcze. Ma ono stanowic pomoc ekonomicznq skierowanq do rodzin 

wychowujqcych dzieci w wieku do ukonczenia 18. roku zycia, kt6ra rna na celu ograniczenie 

ub6stwa oraz zmiany trendu demograficznego w Polsce. Comiesiyczne swiadczenie 

wychowawcze w wysokosci 500 zl, obejmujqce istotnq czysc dzieci do lat 18., powinno 

spelnic oba te cele. Swiadczenie to obejmie swoim zakresem: 

- czysc dzieci (ok. 31 %) bydqcych ,pierwszym dzieckiem" - zakres tego uprawnienia 

zalezec bydzie od spelnienia kryterium dochodowego w wysokosci 800 zl (1200 zl 

w przypadku dziecka niepelnosprawnego ), 

- wszystkie dzieci bydqce drugim i kolejnym dzieckiem - bez zastosowania kryterium 

dochodowego. 

Projektowana ustawa zostala poddana uzgodnieniom, konsultacjom i opiniowaniu. 

W ich efekcie uwzglydnione zostaly wszelkie uwagi, kt6re wpisywaly siy w eel projektowanej 

regulacji. 

Projekt ustawy w dniu 28 stycznia 2016 r. zostal przyjyty przez Staly Komitet Rady 

Ministr6w i rekomendowany Radzie Ministr6w (KRM-1 0-5-16). Ustalenia Stalego Komitetu 

Rady Ministr6w zostaly zrealizowane. 

Jednoczesnie zwracam uwagy, ze w zwiqzku z zaleceniami Stalego Komitetu Rady 

Ministr6w z projektowanej ustawy usuniyto regulacje stanowiqce, ze progi dochodowe 

uprawniajqce do uzyskania swiadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko bydq podlegaly 

co trzy lata weryfikacji. Jednoczesnie, decyzjq SKRM, pozostawiono regulacjy, ze Rada 

Ministr6w moze, w drodze rozporzqdzenia, podniesc wysokosc kwoty swiadczenia 

wychowawczego biorqc pod uwagy prognozowany srednioroczny wskaznik cen towar6w 

i uslug konsumpcyjnych og6lem, przyjyty w ustawie budzetowej na dany rok kalendarzowy. 

Wydaje siy, ze w zwiqzku z usuniyciem mechanizmu weryfikacji, zasadnym by bylo 

stworzenie Radzie Ministr6w mozliwosci podniesienia ww. rozporzqdzeniem r6wniez prog6w 

dochodowych. 
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W projekcie ustawy pozostala takze regulacja (art. 53) stanowi~ca, ze po uplywie 3 lat 

od dnia wejscia w zycie ustawy Rada Ministr6w dokona oceny skutk6w obowi~zywania 

ustawy oraz przedstawia propozycje wprowadzenia stalego mechanizmu wzrostu kwot 

prog6w dochodowych uprawniaj~cych do uzyskania swiadczenia wychowawczego 

na pierwsze dziecko oraz kwoty swiadczenia wychowawczego. W zwi~zku z decyzj~ SKRM, 

zasadne wydaje siy uchylenie tej regulacji . 
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Projekt z dnia 29 stycznia 2016 r. 

USTAWA 

z dnia ........................... 2016 r. 

o pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci'l 

Rozdzial 1 

Przepisy ogolne 

Art. 1. 1. Ustawa okresla warunki nabywania prawa do swiadczenia wychowawczego 

oraz zasady przyznawania i wyplacania tego swiadczenia. 

2. Prawo do swiadczenia wychowawczego przysluguje: 

1) obywatelom polskim; 

2) cudzoziemcom: 

a) do kt6rych stosuje SH~ przep1sy o koordynacji system6w zabezpieczenia 

spolecznego, 

b) jezeli wynika to z wiq:l(lcych Rzeczpospolit'l Polsk(l dwustronnych um6w 

miydzynarodowych o zabezpieczeniu spolecznym, 

c) przebywaj(lcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia 

na pobyt czasowy udzielonego w zwi(lzku z okolicznosciami, o kt6rych mowa w 

art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z 

p6zn.2l), jezeli zamieszkuj(l z czlonkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

l) Niniejsz'} ustaw'} zmienia siy ustawy: ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postypowania cywilnego, 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postypowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych, ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty, 
ustaw(( z dnia 26 pazdziemika 1995 r. o niekt6rych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, 
ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy pm'lstwa w splacie niekt6rych kredyt6w mieszkaniowych, 
udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyplaconych premii gwarancyjnych, ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej, ustawy 
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej, ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do a1iment6w, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub1icznych, ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastypczej oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o 

Karcie Duzej Rodziny. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 463 i 1004 oraz z 2015 r. poz. 1274, 

1607i 1767orazz2016r.poz.65. 
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d) posiadajctcym kartv pobytu z adnotacjct ,dostvp do rynku pracy", jezeli zamieszkujq 

z czlonkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wylctczeniem 

obywateli panstw trzecich, kt6rzy uzyskali zezwolenie na prac~ na terytorium 

panstwa czlonkowskiego na okres nieprzekraczajqcy szesciu miesivcy, obywateli 

paristw trzecich przyjvtych w celu podjvcia studi6w oraz obywateli paristw trzecich, 

kt6rzy majq prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy. 

3. Prawo do swiadczenia wychowawczego przysluguje osobom, o kt6rych mowa w ust. 

2, jezeli zamieszkujct na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w kt6rym majct 

otrzymywac swiadczenie wychowawcze, chyba ze przepisy 0 koordynacji system6w 

zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne umowy mi~dzynarodowe o zabezpieczeniu 

spolecznym stanowict inaczej. 

Art. 2. Ilekroc w ustawie jest mowa o: 

I) dochodzie - oznacza to doch6d w rozumieniu przepis6w o swiadczeniach rodzinnych; 

2) dochodzie czlonka rodziny - oznacza to przecivtny miesi~czny doch6d czlonka rodziny 

osiqgni~ty w roku kalendarzowym poprzedzajctcym okres, na kt6ry ustalane jest prawo 

do swiadczenia wychowawczego, z zastrzezeniem art. 6 ust. 1-3; 

3) dochodzie dziecka pozostajqcego pod opiekct opiekuna prawnego - oznacza to 

przecivtny miesivczny doch6d uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzajctcym okres, 

na kt6ry ustalane jest prawo do swiadczenia wychowawczego, z zastrzezeniem art. 6 ust. 

1-3; 

4) dochodzie rodziny- oznacza to sumv dochod6w czlonk6w rodziny; 

5) dziecku - oznacza to dziecko wlasne, dziecko malzonka, dziecko przysposobione oraz 

dziecko, w sprawie kt6rego toczy siv postvpowanie o przysposobienie, lub dziecko 

znajdujctce siv pod opiekct prawnct; 

6) emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytulu 

niezdolnosci do pracy, w tym renty szkoleniowe, okreslone w przepisach o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w, 

o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczenstwa 

Wewnvtrznego, Agencji Wywiadu, Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura 

Ochrony Rzctdu, Paristwowej Strazy Pozamej i Sluzby Wivziennej oraz ich rodzin, o 

zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu 
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inwalid6w wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niekt6rych 

osobach b~dqcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a takie 

uposaienia w stanie spoczynku okreslone w przepisach prawa o ustroju sqd6w 

powszechnych, przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sqdzie Najwyiszym, a 

takie renty szkoleniowe i renty z tytulu niezdolnosci do pracy okreslone w przepisach o 

ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadk6w przy pracy i chor6b zawodowych, renty z 

tytulu niezdolnosci do pracy okreslone w przepisach o zaopatrzeniu z tytulu wypadk6w 

lub chor6b zawodowych powstalych w szczeg6lnych okolicznosciach, a takie renty 

strukturalne okreslone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszar6w wiejskich ze 

srodk6w pochodzqcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji 

Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszar6w wiejskich z 

udzialem srodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w 

Wiejskich; 

7) gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepis6w o 

podatku rolnym; 

8) instytucji zapewniajqcej calodobowe utrzymanie- oznacza to dom pomocy spolecznej, 

mlodzieiowy osrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zaklad poprawczy, 

areszt sledczy, zaklad kamy, szkol~ wojskowq lub innq szkol~. jeieli instytucje te 

zapewniajq nieodplatnie pelne utrzymanie; 

9) niepelnosprawnym dziecku - oznacza to dziecko legitymujqce si~ orzeczemem o 

niepelnosprawnosci okreslonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i spolecznej 

oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub 

znacznym stopniu niepelnosprawnosci; 

10) opiekunie faktycznym dziecka- oznacza to osob~ faktycznie opiekujqcq si~ dzieckiem, 

jeieli wystqpila z wnioskiem do sqdu opiekunczego o przysposobienie dziecka; 

11) organie wlasciwym - oznacza to w6jta, burmistrza lub prezydenta miasta, wlasciwych ze 

wzgl~du na miejsce zamieszkania osoby ubiegajqcej si~ o swiadczenie wychowawcze 

lub otrzymujqcej swiadczenie wychowawcze; 

12) osobach pozostajqcych na utrzymaniu- oznacza to czlonk6w rodziny utrzymujqcych si~ 

z polqczonych dochod6w tych os6b; 

13) osobie samotnie wychowujqcej dziecko- oznacza to pann~. kawalera, wdow~. wdowca, 

osob~ pozostajqcq w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sqdu, osob~ 
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rozwiedzionq, chyba ze wychowuje wsp6lnie co naJmmeJ jedno dziecko z jego 

rodzicem; 

14) pierwszym dziecku- oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do 

ukoriczenia 18. roku zycia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiqca i 

roku, b~dqcych najstarszymi dziecmi w rodzinie w wieku do ukoriczenia 18. roku zycia, 

pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osob~ , o kt6rej mowa w 

art. 4 ust. 2; 

15) przepisach o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego - oznacza to 

rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego (Dz. Urz. UE L 

166 z 30.04.2004, str. 1, z p6zn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, 

t. 5, str. 72, z p6zn. zm.) oraz rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

987/2009 z dnia 16 wrze§nia 2009 r. dotyczqce wykonywania rozporzqdzenia (WE) nr 

883/2004 w sprawie koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego (Dz. Urz. UE L 

284 z 30.10.2009, str. 1, z p6zn. zm.); 

16) rodzinie - oznacza to odpowiednio nast~pujqcych czlonk6w rodziny: malzonk6w, 

rodzic6w dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujqce wsp6lnie z tymi 

osobami, pozostajqce na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukoriczenia 25. roku zycia, a 

takZe dzieci, kt6re ukoriczyly 25. rok zycia, legitymujqce si~ orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepelnosprawnosci, jezeli w zwiqzku z tq niepelnosprawnosciq przysluguje 

swiadczenie piel~gnacyjne lub specjalny zasilek opiekuriczy 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 oraz z 2015 r. poz. 1240 i 1359); do czlonk6w rodziny nie 

zalicza si~ dziecka pozostajqcego pod opiekq opiekuna prawnego, dziecka pozostajqcego 

w zwiqzku malzeriskim, a takze pelnoletniego dziecka posiadajqcego wlasne dziecko; 

17) szkole - oznacza to szkol~ podstawowq, gimnazjum, szkol~ ponadgimnazjalnq oraz 

szkol~ artystycznq, w kt6rej realizowany jest obowiqzek szkolny i obowiqzek nauki, a 

takZe mlodziezowy osrodek socjoterapii, specjalny osrodek szkolno-wychowawczy, 

specjalny osrodek wychowawczy dla dzieci i mlodziezy wymagajqcych stosowania 

specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a takze osrodek umozliwiajqcy 

dzieciom i mlodziezy uposledzonym umyslowo w stopniu gl~bokim, oraz dzieciom i 

mlodziezy z uposledzeniem umyslowym z niepelnosprawnosciami sprz~zonymi 
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realizacj~ obowi(lzku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi(lzku szkolnego i 

obowi(lzku nauki; 

18) umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci - oznacza to: 

a) niepelnosprawnosc w umiarkowanym stopniu w rozum1enm przepis6w o 

rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, 

b) calkowit'l niezdolnosc do pracy orzeczon(l na podstawie przepis6w o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, 

c) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalid6w; 

19) utracie dochodu - oznacza to utrat~ dochodu spowodowan(l: 

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b) utrat(l prawa do zasilku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c) utrat(l zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d) utrat(l zasilku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego swiadczenia kompensacyjnego, a takze emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

e) wyrejestrowaniem pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej lub zawieszeniem JeJ 

wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. ld ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z p6zn. zm.3
)), 

f) utrat(l zasilku chorobowego, swiadczenia rehabilitacyjnego lub zasilku 

macierzynskiego, przysluguj(!cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, 

g) utrat(! zas(!dzonych swiadczen alimentacyjnych w zwi(!zku ze smierci(! osoby 

zobowi(!zanej do tych swiadczen lub utrat(l swiadczen pieni~znych wyplacanych w 

przypadku bezskutecznosci egzekucji aliment6w w zwi(!zku ze smierci(! osoby 

zobowi(!zanej do swiadczen alimentacyjnych, 

h) utrat(! swiadczenia rodzicielskiego, 

i) utrat(! zasilku macierzynskiego, o kt6rym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

spolecznym rolnik6w, 

j) utrat(! stypendium doktoranckiego okreslonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z p6zn. 

zm.4
)); 

3
) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 875,978, 

1197,1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65. 
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20) uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a) zakonczeniem urlopu wychowawczego, 

b) uzyskaniem prawa do zasilku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d) uzyskaniem zasilku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego swiadczenia kompensacyjnego, a takze emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

e) rozpocz~ciem pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej lub wznow1emem JeJ 

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. ld ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej, 

f) uzyskaniem zasilku chorobowego, swiadczenia rehabilitacyjnego lub zasilku 

macierzynskiego, przysluguj(lcych po utracie zatrudnienia lub InneJ pracy 

zarobkowej, 

g) uzyskaniem swiadczenia rodzicielskiego, 

h) uzyskaniem zasilku macierzynskiego, o kt6rym mowa w przepisach o 

ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w, 

i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego okreslonego w art. 200 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym; 

21) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie 

stosunku pracy, stosunku sluzbowego, umowy o prac~ nakladczq oraz wykonywanie 

pracy lub swiadczenie uslug na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy 

o dzielo albo w okresie czlonkostwa w rolniczej sp6ldzielni produkcyjnej, sp6ldzielni 

k6lek rolniczych lub sp6ldzielni uslug rolniczych, a takze prowadzenie pozarolniczej 

dzialalnosci gospodarczej; 

22) znacznym stopniu niepelnosprawnosci - oznacza to: 

a) niepelnosprawnosc w stopniu znacznym w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji 

zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, 

b) calkowit'l niezdolnosc do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczon(l na podstawie 

przepis6w o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, 

4
) Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 

r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 860, 
1187, 1240, 1268, 1767 i 1923 oraz z 2016 poz. 64. 
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c) stalq a1bo dlugotrwalq niezdo1nosc do pracy w gospodarstwie ro1nyrn i do 

sarnodzie1nej egzystencji albo trwalq lub okresowq calkowitq niezdolnosc do pracy 

w gospodarstwie rolnyrn i do sarnodzielnej egzystencji orzeczone na podstawie 

przepis6w o ubezpieczeniu spolecznyrn rolnik6w w celu uzyskania swiadczen 

okreslonych w tych przepisach, 

d) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwa1id6w, 

e) niezdolnosc do sarnodzielnej egzystencji orzeczonq na podstawie przepis6w o 

erneryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych lub przepis6w o 

ubezpieczeniu spolecznyrn rolnik6w. 

Art. 3. Rada Ministr6w sklada corocznie Sejrnowi i Senatowi, w terrninie do dnia 30 

wrzesnia, sprawozdanie z realizacji ustawy. 

Rozdzial2 

Swiadczenie wychowawcze 

Art. 4. 1. Celern swiadczenia wychowawczego jest cz~sciowe pokrycie wydatk6w 

zwiqzanych z wychowaniern dziecka, w tyrn z opiekq nad nirn i zaspokojeniern jego potrzeb 

zyciowych. 

2. Swiadczenie wychowawcze przysluguje rnatce, ojcu, opiekunowi faktycznernu 

dziecka albo opiekunowi prawnernu dziecka. 

3. Swiadczenie wychowawcze przysluguje osoborn, o kt6rych rnowa w ust. 2, do dnia 

ukonczenia przez dziecko 18. roku zycia. 

Art. 5. 1. Swiadczenie wychowawcze przysluguje osoborn, o kt6rych rnowa w art. 4 

ust. 2, w wysokosci 500,00 zl rniesi~cznie na dziecko w rodzinie. 

2. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z postanowieniern sqdu, me zarnieszkuje z 

rodzicern lub opiekunern faktycznyrn przez caly lllleSlqC, kwot~ SWiadczenia 

wychowawczego przyslugujqcq za niepelny rniesiqc ustala si~, dzielqc kwot~ tego 

swiadczenia przez 1iczb~ wszystkich dni kalendarzowych w tyrn rniesiqcu, a otrzyrnanq kwot~ 

rnnozy si~ przez 1iczb~ dni ka1endarzowych, za kt6re to swiadczenie przysluguje. Kwot~ 

swiadczenia wychowawczego przyslugujqcq za niepelny rniesiqc zaokrqgla si~ do 10 groszy 

w g6r~. 

3. Swiadczenie. wychowawcze przysluguje na pierwsze dziecko osoborn, o kt6rych 

rnowa w art. 4 ust. 2, jezeli doch6d rodziny w przeliczeniu na osob~ nie przekracza kwoty 

800,00 zl. 
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4. Je:Zeli czlonkiem rodziny jest dziecko niepelnosprawne, swiadczenie wychowawcze 

przysluguje na pierwsze dziecko osobom, o kt6rych mowa w art. 4 ust. 2, jezeli doch6d 

rodziny w przeliczeniu na osob~ nie przekracza kwoty 1 200,00 zl. 

Art. 6. Rada Ministr6w moze, w drodze rozporzctdzenia, podnie§c wysokosc kwoty, o 

kt6rej mow a w art. 5 ust. 1, biorctc pod uwag~ prognozowany srednioroczny wskaznik cen 

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

kalendarzowy. 

Art. 7. 1. W przypadku utraty dochodu przez czlonka rodziny lub dziecko pozostajctce 

pod opiekct opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzajqcym okres, na kt6ry jest 

ustalane prawo do swiadczenia wychowawczego, lub po tym roku, ustalajctc ich doch6d, nie 

uwzgl~dnia si~ dochodu utraconego. 

2. W przypadku uzyskania dochodu przez czlonka rodziny lub dziecko pozostajqce pod 

opiekct opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzajctcym okres, na kt6ry ustalane 

jest prawo do swiadczenia wychowawczego, ustalajctc doch6d czlonka rodziny lub dziecka 

pozostajctcego pod opiekct opiekuna prawnego, osiqgni~ty w tym roku doch6d dzieli si~ przez 

liczb~ miesi~cy, w kt6rych doch6d ten byl uzyskiwany, jezeli doch6d ten jest uzyskiwany w 

okresie, na kt6ry ustalane lub weryfikowane jest prawo do swiadczenia wychowawczego. 

3. W przypadku uzyskania dochodu przez czlonka rodziny lub dziecko pozostajctce pod 

opiekct opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzajctcym okres, na kt6ry ustalane 

jest prawo do swiadczenia wychowawczego, doch6d ich ustala si~ na podstawie dochodu 

czlonka rodziny lub dochodu dziecka pozostajctcego pod opiekq opiekuna prawnego, 

powi~kszonego o kwot~ osiqgni~tego dochodu za miesictc nast~pujqcy po miesictcu, w kt6rym 

nastctpilo uzyskanie dochodu, jezeli doch6d ten jest uzyskiwany w okresie, na kt6ry ustalane 

lub weryfikowane jest prawo do swiadczenia wychowawczego. 

4. W przypadku gdy czlonek rodziny jest umieszczony w p1eczy zast~pczej lub w 

lnstytucji zapewniajctcej calodobowe utrzymanie, ustalajctc doch6d rodziny w przeliczeniu na 

osob~, nie uwzgl~dnia si~ osoby umieszczonej w pieczy zast~pczej lub w instytucji 

zapewniajctcej calodobowe utrzymanie. 

5. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje si~, ze z 1 ha 

przeliczeniowego uzyskuje si~ doch6d miesi~czny w wysokosci 1/12 dochodu oglaszanego 

corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Gl6wnego Urz~du Statystycznego na 
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podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045). 

6. Ustalajqc doch6d rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni 

gospodarstwa stanowiqcego podstaw~ wymiaru podatku rolnego wlicza si~ obszary rolne 

oddane w dzierzaw~, z wyj<ttkiem: 

1) oddanej w dzierzaw~, na podstawie umowy dzierzawy zawartej stosownie do przepis6w 

o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w, cz~sci lub calosci znajdujqcego si~ w posiadaniu 

rodziny gospodarstwa rolnego; 

2) gospodarstwa rolnego wniesionego do uzytkowania przez rolniczq sp6ldzielni~ 

produkcyjnq; 

3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierzaw~ w zwiqzku z pobieraniem renty okreslonej 

w przepisach o wspieraniu rozwoju obszar6w wiejskich ze srodk6w pochodzqcych z 

Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w 

przepisach o wspieraniu rozwoju obszar6w wiejskich z udzialem srodk6w 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich. 

7. Ustalajqc doch6d rodziny uzyskany przez dzierzawc~ gospodarstwa rolnego oddanego 

w dzierzaw~ na zasadach, o kt6rych mowa w ust. 6, doch6d uzyskany z gospodarstwa rolnego 

pornniejsza si~ o zaplacony czynsz z tytulu dzierzawy. 

8. Ustalajqc doch6d rodziny uzyskany z wydzierzawionego od Agencji Nieruchomosci 

Rolnych gospodarstwa rolnego, doch6d uzyskany z gospodarstwa rolnego pornniejsza si~ o 

zaplacony czynsz z tytulu dzierzawy. 

9. W przypadku gdy prawo do swiadczenia wychowawczego ustala si~ na dziecko 

pozostajqce pod opiekq opiekuna prawnego, ustalajqc doch6d, uwzgkdnia si~ tylko doch6d 

dziecka. 

10. W przypadku gdy rodzina uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody 

pozarolnicze, dochody te sumuje si~. 

Art. 8. 1. Swiadczenie wychowawcze nie przysluguje, jezeli: 

1) dziecko pozostaje w zwiqzku malzeri.skim; 

2) dziecko zostalo umieszczone w instytucji zapewniajqcej calodobowe utrzymanie albo w 

pieczy zast~pczej; 

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

dziecko; 
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4) czlonkowi rodziny przysluguje za granicq na dziecko swiadczenie o podobnym 

charakterze do swiadczenia wychowawczego, chyba ze przepisy 0 koordynacji 

system6w zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne urnowy rni~dzynarodowe o 

zabezpieczeniu spolecznym stanowiq inaczej. 

2. Swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko me przysluguje, jezeli osobie 

sarnotnie wychowujqcej dziecko nie zostalo ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, 

swiadczenie alimentacyjne na podstawie tytulu wykonawczego pochodzqcego lub 

zatwierdzonego przez sqd, chyba ze: 

1) drugi z rodzic6w dziecka nie zyje; 

2) ojciec dzieckajest nieznany; 

3) pow6dztwo o ustalenie swiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzic6w zostalo 

oddalone; 

4) sqd zobowiqzal jednego z rodzic6w do ponoszenia calkowitych koszt6w utrzyrnania 

dziecka i nie zobowiqzal drugiego z rodzic6w do swiadczenia alimentacyjnego na rzecz 

tego dziecka. 

Art. 9. W przypadku gdy osoba, o kt6rej mowa w art. 4 ust. 2,mamotrawi wyplacane jej 

swiadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celern, organ wlasciwy przekazuje 

nalezne osobie swiadczenie wychowawcze w calosci lub w cz~sci w forrnie rzeczowej lub w 

forrnie oplacania uslug. 

Rozdzial3 

Podmioty realizuj~ce zadania w zakresie swiadczenia wychowawczego 

Art. 10. 1. Post~powanie w sprawie swiadczenia wychowawczego prowadzi organ 

wlasciwy. 

2. Organ wlasciwy rnoze, w forrnie pisernnej, upowaznic swojego zast~pc~, pracownika 

urz~du albo kierownika osrodka pornocy spolecznej lub innej jednostki organizacyjnej grniny, 

a takze innq osob~ na wniosek kierownika osrodka pomocy spolecznej lub innej jednostki 

organizacyjnej grniny do prowadzenia post~powania w sprawach, o kt6rych mow a w ust. 1, a 

tak:Ze do wydawania w tych sprawach decyzji. 

3. W przypadku gdy post~powania w sprawach, o kt6rych rnowa w ust. 1, prowadzone 

S<t w osrodku pornocy spolecznej, realizacja tych zadan nie rnoze powodowac 

nieprawidlowosci w wykonywaniu zadan pomocy spolecznej, a takze nie moze naruszac 

norm zatrudnienia pracownik6w socjalnych okre§lonych w przepisach o pomocy spolecznej. 



- 11-

Art. 11. 1. Marszalek wojew6dztwa wlasciwy ze wzg1~du na mieJSCe zamieszkania 

osoby ubiegaj(lcej si~ o swiadczenie wychowawcze: 

1) pelni funkcj~ instytucji wlasciwej w zwi(lzku z udzialem Rzeczypospolitej Polskiej w 

koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego w przypadku przemieszczania si~ 

os6b w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

2) wydaje decyzje w sprawach swiadczenia wychowawczego realizowanego w zwi(lzku z 

koordynacj(l system6w zabezpieczenia spolecznego. 

2. Marszalek wojew6dztwa moze, w formie pisemnej, upowaznic dyrektora, jego 

zast~pc~ lub innego pracownika regionalnego osrodka polityki spolecznej lub innego 

pracownika urz~du marszalkowskiego do zalatwiania w jego imieniu spraw dotycz(lcych 

realizacji swiadczenia wychowawczego w ramach koordynacji system6w zabezpieczenia 

spolecznego, a takze do wydawania w tych sprawach decyzji. 

3. Swiadczenie wychowawcze przyznane decyzj(l wydan(l przez marszalka 

wojew6dztwa wyplaca organ wlasciwy. 

4. Samorz<td wojew6dztwa wymienia dane w zakresie swiadczenia wychowawczego w 

ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotycz(lcych Zabezpieczenia 

Spolecznego, o kt6rym mowa w rozporz(ldzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

987/2009 z dnia 16 wrzesnia 2009 r. dotycz(lcym wykonywania rozporz(ldzenia (WE) nr 

883/2004 w sprawie koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego, za posrednictwem 

punktu kontaktowego, o kt6rym mowa wart. 12 ust. 2. 

Art. 12. 1. Minister wlasciwy do spraw rodziny jest wladz<t wlasciw(l oraz instytucj(l 

l<tcznikow(l w zakresie swiadczenia wychowawczego w zwi<tzku z udzialem Rzeczypospolitej 

Polskiej w koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego. 

2. Minister wlasciwy do spraw rodziny prowadzi punkt kontaktowy, o kt6rym mowa w 

rozporz(ldzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 wrzdnia 2009 

r. dotycz(lcym wykonywania rozporz(ldzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji 

system6w zabezpieczenia spolecznego, sluz(lcy do wymiany danych w ramach Systemu 

Elektronicznej Wymiany Informacji dotycz(lcych Zabezpieczenia Spolecznego w zakresie 

swiadczenia wychowawczego. 

3. Minister wlasciwy do spraw rodziny moze przetwarzac dane osobowe, jezeli jest to 

niezb~dne do prowadzenia punktu kontaktowego, o kt6rym mowa w ust. 2, w tym do 

realizacji praw lub obowi(lzk6w wynikaj(lcych z przepis6w o koordynacji system6w 

zabezpieczenia spolecznego. 
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Rozdzial4 

Post~powanie w sprawach o swiadczenie wychowawcze 

Art. 13. 1. Ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego oraz Jego wyplata 

nast~pujq odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna 

prawnego dziecka. 

2. Wniosek sklada si~ w urz~dzie gminy lub miasta wlasciwym ze wzgl~du na miejsce 

zamieszkania osoby ubiegajqcej si~ o swiadczenie wychowawcze. 

3. Wniosek zawiera dane dotyczqce: 

1) osoby wyst~pujqcej o przyznanie swiadczenia wychowawczego, w tym: imi~, nazwisko, 

adres miejsca zamieszkania lub pobytu, miejsce urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, 

plec, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i seri~ 

dokumentu potwierdzajqcego tozsamosc; 

2) dzieci pozostajqcych na utrzymaniu osoby, o kt6rej mowa w ust. 1, w tym: imi~, 

nazwisko, dat~ urodzenia, miejsce urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, plec, numer 

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

potwierdzajqcego tozsamosc. 

4. Do wniosku dolqcza si~ odpowiednio: 

1) zaswiadczenia lub oswiadczenia dokumentujqce wysokosc innych dochod6w niz 

dochody podlegajqce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych na 

zasadach okrdlonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z 

poin. zm.5
)) kazdego czlonka rodziny; 

2) oswiadczenie 0 deklarowanych dochodach osiqganych przez osoby podlegajqce 

przepisom o zryczaltowanym podatku dochodowym od niekt6rych przychod6w 

osiqganych przez osoby fizyczne, zawierajqce informacje o: 

a) wysokosci dochodu, 

b) wysokosci naleznych skladek na ubezpieczenia spoleczne, 

c) wysokosci naleznych skladek na ubezpieczenie zdrowotne, 

S) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 
1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. poz. 223, 
312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 73,211, 251,478, 
693,699,860,933,978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333, 1569, 1595, 1607, 1688, 1767, 1784, 
1844, 1893, 1925, 1932 i 1992. 
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d) wysokosci i formie oplacanego podatku dochodowego, 

e) wysokosci dochodu po odliczeniu naleznych skladek i podatku; 

3) zaswiadczenia lub oswiadczenia oraz dowody niezb~dne do ustalenia prawa do 

swiadczenia wychowawczego: 

a) zaswiadczenie SqdU opiekmiczego lub osrodka adopcyjnego 0 prowadzonym 

post~powaniu sqdowym w sprawie o przysposobienie dziecka, 

b) prawomocne orzeczenie sqdu orzekajqce rozw6d lub separacj~. 

c) orzeczenie sqdu opiekunczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 

d) inne dokumenty potwierdzajqce spelnianie warunk6w do przyznania lub ustalenia 

wysokosci swiadczenia wychowawczego b~dqcego przedmiotem wniosku. 

5. Wniosek i zalqczniki do wniosku okreslone w ust. 4 mog<t bye skladane drog<t 

elektronicznq 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. 

6. Wniosek i zalqczniki do wniosku okreslone w ust. 4 skladane w postaci elektronicznej 

uwierzytelnia si~ przy uzyciu mechanizm6w okreslonych w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). 

7. W przypadku wniosku skladanego w postaci elektronicznej uwierzytelnianego przy 

uzyciu mechanizm6w okreslonych w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji dzialalnosci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne, po wpisaniu do 

formularza wniosku numer6w PESEL osoby wyst~pujqcej o przyzname swiadczenia 

wychowawczego i dzieci pozostajqcych na utrzymaniu tej osoby, formularz wniosku moze 

bye uzupelniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, nazwiska, 

miejsca urodzenia, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa i plci osoby wyst~pujqcej 

o przyznanie swiadczenia wychowawczego i dzieci pozostajqcych na utrzymaniu tej osoby. 

8. Wniosku nie uzupelnia si~ o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jezeli w oparciu o 

dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie mozna stwierdzie stopnia 

pokrewienstwa pomi~dzy osobq wyst~pujqCq o przyznanie swiadczenia wychowawczego a 

dzieemi pozostajqcymi na utrzymaniu tej osoby. 

9. W przypadku niezgodnosci ze stanem faktycznym danych uzupelnionych z rejestru 

PESEL zawartych w formularzu wniosku, osoba wyst~pujqca o przyznanie swiadczenia 

wychowawczego wskazuje w formularzu wniosku poprawne dane. 
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10. Jezeli osoba ubiegaj&.ca si~ o swiadczenie wychowawcze nie moze zlozyc w formie 

dokumentu elektronicznego zaswiadczenia wymaganego dla potwierdzenia fakt6w lub stanu 

prawnego lub innego dokumentu niezb~dnego w post~powaniu w sprawie 0 swiadczenie 

wychowawcze, osoba ta moze zlozyc elektroniczn&. kopi~ takiego dokumentu, po 

uwierzytelnieniu jej przy uzyciu mechanizm6w okreslonych w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiot6w realizuj&.cych zadania 

publiczne. 

11. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku nalezy dol&.czyc 

dokumenty potwierdzaj&.ce ich utrat~ lub uzyskanie oraz ich wysokosc. 

12. Dokument6w, o kt6rych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz ust. 11, nie dol&.cza si~ do 

wniosku, w przypadku gdy osoba, o kt6rej mow a w ust. 1, nie ubiega si~ o przyznanie 

swiadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. 

13. Ilekroc w post~powaniach w sprawach 0 przyznanie swiadczenia wychowawczego 

jest wymagane potwierdzenie: 

1) wysokosci dochodu rodziny lub czlonk6w rodziny uzyskanego przez rodzin~ lub 

czlonk6w rodziny w roku kalendarzowym poprzedzajqcym okres, na kt6ry ustalane jest 

prawo do swiadczenia wychowawczego, w tym dochod6w, o kt6rych mowa w ust. 4 pkt 

1, 

2) wielkosci gospodarstwa rolnego, 

3) nieponoszenia oplaty za pobyt czlonka rodziny w instytucji zapewniaj&.cej calodobowe 

utrzymanie 

- osoba ubiegajqca si~ 0 przyznanie swiadczenia wychowawczego przedklada zaswiadczenia 

lub oswiadczenia. 

14. Oswiadczenia, o kt6rych mowa w ust. 13, sklada si~ pod rygorem odpowiedzialnosci 

kamej za skladanie falszywych zeznan. Skladaj&.cy oswiadczenie jest obowi&.zany do 

zawarcia w nim klauzuli nast~pujqcej tresci: ,Jestem swiadomy odpowiedzialnosci kamej za 

zlozenie falszywego oswiadczenia.". Klauzula ta zast~puje pouczenie organu o 

odpowiedzialnosci kamej za skladanie falszywych zeznari. 

15. Minister wlasciwy do spraw rodziny okresli, w drodze rozporz&.dzenia, spos6b i tryb 

post~powania w sprawach o przyznanie swiadczenia wychowawczego oraz wzory: 

1) wniosku 0 ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego, 
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2) oswiadczen o dochodach rodziny, w tym oswiadczen os6b rozliczajqcych s1~ na 

podstawie przepis6w o zryczaltowanym podatku dochodowym od niekt6rych 

przychod6w osiqganych przez osoby fizyczne, 

3) oswiadczen 0 wielkosci gospodarstwa rolnego 

- kierujqc si~ koniecznosciq zapewnienia prawidlowego przebiegu post~powania w sprawach 

o przyznanie swiadczenia wychowawczego oraz przekazywania dokumentacji niezb~dnej do 

sprawnej realizacji, w tym drogq elektroniczn(l, zadan w zakresie swiadczenia 

wychowawczego. 

Art. 14. 1. Systemy teleinformatyczne stosowane w urz~dach administracji publicznej 

realizujqcych zadania w zakresie okreslonym w ustawie stanowiq integralne cz~sci system6w 

teleinformatycznych stosowanych do realizacji swiadczen rodzinnych okreslonych w ustawie 

z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z p6in. 

zm.6
)). 

2. Minister wlasciwy do spraw rodziny tworzy rejestr centralny obejmujqcy nast~pujqce 

informacje gromadzone na podstawie przepis6w ustawy przez organy wlasciwe i samorz(ldy 

wojew6dztw podczas realizacji zadan w zakresie swiadczenia wychowawczego: 

1) dane dotyczqce os6b pobierajqcych swiadczenie wychowawcze, os6b ubiegaj(lcych si~ o 

swiadczenie wychowawcze oraz czlonk6w ich rodzin: 

a) imi~ i nazwisko, 

b) dat~ urodzenia, 

c) adres miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania lub pobytu, 

d) numer PESEL, 

e) numer i seri~ dokumentu potwierdzajqcego tozsamosc w przypadku os6b, kt6re nie 

posiadajq numeru PESEL, 

f) stan cywilny, 

g) obywatelstwo, 

h) stopien pokrewienstwa z czlonkami rodziny, 

i) orzeczenie o niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci, 

j) liczb~ i wysokosc wyplaconych swiadczen, 

k) plec, 

1) dochody, 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 995, 1217, 
1240, 1268, 1302, 1359 i 1830. 
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m) organ, do kt6rego zlozono wniosek, oraz dat~ zlozenia wniosku, 

n) organ, kt6ry przyznal swiadczenie, dat~ wydania decyzji przyznajqcej swiadczenie 

oraz numer tej decyzji, 

0) okres, na kt6ry swiadczenie zostalo przyznane; 

2) wartosci udzielonych swiadczeri.. 

3. Informacje, o kt6rych mowa w ust. 2, mogq bye przetwarzane przez ministra 

wlasciwego do spraw rodziny w celu umozliwienia organom wlasciwym i marszalkom 

wojew6dztw weryfikacji prawa do swiadczenia wychowawczego oraz przez podmioty 

wymienione w ust. 4 w celu, w kt6rym informacje te zostaly im udost~pnione, na zasadach 

okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 2015 r. poz. 2135 i 2281). Organy wlasciwe i marszalkowie wojew6dztw przekazujq 

dane do rejestru centralnego, wykorzystujqc systemy teleinformatyczne, o kt6rym mowa w 

ust. 1. 

4. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o kt6rym mowa w ust. 2, udost~pnia si~, 

w zakresie niezb~dnym do realizacji ich zadari. ustawowych, nast~pujqcym podmiotom: 

1) organowi wlasciwemu i marszalkowi wojew6dztwa - w celu weryfikacji danych 

dotyczqcych os6b ubiegajqcych si~ o przyznanie swiadczenia wychowawczego, os6b 

pobierajqcych swiadczenie wychowawcze oraz czlonk:6w ich rodzin; 

2) organowi wlasciwemu, o kt6rym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 

r. o swiadczeniach rodzinnych, i marszalkowi wojew6dztwa - w celu weryfikacji 

danych dotyczqcych os6b ubiegajqcych si~ o swiadczenia rodzinne, os6b pobierajqcych 

swiadczenia rodzinne oraz czlonk6w ich rodzin; 

3) organowi wlasciwemu dluznika, o kt6rym mowa wart. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 wrzesnia 

2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do aliment6w (Dz. U. z 2015 r. poz. 859, z 

p6in. zm.7l), i organowi wlasciwemu wierzyciela, o kt6rym mowa w art. 2 pkt 10 tej 

ustawy- w celu weryfikacji danych dotyczqcych os6b ubiegajqcych si~ o swiadczenia z 

funduszu alimentacyjnego, os6b pobierajqcych swiadczenia z funduszu alimentacyjnego 

i czlonk6w ich rodzin oraz danych dotyczqcych dluznik6w alimentacyjnych; 

4) jednostkom organizacyjnym pomocy spolecznej prowadzonym przez jednostki 

samorzqdu terytorialnego - w celu weryfikacji danych dotyczqcych os6b ubiegajqcych 

?) Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Oz. U. z 2015 r. poz. 1217, 1302, 1359 i 
1830. 
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si~ 0 swiadczenia z pomocy spolecznej, os6b pobierajqcych swiadczenia z pomocy 

spolecznej oraz czlonk6w ich rodzin; 

5) powiatowym i wojew6dzkim zespolom do spraw orzekania o niepelnosprawnosci - w 

celu weryfikacji danych dotycz::tcych os6b ubiegajqcych si~ o wydanie orzeczenia o 

niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci i os6b posiadajqcych orzeczenie o 

niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci. 

5. Minister wlasciwy do spraw rodziny przechowuje informacje w rejestrze centralnym, 

o kt6rym mow a w ust. 2, przez okres 10 lat od dnia zaprzestania udzielania swiadczenia 

wychowawczego, z wyjqtkiem informacji dotycz::tcych os6b, kt6rym swiadczenie nie zostalo 

przyznane, kt6re przechowuje si~ przez okres 1 roku od dnia, w kt6rym decyzja w sprawie 

swiadczenia stala si~ ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do 

swiadczenia bez rozpatrzenia. 

6. Podmioty wymienione w ust. 4 przechowujq informacje, o kt6rych mowa w ust. 2, 

przez okres 10 lat od dnia ich udost~pnienia z rejestru centralnego, o kt6rym mowa w ust. 2, z 

wyj::ttkiem informacji dotyczqcych os6b, kt6rym swiadczenie nie zostalo przyznane albo 

kt6rym wydane zostalo orzeczenie o niezaliczeniu do os6b niepelnosprawnych lub o 

odmowie ustalenia stopnia niepelnosprawnosci, kt6re przechowuje si~ przez okres 1 roku od 

dnia, w kt6rym decyzja w sprawie swiadczenia albo wydania orzeczenia stala si~ ostateczna, 

lub od dnia pozostawienia wniosku 0 ustalenie prawa do swiadczenia albo 0 wydanie 

orzeczenia bez rozpatrzenia. 

7. Informacje, o kt6rych mow a w ust. 2, usuwa si~ niezwlocznie po uplywie okres6w 

przechowywania, o kt6rych mowa w ust. 5 i 6. 

Art. 15. 1. Jezeli w stosunku do osoby ubiegajqcej si~ o przyznanie swiadczenia 

wychowawczego lub osoby pobierajqcej to swiadczenie wystqpiq Wqtpliwosci dotyczqce 

sprawowania opieki nad dzieckiem, w tym r6wniez w przypadku, o kt6rym mowa w art. 22, 

wydatkowania swiadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub mamotrawienia 

swiadczenia wychowawczego, organ wlasciwy oraz marszalek wojew6dztwa mog::t zwr6cic 

si~ 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 p6in. zm. 8l), w celu weryfikacji tych wqtpliwosci. 

s) Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 1045, 1240, 
1310, 1359, 1607, 1616, 1830 i 1893. 
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2. W przypadkach, o kt6rych mow a w ust. 1, organ wlasciwy oraz marszalek 

wojew6dztwa mogq wystqpic do osrodka pomocy spolecznej o udzielenie informacji o 

okolicznosciach dotyczqcych sprawowania opieki nad dzieckiem, marnotrawienia 

swiadczenia wychowawczego lub wydatkowania go niezgodnie z celem, jezeli informacje te 

zostaly ustalone w rodzinnym wywiadzie srodowiskowym przeprowadzonym nie wczesniej 

niz 3 miesiqce przed dniem otrzymania przez osrodek pomocy spolecznej wniosku o 

udzielenie informacji. 

3. Przepis ust. 2 stosuje si~ odpowiednio w przypadku, gdy: 

1) organ wlasciwy upowaznil do prowadzenia post~powania w sprawle swiadczenia 

wychowawczego kierownika osrodka pomocy spolecznej lub kierownika innej jednostki 

organizacyjnej gminy, lub innq osob~ na wniosek kierownika osrodka pomocy 

spolecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy; 

2) marszalek wojew6dztwa upowaznil do zalatwiania w jego imieniu spraw dotyczqcych 

realizacji swiadczenia wychowawczego w 

zabezpieczenia spolecznego dyrektora, jego 

regionalnego osrodka polityki spolecznej 

marszalkowskiego. 

ramach koordynacji system6w 

zast~pc~ lub innego pracownika 

lub innego pracownika urz~du 

Art. 16. 1. W przypadku gdy osoba, o kt6rej mowa w art. 4 ust. 2,lub czlonek rodziny 

tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w paristwie, w kt6rym majq 

zastosowanie przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego, organ wlasciwy 

przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszalkowi wojew6dztwa. 

2. W przypadku przebywania osoby, o kt6rej mowa wart. 4 ust. 2, lub czlonka rodziny 

tej osoby w dniu wydania decyzji przyznajqcej swiadczenie wychowawcze lub po dniu jej 

wydania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w paristwie, o kt6rym mow a w ust. 1, 

organ wlakiwy wyst~puje do marszalka wojew6dztwa o ustalenie, czy w sprawie majq 

zastosowanie przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego. 

3. Przepis6w ust. 1 i 2 nie stosuje si~ w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego, 

leczniczego lub zwiqzanego z podj~ciem przez dziecko ksztalcenia poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2, marszalek wojew6dztwa ustala, czy w 

przekazanej sprawie majq zastosowanie przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia 

spolecznego. 
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5. W przypadku gdy marszalek wojew6dztwa, w sytuacji, o kt6rej mowa w ust. 1, ustali, 

ie maj(l zastosowanie przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego, wydaje 

decyzj~ zgodnie z art. 11. 

6. W przypadku gdy marszalek wojew6dztwa, w sytuacji, o kt6rej mowa w ust. 2, ustali, 

ie maj(l zastosowanie przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego, organ 

wlasciwy uchyla decyzj~ przyznaj(lq swiadczenie wychowawcze od dnia, w kt6rym osoba 

podlega ustawodawstwu pans twa, o kt6rym mow a w ust. 1, w zakresie swiadczen na rodzin~ 

w zwi(lzku ze stosowaniem przepis6w o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego. 

7. W przypadku, o kt6rym mow a w ust. 6, marszalek wojew6dztwa wydaje decyzj~ w 

sprawie swiadczenia wychowawczego zgodnie z art. 11 od dnia, w kt6rym osoba podlega 

ustawodawstwu pans twa, o kt6rym mow a w ust. 1, w zakresie swiadczen na rodzin~ w 

zwi(lzku ze stosowaniem przepis6w o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego. 

8. W przypadku gdy marszalek wojew6dztwa ustali, ze w sprawie nie maj(l 

zastosowania przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego: 

1) przekazuje spraw~ organowi wlasciwemu w celu ustalenia prawa do swiadczenia 

wychowawczego - w przypadku, o kt6rym mow a w ust. 1; 

2) informuje o tym fakcie organ wlasciwy - w przypadku, o kt6rym mowa w ust. 2. 

9. Organ wlasciwy w przypadku, o kt6rym mowa w ust. 8 pkt 1, ustala prawo do 

swiadczenia wychowawczego od miesi(lca zlozenia wniosku, o kt6rym mowa w ust. 1. 

10. Marszalek wojew6dztwa ustala i dochodzi zwrotu nienaleznie pobranego 

swiadczenia wychowawczego w sprawach, w kt6rych maj(l zastosowanie przepisy o 

koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego. Przepisy art. 25 stosuje si~ odpowiednio. 

11. W przypadku zwrotu przez instytucj~ pans twa, o kt6rym mow a w ust. 1, nienaleznie 

pobranego swiadczenia wychowawczego zgodnie z przepisami 0 koordynacji system6w 

zabezpieczenia spolecznego, marszalek wojew6dztwa moze umorzyc pozostal(l kwot~ 

nienaleznie pobranego swiadczenia wychowawczego l(lcznie z odsetkami ustawowymi za 

op6:inienie w calosci lub cz~sci, w szczeg6lnosci jezeli pozostala kwota wynika z r6znicy 

kursowej. 

Art. 17. 1. Organ wlasciwy oraz marszalek wojew6dztwa prowadz(lcy post~powanie w 

sprawie swiadczenia wychowawczego S'l obowi(lzani do samodzielnego uzyskania lub 

weryfikacji od organ6w podatkowych lub ministra wlasciwego do spraw finans6w 

publicznych, organ6w emerytalno-rentowych oraz z rejestr6w publicznych, w tym z rejestru 
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PESEL, o kt6ryrn rnowa w przepisach o ewidencji ludnosci, drogc:t elektronicznc:t, za 

posrednictwern rninistra wlasciwego do spraw rodziny, lub drogc:t pisernnc:t, odpowiednio: 

1) inforrnacji o dochodzie podlegajqcyrn opodatkowaniu podatkiern dochodowyrn od os6b 

fizycznych na zasadach okreslonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowyrn od os6b fizycznych kazdego 

czlonka rodziny, udzielanych przez naczelnika wlasciwego urz~du skarbowego, 

zawierajc:tcych dane o wysokosci: 

a) dochodu, 

b) skladek na ubezpieczenia spoleczne odliczonych od dochodu, 

c) naleznego podatku; 

2) danych, o kt6rych rnowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d, f, g oraz k ; 

3) inforrnacji o wysokosci skladek na ubezpieczenie zdrowotne, w tyrn inforrnacji o 

wysokosci skladek od poszczeg6lnych platnik6w i okresach oplacania przez nich tych 

skladek; 

4) inforrnacji o legityrnowaniu s1~ odpowiednirn orzeczeniern wydanyrn na podstawie 

przepis6w ustawy 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. zrn.
9
l), 

obejrnujqcej nast~pujqce dane: 

a) dat~ i rodzaj wydanego orzeczenia, 

b) dat~ zlozenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepelnosprawnosci albo o stopniu 

niepelnosprawnosci, 

c) okres, na jaki zostalo wydane orzeczenie. 

2. W przypadku gdy w Elektronicznyrn Krajowyrn Systernie Monitoringu Orzekania o 

Niepelnosprawnosci znajduje si~ wi~cej niz jedno orzeczenie wydane na podstawie przepis6w 

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

os6b niepelnosprawnych, dotyczc:tce tej sarnej osoby, inforrnacja, o kt6rej rnowa w ust. 1 pkt 

4, jest przekazywana wylc:tcznie na podstawie orzeczen, kt6re potwierdzajc:t prawo do 

swiadczenia wychowawczego. 

3. W przypadku braku w Elektronicznyrn Krajowyrn Systernie Monitoringu Orzekania o 

Niepelnosprawnosci inforrnacji, o kt6rej rnowa w ust. 1 pkt 4, organ wlasciwy oraz rnarszalek 

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w: Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 
209, poz. 1243, 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675,791, 1446 i 1645, 
z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873 oraz z 2015 r. poz. 218,493, 1240, 1273, 1359, 1649 i 1886. 
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wojew6dztwa prowadz(lcy post~powanie w sprawie swiadczenia wychowawczego wzywaj(l 

osob~, o kt6rej mow a w art. 13 ust. 1, do dol(lczenia orzeczenia o niepelnosprawnosci lub o 

stopniu niepelnosprawnosci. 

4. W przypadku awarii system6w teleinformatycznych slui(lcych do wym1any 

informacji drog(l elektroniczn(l, o kt6rej mowa w ust. 1, organ wlasciwy oraz marszalek 

wojew6dztwa prowadz(lcy post~powanie w sprawie swiadczenia wychowawczego uzyskuj(l 

informacje, o kt6rych mowa w ust. I, w drodze pisernnej wymiany informacji. Organy 

podatkowe, organy emerytalno-rentowe oraz podmioty prowadz(lce rejestry publiczne 

przekazuj(l te informacje niezwlocznie, nie p6iniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku organu wlasciwego lub marszalka wojew6dztwa prowadz(lcego 

post~powanie w sprawie swiadczenia wychowawczego. 

5. W przypadku braku mozliwosci samodzielnego uzyskania przez organ wlasciwy lub 

marszalka wojew6dztwa informacji, o kt6rych mowa w ust. I pkt 1-3, z przyczyn 

nielei(lcych po stronie organu wlasciwego lub marszalka wojew6dztwa, organ wlasciwy lub 

marszalek wojew6dztwa prowadz(lcy post~powanie w sprawie swiadczenia wychowawczego 

wzywaj(l osob~, o kt6rej mowa w art. I3 ust. I, do dol(lczenia tych informacji. 

Art. 18. 1. Prawo do swiadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 

paidziemika do dnia 30 wrzesnia roku nast~pnego. 

2. Prawo do swiadczenia wychowawczego ustala si~, pocz(lwszy od miesi(lca, w kt6rym 

wplyn(ll wniosek z prawidlowo wypelnionymi dokumentami, do konca okresu, o kt6rym 

mow a w ust. 1, nie wczesniej niz od dnia odpowiednio urodzenia si~ dziecka, obj~cia dziecka 

opiek(llub przysposobienia dziecka. 

3. Jezeli w okresie trzech miesi~cy, licz(lc od dnia wydania orzeczema o 

niepelnosprawnosci lub orzeczenia o stopniu niepelnosprawnosci, zostanie zlozony wniosek o 

ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego uzaleznionego od niepelnosprawnosci, 

prawo to ustala si~ pocz(lwszy od miesi(lca, w kt6rym zlozono wniosek o ustalenie 

niepelnosprawnosci lub stopnia niepelnosprawnosci. 

4. w przypadku gdy prawo do swiadczenia wychowawczego uzaleznione jest od 

niepelnosprawnosci dziecka, prawo do swiadczenia wychowawczego ustala si~ na okres, o 

kt6rym mow a w ust. 1, chyba ze orzeczenie o niepelnosprawnosci lub orzeczenie o stopniu 

niepelnosprawnosci zostalo wydane na czas okreslony. W tym przypadku prawo do 
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swiadczenia wychowawczego ustala si~ do ostatniego dnia miesiqca, w kt6rym uplywa termin 

waznosci orzeczenia, nie dluzej jednak niz do konca okresu, o kt6rym mowa w ust. 1. 

5. W razie utraty dochodu prawo do swiadczenia wychowawczego ustala si~ od 

pierwszego miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, w kt6rym nastqpila utrata dochodu, nie 

wczesniej jednak niz od miesiqca zlozenia wniosku. 

6. w przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utrat~ prawa do swiadczenia 

wychowawczego, swiadczenie nie przysluguje od miesiqca nast~pujqcego po pierwszym 

miesiqcu od miesiqca, w kt6rym doch6d zostal osiqgni~ty. 

Art. 19. 1. W przypadku zlozenia nieprawidlowo wypelnionego wniosku, podmiot 

realizujqcy swiadczenie wychowawcze wzywa pisemnie osobv ubiegajqcq si~ 0 swiadczenie 

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

Niezastosowanie si~ do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

2. W przypadku gdy osoba zlozy wniosek bez wymaganych dokument6w, podmiot 

realizujqcy swiadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie kr6tszy niz 

14 dni i nie dluzszy niz 30 dni na uzupelnienie brakujqcych dokument6w. Niezastosowanie 

si~ do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

3. W przypadku gdy przyczynq niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osob~ 

skladajqcq wniosek jest brak wydania dokumentu przez wlasciwq instytucjv w ustawowo 

okreslonym w odr~bnych przepisach terminie, swiadczenie wychowawcze przysluguje 

poczqwszy od miesiqca, w kt6rym wniosek zostal zlozony. 

Art. 20. 1. W przypadku wystqpienia zmian majqcych wplyw na prawo do swiadczenia 

wychowawczego, osoba otrzymujqca swiadczenie wychowawcze jest obowiqzana do 

niezwlocznego powiadomienia 0 tym organu wlasciwego wyplacajqcego to swiadczenie. 

2. Osoby otrzymujqce swiadczenie wychowawcze, instytucje publiczne i organizacje 

pozarzqdowe Sq obowiqzane do udzielania, na Zqdanie organu wlasciwego lub marszalka 

wojew6dztwa, wyjasnieti oraz informacji co do okolicznosci majqcych wplyw na prawo do 

swiadczenia wychowawczego. 

Art. 21. 1. Swiadczenie wychowawcze wyplaca si~ nie p6zniej niz do ostatniego dnia 

miesiqca, za kt6ry przyznane zostalo swiadczenie wychowawcze. 

2. W przypadku zlozenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do swiadczenia 

wychowawczego po 10. dniu miesiqca, swiadczenie wychowawcze za dany miesiqc wyplaca 



-23-

si~ najp6zniej do ostatniego dnia miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, w kt6rym zlozono 

wniosek. 

3. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do swiadczenia wychowawczego na kolejny okres 

Sq przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku. 

4. W przypadku gdy osoba ubiegajqca si~ o swiadczenie wychowawcze na kolejny okres 

zlozy wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do swiadczenia 

wychowawczego oraz wyplata tego swiadczenia przyslugujqca za miesiqc pazdziemik danego 

roku nast~puje do dnia 31 pazdziemika tego roku. 

5. W przypadku gdy osoba ubiegajqca si~ o swiadczenie wychowawcze na kolejny okres 

zlozy wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 wrzdnia do dnia 31 pazdziemika 

danego roku, ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego oraz wyplata swiadczenia 

przyslugujqcego za miesiqc pazdziemik nast~puje do dnia 30 listopada tego roku. 

6. Podmiot realizujqcy swiadczenie wychowawcze jest obowiqzany poinformowac 

osoby ubiegajqce si~ o to swiadczenie o terminach skladania wniosk6w, o kt6rych mowa w 

ust.4i5. 

Art. 22. W przypadku zbiegu prawa rodzic6w, opiekun6w prawnych dziecka lub 

opiekun6w faktycznych dziecka do swiadczenia wychowawczego, swiadczenie to wyplaca 

si~ temu z rodzic6w, opiekun6w prawnych dziecka lub opiekun6w faktycznych dziecka, 

kt6ry faktycznie sprawuje opiek~ nad dzieckiem. 

Art. 23. 1. Organ wlasciwy lub marszalek wojew6dztwa odmawiajq przyznania prawa 

do swiadczenia wychowawczego, jezeli osoba ubiegajqca si~ 0 to swiadczenie uniemozliwi 

przeprowadzenie wywiadu, o kt6rym mow a w art. 15 ust. 1, lub nie udzieli podczas tego 

wywiadu wyjasnien co do okolicznosci obj~tych wywiadem. 

2. Wyplata swiadczenia wychowawczego podlega wstrzymaniu, jezeli osoba 

otrzymujqca to swiadczenie odm6wila udzielenia lub nie udzielila w wyznaczonym terminie 

wyjasnien co do okolicznosci majqcych wplyw na prawo do swiadczenia wychowawczego, w 

tym uniemozliwila przeprowadzenie wywiadu, o kt6rym mow a w art. 15 ust. 1, lub nie 

udzielila podczas tego wywiadu wyjasnien co do okolicznosci obj~tych wywiadem. 

3. W przypadku przeprowadzenia wywiadu, o kt6rym mowa w art. 15 ust. 1, lub 

udzielenia wyjasnien, o kt6rych mowa w ust. 2, swiadczenie wychowawcze wyplaca si~ od 

miesiqca, w kt6rym przeprowadzono wywiad lub wplyn~ly wyjasnienia, do konca okresu, w 
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kt6rym przysluguje swiadczenie wychowawcze, jezeli osoba spelnia warunki okreslone w 

ustawie. 

4. Wyplata swiadczenia wychowawczego podlega wstrzymaniu, jezeli osoba, kt6ra 

otrzymuje to swiadczenie, nie podejmuje swiadczenia wychowawczego przez trzy kolejne 

miesi::tce kalendarzowe. 

5. W przypadku zgloszenia si~ osoby po uplywie trzech miesi~cy, wyplaca si~ jej 

swiadczenie wychowawcze za caly okres wstrzymania zgodnie z ust. 2 lub 4, jezeli osoba ta 

spelnia warunki okrdlone w ustawie. 

6. Je:Zeli wznowienie wyplaty wstrzymanego swiadczenia wychowawczego nie nast::tpi 

do konca okresu, w kt6rym przysluguje swiadczenie wychowawcze, prawo do swiadczenia 

wychowawczego za ten okres wygasa. 

Art. 24. 1. Podmioty realizujqce zadania w zakresie swiadczenia wychowawczego mogq 

przetwarzac, w zakresie niezb~dnym do realizacji zadan wynikajqcych z niniejszej ustawy, 

dane osobowe osoby ubiegajqcej si~ o swiadczenie wychowawcze oraz czlonk6w jej rodziny. 

2. Pracodawcy, wlasciwe jednostki organizacyjne podlegle Ministrowi Obrony 

Narodowej, ministrowi wlasciwemu do spraw wewn~trznych, Szefowi Agencji Wywiadu, 

Szefowi Agencji Bezpieczenstwa Wewn~trznego, Ministrowi Sprawiedliwosci, podmioty 

wyplacajqce uposazenie osobom w stanie spoczynku lub uposazenie rodzinne, jednostki, 

kt6re zawarly umow~ agencyjn::t lub umow~ zlecenia albo umow~ o swiadczenie uslug, 

rolnicze sp6ldzielnie produkcyjne, wlasciwe organy finansowe, organy emerytalne lub 

rentowe, Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, zwany dalej ,Zakladem", Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Spolecznego oraz urz~dy administracji rz::tdowej i samorz::tdowej Sq 

obowiqzani wydawac zaswiadczenia niezb~dne do ustalenia prawa do swiadczenia 

wychowawczego. 

3. Wydawanie zaswiadczen, o kt6rych mowa w ust. 2, jest wolne od oplat. 

Art. 25. 1. Osoba, kt6ra pobrala nienaleznie swiadczenie wychowawcze, jest 

obowi::tzana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za op6inienie. 

2. Za nienaleznie pobrane swiadczenie wychowawcze uwaza si~: 

1) swiadczenie wychowawcze wyplacone mimo zaistnienia okolicznosci powodujqcych 

ustanie lub zawieszenie prawa do swiadczenia wychowawczego albo wstrzymanie 

wyplaty swiadczenia wychowawczego, jezeli osoba pobierajqca to swiadczenie byla 

pouczona o braku prawa do jego pobierania; 
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2) swiadczenie wychowawcze przyznane lub wyplacone na podstawie falszywych zeznan 

lub dokument6w albo w innych przypadkach swiadomego wprowadzenia w blqd przez 

osobv pobierajqcq to swiadczenie; 

3) swiadczenie wychowawcze wyplacone w przypadku, o kt6rym mowa wart. 16 ust. 6, za 

okres od dnia, w kt6rym osoba stala siv uprawniona do swiadczen na rodzinv w innym 

panstwie w zwiqzku ze stosowaniem przepis6w o koordynacji system6w zabezpieczenia 

spolecznego, do dnia wydania decyzji 0 uchyleniu decyzji przyznajqcej swiadczenie 

wychowawcze; 

4) swiadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, kt6rej nastvpnie 

stwierdzono niewaznosc z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z ra:lqcym 

naruszeniem prawa albo swiadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, 

kt6ra zostala nastvpnie uchylona w wyniku wznowienia postvpowania i osobie 

odm6wiono prawa do swiadczenia wychowawczego; 

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

decyzji przyznajqcej swiadczenie wychowawcze, z przyczyn niezaleznych od organu, 

kt6ry wydal tv decyzjv. 

3. Naleznosci z tytulu nienaleznie pobranego swiadczenia wychowawczego ulegaj'l 

przedawnieniu z uplywem 3 lat, liczqc od dnia, w kt6rym decyzja o ustaleniu i zwrocie 

nienaleznie pobranego swiadczenia wychowawczego stala siv ostateczna. 

4. Bieg przedawnienia przerywa: 

1) odroczenie terminu platnosci naleznosci, 

2) rozlozenie splaty naleznosci na raty, 

3) zastosowanie srodka egzekucyjnego, o kt6rym dluznik zostal powiadomiony 

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

od dnia nastvpujqcego po dniu odroczenia terminu platnosci naleznosci, rozlozenia splaty 

naleznosci na raty lub zastosowania srodka egzekucyjnego, o kt6rym dluznik zostal 

powiadomiony. 

5. Decyzja o ustaleniu i zwrocie nienaleznie pobranego swiadczenia wychowawczego 

nie jest wydawana, jezeli od terminu jego pobrania uplynvlo wivcej niz 10 lat. 

6. Kwoty nienaleznie pobranego swiadczenia wychowawczego lqcznie z odsetkami 

ustawowymi za op6znienie ustalone ostatecznq decyzjq podlegajq potrqceniu z wyplacanego 

swiadczenia wychowawczego, wyplacanych swiadczen rodzinnych oraz wyplacanych 
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zasilk6w dla opiekun6w, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 

wyplacie zasilk6w dla opiekun6w. 

7. Nienaleznie pobrane swiadczenie wychowawcze podlega egzekucji w trybie 

przepis6w o post~powaniu egzekucyjnym w administracji. 

8. Kwoty swiadczenia wychowawczego, o kt6rych mowa w ust. 2, podlegaj& zwrotowi 

l&cznie z odsetkami ustawowymi za op6inienie na rachunek bankowy wskazany przez organ 

wlasciwy. Odsetki Sq naliczane od pierwszego dnia miesi&ca nast~pujqcego po dniu wyplaty 

swiadczenia wychowawczego do dnia splaty. 

9. Organ wlasciwy, kt6ry wydal decyzj~ w sprawie nienaleznie pobranego swiadczenia 

wychowawczego, moze umorzyc kwoty nienaleznie pobranego swiadczenia wychowawczego 

l&cznie z odsetkami w calosci lub w cz~sci, odroczyc termin platnosci albo rozlozyc na raty, 

jezeli zachodz& szczeg6lnie uzasadnione okolicznosci dotyczqce sytuacji rodziny. 

10. w przypadku zwrotu nienaleznie pobranego swiadczenia wychowawczego w formie 

czeku, nie realizuje si~ czeku, gdy kwota zwrotu jest nizsza niz koszty obslugi czeku. 

11. w przypadku smierci osoby, kt6ra pobrala nienaleznie swiadczenie wychowawcze, 

wygasaj& naleznosci, o kt6rych mowa w ust. 2 i 8. 

Art. 26. 1. Podmiot prowadz&cy rachunek platniczy oraz bank i sp6ldzielcza kasa 

oszcz~dnosciowo-kredytowa prowadzqce rachunek inny niz platniczy, a takze wydawca 

instrumentu platniczego S£! obowi&zani zwr6cic z tych rachunk6w organowi wlasciwemu na 

jego wniosek kwoty swiadczenia wychowawczego przekazane po dniu smierci osoby 

uprawnionej na ten rachunek albo instrument platniczy. 

2. Podmiot prowadz&cy rachunek platniczy oraz bank sp6ldzielcza kasa 

oszcz~dnosciowo-kredytowa prowadz&ce rachunek inny niz platniczy, a takze wydawca 

instrumentu platniczego S£! zwolnieni od wyplaty pelnej lub cz~sciowej kwoty, o kt6rej mowa 

w ust. 1, jezeli przed otrzymaniem wniosku organu wlasciwego dokonali z tych rachunk6w 

wyplat innym osobom i te wyplaty nie pozwalaj& zrealizowac wniosku w calosci lub cz~sci, 

oraz w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku poinformujq o tym ten organ, wraz ze 

wskazaniem os6b, kt6re pobraly wyplaty. 

3. Zwrot kwot swiadczenia wychowawczego, o kt6rym mow a w ust. 1, uznaje si~ za 

zwrot swiadczen nienaleznie pobranych. 

Art. 27. 1. Organ wlasciwy oraz marszalek wojew6dztwa mog& bez zgody strony 

zmienic lub uchylic ostateczn& decyzj~ administracyjnq, na mocy kt6rej strona nabyla prawo 



-27-

do swiadczenia wychowawczego, jezeli ulegla zmwme sytuacja rodzinna lub dochodowa 

rodziny maj(ica wplyw na prawo do swiadczenia wychowawczego, czlonek rodziny nabyl 

prawo do swiadczenia wychowawczego w innym panstwie w zwi(izku ze stosowaniem 

przepis6w o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego, osoba nienaleznie pobrala 

swiadczenie wychowawcze lub wyst(ipily inne okolicznosci maj(ice wplyw na prawo do 

swiadczenia wychowawczego. 

2. Zmiana decyzji na korzysc strony nie wymagajej zgody. 

3. Decyzje przyznaj(ice swiadczenie wychowawcze S(i natychmiast wykonalne. 

Art. 28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje si~ przepisy ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post~powania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 

23). 

Rozdzial5 

Finansowanie swiadczenia wychowawczego 

Art. 29. 1. Organ wlasciwy oraz samorz(id wojew6dztwa realizuj(i zadania z zakresu 

swiadczenia wychowawczego jako zadanie Z zakresu administracji rz£tdowej. 

2. Do finansowania swiadczenia wychowawczego maj<t zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z p6zn. zm. 10l). 

3. Swiadczenie wychowawcze i koszty jego obslugi S'i finansowane w formic dotacji 

celowej z budzetu panstwa. 

4. Koszty obslugi, o kt6rych mowa w ust. 3, w przypadku organu wlasciwego 

wynoSZ£t 1,5% otrzymanej dotacji na swiadczenie wychowawcze. 

5. Zwroty nienaleznie pobranych swiadczen wychowawczych w trakcie danego roku 

budzetowego nie maj<t wplywu na wysokosc koszt6w obslugi, o kt6rych mowa w ust. 4. 

6. Minister wlasciwy do spraw finans6w publicznych, na wniosek ministra wlasciwego 

do spraw rodziny, dzialaj<tcego w porozumieniu z wlasciwymi dysponentami cz~sci 

budzetowych, moze dokonywac przeniesien wydatk6w budzetowych mi~dzy cz~sciami 

budzetu panstwa, dzialami, rozdzialami paragrafami klasyfikacji wydatk6w, z 

przeznaczeniem na zadania wynikaj(ice z niniejszej ustawy. 

10
) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 

r.poz.379,911, 1146,1626 i 1877orazz2015r.poz.238,532, 1045,1117,1130,1189,1190,1269,1358, 
1513, 1830 i 1854. 
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7. Wydatki zaplanowane na zadania wynikajqce z niniejszej ustawy, w cz~sciach 

budzetowych, z wylqczeniem rezerw celowych, oraz przeniesione w trybie, o kt6rym mowa 

w ust. 6, nie mogq bye przeznaczane na realizacj~ innych zadati. 

8. Do wydatk6w przeniesionych w trybie, o kt6rym mowa w ust. 6, nie stosuje sw 

przepis6w art. 170 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Art. 30. 1. Organ wlasciwy oraz marszalek wojew6dztwa sporzqdzajq sprawozdania 

rzeczowo-finansowe z wykonywania zadati z zakresu swiadczenia wychowawczego i 

przekazujqje wlasciwemu miejscowo wojewodzie. 

2. Wojewoda sporzqdza zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania 

zadati z zakresu swiadczenia wychowawczego i przekazuje je ministrowi wlasciwemu do 

spraw rodziny. 

3. Minister wlasciwy do spraw rodziny okre§li, w drodze rozporzqdzenia, wzory i 

spos6b sporzqdzania sprawozdati rzeczowo-finansowych z wykonywania zadari z zakresu 

swiadczenia wychowawczego oraz terminy i spos6b ich przekazywania, uwzgl~dniajqc 

potrzeb~ zapewnienia kompletnosci i jednolitosci informacji przekazywanych przez podmioty 

realizujqce ustaw~ oraz skutecznej realizacji zadari z zakresu swiadczenia wychowawczego 

finansowanych z budzetu paristwa. 

Rozdzial6 

Zmiany w przepisach obowi~zuj~cych 

Art. 31. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post~powania cywilnego (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 101, z p6zn. zm.'ll) wart. 833: 

1) § 6 otrzymuje brzrnienie: 

,§ 6. Nie podlegajq egzekucji swiadczenia alimentacyjne, swiadczenia pieni~zne 

wyplacane w przypadku bezskutecznosci egzekucji aliment6w, swiadczenia rodzinne, 

dodatki rodzinne, piel~gnacyjne, porodowe, dla sierot zupelnych, zasilki dla opiekun6w, 

swiadczenia z pomocy spolecznej, swiadczenia integracyjne oraz swiadczenie 

wychowawcze."; 

2) dodaje si~ § 7 w brzmieniu: 

II) Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379,435, 567, 
616,945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924 oraz z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539, 978, 1062, 1137, 
1199, 1311, 1418, 1419, 1505, 1527, 1567, 1587, 1595, 1634, 1635, 1830 i 1854. 
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,§ 7. Nie podlegajct egzekucji swiadczenia, dodatki i inne kwoty, o kt6rych mowa 

w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1 a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zast~pczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, 1045, 1199 i 1830) oraz srodki finansowe na 

utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego, o kt6rych mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast~pczej w cz~sci przyslugujctcej na 

umieszczone w rodzinie zast~pczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, kt6re 

osiqgn~ly pelnoletnosc przebywajctc w pieczy zast~pczej.". 

Art. 32. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post~powaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z p6zn. zm.12l) w art. 10 § 4 i 5 otrzymujct 

brzmienie: 

,§ 4. Nie podlegajct egzekucji swiadczenia alimentacyjne, swiadczenia pieni~zne 

wyplacane w przypadku bezskutecznosci egzekucji aliment6w, swiadczenia rodzinne, 

dodatki rodzinne, piel~gnacyjne, porodowe, dla sierot zupelnych, zasilki dla opiekun6w, 

swiadczenia z pomocy spolecznej oraz swiadczenie wychowawcze. 

§ 5. Nie podlegajct egzekucji swiadczenia, dodatki i inne kwoty, o kt6rych mowa w 

art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1 a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast~pczej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 332, 1045, 1199 i 1830) oraz srodki finansowe na utrzymanie 

lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o kt6rych 

mow a w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 20 11 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zast~pczej w cz~sci przyslugujctcej na umieszczone w rodzinie 

zast~pczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, kt6re osictgn~ly pelnoletnosc 

przebywajctc w pieczy zast~pczej.". 

Art. 33. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z p6zn. zm. 13l) wart. 21 w ust. 1: 

12) Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 87,211, 218, 396, 
539,774,978, 1269, 1311,1322, 1419 i 1649. 

13) Zmiany tekstu jedno1itego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 
1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. poz. 223, 
312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 73, 211,251,478, 
693, 699, 860, 933, 978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333, 1569, 1595, 1607, 1688, 1767, 1784, 
1844, 1893, 1925, 1932 i 1992. 
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1) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

,8) swiadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepis6w 0 swiadczeniach 

rodzinnych, dodatki rodzinne i piel~gnacyjne, zasilki dla opiekun6w otrzymane na 

podstawie przepis6w o ustaleniu i wyplacie zasilk6w dla opiekun6w, swiadczenia 

pieni~zne otrzymane w przypadku bezskutecznosci egzekucji aliment6w, zasilki 

porodowe otrzymane na podstawie odr~bnych przepis6w oraz swiadczenie 

wychowawcze otrzymane na podstawie przepis6w o pomocy paristwa w 

wychowywaniu dzieci;"; 

2) pkt 24 otrzymuje brzmienie: 

,24) swiadczenia, dodatki 1 1nne kwoty oraz wartOSC nieodplatnych swiadczeri lub 

swiadczeri cz~sciowo odplatnych z tytulu szkolenia, o kt6rych mow a w art. 31, art. 

44 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 1 

pkt 1 i art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zast~pczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, 1045, 1199 i 1830) oraz 

srodki finansowe na utrzymanie 1okalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 

lub domu jednorodzinnego, o kt6rych mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z 

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

przyslugujqcej na umieszczone w rodzinie zast~pczej lub rodzinnym domu dziecka 

dzieci i osoby, kt6re osiqgn~ly pelnoletnosc przebywajqc w pieczy zast~pczej;". 

Art. 34. W 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) wart. 20t ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

,8. W celu potwierdzenia okolicznosci zawartych w oswiadczeniach, w6jt 

(burmistrz, prezydent miasta) wlasciwy ze wzgl~du na miejsce zamieszkania kandydata 

korzysta z informacji, kt6re zna z urz~du, lub moze wystqpic do instytucji publicznych o 

udzielenie informacji o okolicznosciach zawartych w oswiadczeniach, jezeli instytucje 

te posiadaj'l takie informacje. Oswiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka moze 

bye zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzanego przez w6jta (burmistrza, 

prezydenta miasta) wlasciwego ze wzgl~du na miejsce zamieszkania kandydata. Do 

wywiadu stosuje si~ odpowiednio przep1sy dotyczqce rodzinnego wywiadu 

srodowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do swiadczenia 

wychowawczego, o kt6rym mowa w ustawie z dnia . . . o pomocy paristwa w 

wychowywaniu dzieci (Dz. U ... ). ". 
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Art. 35. W ustawie z dnia 26 pazdziemika 1995 r. o niekt6rych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2071) wart. 30 po ust. 4 dodaje siv ust. 

4a w brzmieniu: 

,4a. Do sredniego miesivcznego dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza siv 

swiadczenia wychowawczego, o kt6rym mow a w ustawie z dnia ... o pomocy pans twa w 

wychowaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastypczej (Dz. U. 2015 r. poz. 

332, 1045,1199 i 1830).". 

Art. 36. W 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) w art. 8 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

,Do dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy me wlicza siv 

jednorazowych zapom6g z tytulu urodzenia siv dziecka i dodatku z tytulu urodzenia 

dziecka, okres1onych w przepisach o swiadczeniach rodzinnych, wartosci udzie1onej 

pomocy w zakresie dozywiania, okres1onej w przepisach o ustanowieniu programu 

wieloletniego ,Po moe pans twa w zakresie dozywania", pomocy materialnej udzielanej 

uczniom, na podstawie przepis6w 0 systemie oswiaty, swiadczenia wychowawczego 

okres1onego w przepisach o pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku 

wychowawczego okreslonego w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastvpczej.". 

Art. 37. W 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.
14

l) 

w art. 6d w ust. 4a w pkt 3 kropkv zastvpuje siv srednikiem i dodaje siv pkt 4 w brzmieniu: 

,4) organowi wlasciwemu, o kt6rym mowa wart. 2 pkt 11 ustawy z dnia ... o pomocy 

panstwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U .... ), i marszalkowi wojew6dztwa - w 

celu weryfikacji danych dotyczqcych os6b ubiegajqcych siv o swiadczenie 

14
) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w: Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 

209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 
1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873 oraz z 2015 r. poz. 218, 493, 1240, 1273, 1359, 1649 i 
1886. 
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wychowawcze, os6b pobieraj<~:cych swiadczenie wychowawcze oraz czlonk6w ich 

rodzin.". 

Art. 38. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2135 i 2281) wprowadza si~ nast~pujqce zmiany: 

1) w art. 23 po ust. 2 dodaje si~ ust. 2a w brzmieniu: 

,2a. Podmioty, o kt6rych mow a w art. 3 ust. 1, uwaza si~ za jednego administratora 

danych, jeieli przetwarzanie danych sluzy temu samemu interesowi publicznemu. "; 

2) w art. 31 po ust. 2 dodaje si~ ust. 2a w brzmieniu: 

,2a. Nie wymaga zawarcia umowy mi~dzy administratorem a podmiotem, 

o kt6rym mowa w ust. 1, powierzenie przetwarzania danych, w tym przekazywanie 

danych, jezeli rna miejsce mi~dzy podmiotami, o kt6rych mowa wart. 3 ust. 1.". 

Art. 39. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 613, z p6zn. zm. 15
l) wart. 299: 

1) w § 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

,9) w6jtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszalkom wojew6dztw w zakresie 

prowadzonych post~powan 0 przyznanie swiadczen rodzinnych, zasilk6w dla 

opiekun6w' swiadczen pieni~znych wyplacanych w przypadku bezskutecznosci 

egzekucji aliment6w lub swiadczenia wychowawczego; "; 

2) w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,3) w6jtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszalkom wojew6dztw w zakresie 

prowadzonych post~powan 0 przyznanie swiadczen rodzinnych, zasilk6w dla 

opiekun6w' swiadczen pieni~znych wyplacanych w przypadku bezskutecznosci 

egzekucji aliment6w lub swiadczenia wychowawczego.". 

Art. 40. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 966 i 984 oraz z 2015 r. poz. 693) w art. 3 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje 

brzmienie: 

,Do dochodu nie wlicza si~ swiadczen pomocy materialnej dla uczni6w, dodatk6w 

dla sierot zupelnych, jednorazowych zapom6g z tytulu urodzenia si~ dziecka, dodatku z 

tytulu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dozywiania, zasilk6w piel~gnacyjnych, 

zasilk6w okresowych z pomocy spolecznej' jednorazowych swiadczen pieni~znych i 

15l Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 

1923 i 1932. 
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swiadczen w naturze z pomocy spolecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku 

energetycznego, zapomogi pieni~znej, o kt6rej mow a w przepisach o zapomodze 

pieni~znej dla niekt6rych emeryt6w, rencist6w i os6b pobierajqcych swiadczenie 

przedemerytalne albo zasilek przedemerytalny w 2007 r., swiadczenia pieni~znego i 

pomocy pieni~znej, o kt6rych mow a w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o 

dzialaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powod6w 

politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), swiadczenia wychowawczego, o kt6rym mowa w 

ustawie z dnia ... o pomocy pans twa w wychowywaniu dzieci (Dz. U .... ) oraz dodatku 

wychowawczego, o kt6rym mow a w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zast~pczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, 1045, 1199 i 1830).". 

Art. 41. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 114, z p6zn. zm. 16
)) wprowadza si~ nast~pujqce zmiany: 

1) wart. 3: 

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

,7) instytucji zapewniajqcej calodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy 

spolecznej, mlodziezowy osrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, 

zaklad poprawczy, areszt sledczy, zaklad karny, szkol~ wojskowq lub inn(\ 

szkol~, jezeli instytucje te zapewniajq nieodplatnie pelne utrzymanie;", 

b) pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

,18) szkole- oznacza to szkol~ podstawowq, gimnazjum, szkol~ ponadgimnazjaln<t 

oraz szkol~ artystycznq, w kt6rej realizowany jest obowiqzek szkolny i 

obowiqzek nauki, a takze mlodziezowy osrodek socjoterapii, specjalny 

osrodek szkolno-wychowawczy, specjalny osrodek wychowawczy dla dzieci i 

mlodziezy wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki, metod 

pracy i wychowania oraz osrodek umozliwiajqcy dzieciom i mlodziezy 

uposledzonym umyslowo w stopniu gl~bokim, a takze dzieciom i mlodziezy z 

uposledzeniem umyslowym z niepelnosprawnosciami sprz~zonymi realizacj~ 

obowi<tzku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiqzku szkolnego i 

obowiqzku nauki;", 

c) w pkt 21 lit. c otrzymuje brzmienie: 

16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 995, 1217, 
1240, 1268, 1302, 1359 i 1830 
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,c) stalq albo dlugotrwalq niezdolnosc do pracy w gospodarstwie rolnyrn i do 

sarnodzielnej egzystencji albo trwalq lub okresowq calkowitq niezdolnosc do 

pracy w gospodarstwie rolnyrn i do sarnodzielnej egzystencji orzeczone na 

podstawie przepis6w o ubezpieczeniu spolecznyrn rolnik6w w celu uzyskania 

swiadczen okreslonych w tych przepisach,", 

d) w pkt 23 w lit. k srednik zast~puje si~ przecinkiern i dodaje si~ lit. 1 w brzrnieniu: 

,1) utratq stypendiurn doktoranckiego okreslonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 

27lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyzszyrn (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z 

p6zn. zrn.4l);", 

e) w pkt 24 w lit. j kropk~ zast~puje si~ przecinkiern i dodaje si~ lit. k w brzrnieniu: 

,k) uzyskaniern stypendiurn doktoranckiego okrdlonego w art. 200 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyzszyrn."; 

2) wart. 5: 

a) ust. 4a i 4b otrzyrnujq brzrnienie: 

,4a. W przypadku uzyskania dochodu przez czlonka rodziny, osob~ uczqcq si~ 

lub dziecko pozostajqce pod opiekq opiekuna prawnego w roku kalendarzowyrn 

poprzedzajqcyrn okres zasilkowy, ustalajqc doch6d czlonka rodziny, osoby uczqcej 

si~ lub dziecka pozostajqcego pod opiekq opiekuna prawnego, osiqgni~ty w tyrn 

roku doch6d dzieli si~ przez liczb~ rniesi~cy, w kt6rych doch6d ten byl 

uzyskiwany, jezeli doch6d ten jest uzyskiwany w okresie, na kt6ry ustalane lub 

weryfikowane jest prawo do swiadczen rodzinnych. 

4b. W przypadku uzyskania dochodu przez czlonka rodziny, osob~ uczqcq si~ 

lub dziecko pozostajqce pod opiekq opiekuna prawnego po roku kalendarzowyrn 

poprzedzajqcyrn okres zasilkowy doch6d ich ustala si~ na podstawie dochodu 

czlonka rodziny, dochodu osoby uczqcej si~ lub dochodu dziecka pozostajqcego 

pod opiekq opiekuna prawnego, powi~kszonego o kwot~ osiqgni~tego dochodu za 

rniesiqc nast~pujqcy po rniesiqcu, w kt6ryrn nastqpilo uzyskanie dochodu, jezeli 

doch6d ten jest uzyskiwany w okresie, na kt6ry ustalane lub weryfikowane jest 

prawo do swiadczen rodzinnych.", 

b) ust. 7 otrzyrnuje brzrnienie: 

,7. W przypadku gdy czlonek rodziny jest urnieszczony w pieczy zast~pczej 

lub w instytucji zapewniajqcej calodobowe utrzyrnanie, ustalajqc doch6d rodziny w 
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przeliczeniu na osob~, nie uwzgl~dnia si~ osoby umieszczonej w pieczy zast~pczej 

lub w instytucji zapewniaj'!cej calodobowe utrzymanie."; 

3) wart. 7 w pkt 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

,osobie samotnie wychowuj'!cej dziecko nie zostalo ustalone, na rzecz dziecka od jego 

rodzica, swiadczenie alimentacyjne na podstawie tytulu wykonawczego 

pochodz<!cego lub zatwierdzonego przez S<!d, chyba ze:"; 

4) wart. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,3. Kwot~ dodatku przysluguj'!C'l za niepelny mieSI<!C ustala si~, dziel<!C kwot~ 

swiadczenia przez liczb~ wszystkich dni kalendarzowych W tym mieSi<!CU, a otrzymall'! 

kwot~ mnozy siv przez liczb~ dni kalendarzowych, za kt6re swiadczenie przysluguje. 

Kwot~ swiadczenia przysluguj<!C'l za niepelny miesi'lc zaokr<1gla si~ do 10 groszy w 

g6r~."; 

5) wart. 16a ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

,7. Kwot~ specjalnego zasilku opiekunczego przysluguj<!C'l za niepelny miesi<!C 

ustala si~, dziel<!C kwot~ swiadczenia przez liczb~ wszystkich dni kalendarzowych W 

tym miesi<!CU, a otrzyman'! kwot~ mnozy si~ przez liczb~ dni kalendarzowych, za kt6re 

swiadczenie przysluguje. Kwot~ swiadczenia przysluguj<!Cq za niepelny miesiqc 

zaokr<1gla si~ do 10 groszy w g6r~."; 

6) w art. 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,4. Kwot~ swiadczenia piel~gnacyjnego przysluguj<!C'l za niepelny miesi<!C ustala 

Sl~, dziel<!C kwot~ swiadczenia przez liczb~ wszystkich dni kalendarzowych W tym 

miesi<!CU, a otrzymanq kwot~ rnnozy si~ przez liczb~ dni kalendarzowych, za kt6re 

swiadczenie przysluguje. Kwot~ swiadczenia przyslugujqCq za niepelny miesi<!C 

zaokr<1gla si~ do 10 groszy w g6r~."; 

7) art. 17a otrzymuje brzmienie: 

, 17 a. W przypadku gdy osrodek pomocy spolecznej przekazal organowi 

wlasciwemu informacj~. ze osoba uprawniona lub jej przedstawiciel mamotrawi'l 

wyplacane jej swiadczenia rodzinne lub wydatkuj'! je niezgodnie z przeznaczeniem, 

organ wlasciwy przekazuje nalezne osobie swiadczenia rodzinne w calosci lub w cz~sci 

w formie rzeczowej lub w formie oplacania uslug."; 

8) w art. 17c: 

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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,1) skr6cenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania swiadczenia 

rodzicielskiego, zasilku macierzynskiego lub uposazenia za okres ustalony 

przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzynskiego, okres urlopu 

na warunkach urlopu macierzynskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po 

wykorzystaniu przez niq tego swiadczenia, zasilku lub uposazenia za okres co 

najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;", 

b) w ust. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,3) osoba ubiegajqca si~ o swiadczenie rodzicielskie lub osoba pobierajqca 

swiadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestala sprawowania osobistej 

opieki nad dzieckiem, w tym w zwiqzku z zatrudnieniem lub wykonywaniem 

innej pracy zarobkowej, kt6re uniemozliwiajq sprawowanie tej opieki;"; 

9) wart. 23: 

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,2) dzieci pozostajqcych na utrzymaniu osoby, o kt6rej mowa w ust. 1, w tym: 

imi~, nazwisko, dat~ urodzenia, stan cywilny, numer PESEL, a w razie gdy 

nie nadano numeru PESEL - numer i seri~ dokumentu potwierdzajqcego 

tozsamose.", 

b) ust. 3a i 3b otrzymujq brzmienie: 

,3a. Wniosek i zalqczniki do wniosku okrdlone w ust. 4 mogq bye skladane 

drogq elektronicznq za pomocq systemu teleinformatycznego utworzonego przez 

ministra wlasciwego do spraw rodziny lub systemu teleinformatycznego 

wskazanego w obwieszczeniu ministra wlasciwego do spraw rodziny i ministra 

wlasciwego do spraw informatyzacji. 

3b. Wniosek i zalqczniki do wniosku okreslone w ust. 4 skladane w postaci 

elektronicznej uwierzytelnia si~ przy uzyciu mechanizm6w okreslonych w art. 20a 

ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci 

podmiot6w realizujqcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).", 

c) po ust. 3c dodaje si~ ust. 3d-3f w brzmieniu: 

,3d. W przypadku wniosku skladanego w postaci elektronicznej 

uwierzytelnianego przy uzyciu mechanizm6w okreslonych w ust. 3b, po wpisaniu 

do formularza wniosku numer6w PESEL osoby wyst~puj(lcej o przyznanie 

swiadczenia i dzieci pozostajqcych na utrzymaniu tej osoby, formularz wniosku 

moze bye uzupelniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, 
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nazwiska, miejsca urodzenia, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa i plci 

osoby wyst~puj11cej o przyznanie swiadczen rodzinnych i dzieci pozostaj11cych na 

utrzymaniu tej osoby. 

3e. Wniosku nie uzupelnia si~ o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jezeli 

w oparciu o dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie mozna stwierdzic 

stopnia pokrewienstwa pomi~dzy OSOb<t wyst~puj<tC<l 0 przyznanie swiadczen 

rodzinnych a dziecmi pozostaj11cymi na utrzymaniu tej osoby. 

3f. W przypadku niezgodnosci ze stanem faktycznym danych uzupelnionych z 

rejestru PESEL zawartych w formularzu wniosku, osoba wyst~puj11ca o przyznanie 

swiadczen rodzinnych wskazuje w formularzu wniosku poprawne dane.", 

d) uchyla si~ ust. 4a, 

e) ust. 4aa-4c otrzymuj<t brzmienie: 

,4aa. Jezeli w stosunku do osoby ubiegajqcej si~ lub pobierajqcej swiadczenie 

piel~gnacyjne wystqpiq wqtpliwosci dotyczqce sprawowania opieki, o kt6rej mowa 

wart. 17 ust. 1, organ wlasciwy oraz marszalek wojew6dztwa mog<t zwr6cic si~ do 

kierownika osrodka pomocy spolecznej 0 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. 17>), w celu weryfikacji tych 

wqtpliwosci. 

4b. W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 4aa, organ wlasciwy oraz marszalek 

wojew6dztwa mog<t wyst<tpic do osrodka pomocy spolecznej o udzielenie 

informacji o okolicznosciach dotyczqcych sprawowania opieki, o kt6rej mowa w 

art. 17 ust. 1, jezeli okolicznosci te zostaly us tal one w rodzinnym wywiadzie 

srodowiskowym przeprowadzonym nie wczesniej niz 3 miesiqce przed dniem 

otrzymania przez osrodek pomocy spolecznej wniosku o udzielenie informacji. 

4c. Przepis ust. 4b stosuje si~ odpowiednio w przypadku, gdy: 

1) organ wlasciwy upowaznil do prowadzenia post~powania w spraw1e 

swiadczen rodzinnych kierownika osrodka pomocy spolecznej lub kierownika innej 

jednostki organizacyjnej gminy, lub innq osob~ na wniosek kierownika osrodka 

pomocy spolecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy; 

17) Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w: Oz. U. z 2015 r. poz. 693, 1045, 1240, 
1310, 1359, 1607, 1616, 1830 i 1893. 
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2) marszalek wojew6dztwa upowaznil do zalatwiania w jego imieniu spraw 

dotyczqcych realizacji swiadczeri rodzinnych w ramach koordynacji system6w 

zabezpieczenia spolecznego dyrektora, jego zast~pc~ lub innego pracownika 

regionalnego osrodka polityki spolecznej albo innego pracownika urz~du 

marszalkowskiego. ", 

f) ust. 4e i 4f otrzymujq brzmienie: 

,4e. Ustalajqc prawo do specjalnego zasilku opiekuriczego, organ wlasciwy 

zwraca si~ do kierownika osrodka pomocy spolecznej o przeprowadzenie 

rodzinnego wywiadu srodowiskowego, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy spolecznej, w celu weryfikacji okolicznosci dotyczqcych 

sprawowania opieki, o kt6rej mowa wart. 16a ust. 1. 

4f. Aktualizacj~ wywiadu, o kt6rym mowa w ust. 4e, przeprowadza si~ po 

uplywie 6 miesi~cy, jezeli do korica okresu, na kt6ry us tal one zostalo prawo do 

specjalnego zasilku opiekuriczego, pozostalo wi~cej niz 3 miesiqce, oraz w kazdej 

sytuacji, gdy zaistniejq Wqtpliwosci co do sprawowania opieki, o kt6rej mowa w 

art. 16a ust. 1.", 

g) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,5. Minister wlasciwy do spraw rodziny okrdli, w drodze rozporzqdzenia, 

spos6b i tryb post~powania w sprawach o przyznanie swiadczeri rodzinnych oraz 

wzory: 

1) wniosk6w 0 ustalenie prawa do swiadczeri rodzinnych, 

2) oswiadczeri 0 dochodach rodziny, w tym oswiadczeri os6b rozliczajqcych 

si~ na podstawie przepis6w o zryczaltowanym podatku dochodowym od niekt6rych 

przychod6w osiqganych przez osoby fizyczne, oraz zaswiadczeri i oswiadczeri, o 

kt6rych mowa w ust. 4 pkt 3 

kierujqc si~ koniecznosciq zapewnienia prawidlowego przebiegu 

post~powania w sprawach o przyznanie swiadczeri rodzinnych oraz dokumentacji 

niezb~dnej do sprawnej realizacji, r6wniez drogq elektronicznq, zadari w zakresie 

swiadczeri rodzinnych.", 

h) w ust. 10 w pkt 4 kropk~ zast~puje si~ srednikiem i dodaje si~ pkt 5 w brzmieniu: 

,5) organowi wlasciwemu, o kt6rym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia ... o 

pomocy paristwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. ... ), i marszalkowi 

wojew6dztwa- w celu weryfikacji danych dotyczqcych os6b ubiegajqcych si~ 
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0 swiadczenie wychowawcze, os6b pobierajqcych swiadczenie wychowawcze 

oraz czlonk6w ich rodzin."; 

10) wart. 23b: 

a) w ust. 1: 

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

,Organ wlasciwy oraz marszalek wojew6dztwa prowadz'!CY 

postypowanie W sprawie swiadczen rodzinnych S'! oboWi'!zani do 

samodzielnego uzyskania lub weryfikacji od organ6w podatkowych lub 

ministra wlasciwego do spraw finans6w publicznych, organ6w emerytalno

rentowych oraz z rejestr6w publicznych, w tym z rejestru PESEL, o kt6rym 

mowa w przepisach o ewidencji ludnosci, drog'! elektroniczn'!, za 

posrednictwem ministra wlasciwego do spraw rodziny, lub drog'! pisemn'!, 

odpowiednio:", 

- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,2) danych, o kt6rych mowa w art. 23 ust. 8 pkt 1 lit. a, b, e, g, h oraz 

1., 
' ' 

b) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

,Organy podatkowe, organy emerytalno-rentowe oraz podmioty prowadzqce 

rejestry publiczne przekazujq te informacje niezwlocznie, nie p6iniej jednak niz w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku organu wlasciwego lub marszalka 

wojew6dztwa prowadzqcego post~powanie w sprawie swiadczen rodzinnych."; 

11) wart. 24 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

,7. w przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utrat~ prawa do swiadczen 

rodzinnych lub obnizenie ich wysokosci, swiadczenia nie przyslugujqlub przyslugujq w 

nizszej wysokosci od miesiqca nast~pujqcego po pierwszym miesiqcu od miesiqca, w 

kt6rym doch6d zostal osiqgni~ty."; 

12) wart. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,3. Osoby otrzymujqce swiadczenia rodzinne, instytucje publiczne i organizacje 

pozarzqdowe S'l obowiqzane do udzielania, na Zqdanie organu wlasciwego lub marszalka 

wojew6dztwa, wyjasnien oraz informacji co do okolicznosci majqcych wplyw na prawo 

do swiadczen rodzinnych."; 

13) art. 28 otrzymuje brzmienie: 
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,Art. 28. 1. Organ wlasciwy lub marszalek wojew6dztwa odmawiajq przyznania 

prawa do swiadczenia piel~gnacyjnego lub specjalnego zasilku opiekunczego, jezeli 

osoba ubiegajqca si~ o to swiadczenie lub ten zasilek uniemozliwi przeprowadzenie 

wywiadu, o kt6rym mowa odpowiednio w art. 23 ust. 4aa lub 4e, lub nie udzieli podczas 

tego wywiadu wyjasnien co do okolicznosci obj~tych wywiadem. 

2. Wyplata swiadczenia piel~gnacyjnego lub specjalnego zasilku opiekunczego 

podlega wstrzymaniu, jezeli osoba otrzymujqca to swiadczenie lub ten zasilek 

uniemozliwila przeprowadzenie wywiadu, o kt6rym mowa w art. 23 ust. 4aa, 4e lub 4f, 

lub nie udzielila podczas tego wywiadu wyjasnien. 

3. Wstrzymuje si~ wyplat~ swiadczen rodzinnych, jezeli osoba, o kt6rej mowa w 

art. 23 ust. 1, odm6wila udzielenia lub nie udzielila, w wyznaczonym terminie, 

wyjasnien co do okolicznosci majqcych wplyw na prawo do swiadczen rodzinnych. 

4. W przypadku przeprowadzenia wywiadu lub udzielenia wyjasnien, o kt6rych 

mow a w ust. 2 i 3, swiadczenia rodzinne wyplaca si~ od miesiqca, w kt6rym 

przeprowadzono wywiad lub wplyn~ly wyjasnienia, do konca okresu zasilkowego, jezeli 

osoba spelnia warunki okre8lone w ustawie. 

5. Wstrzymuje si~ wyplat~ swiadczen rodzinnych, jezeli osoba, o kt6rej mowa w 

art. 23 ust. 1, nie podejmuje swiadczen rodzinnych przez trzy kolejne miesiqce 

kalendarzowe. 

6. W przypadku zgloszenia si~ osoby po uplywie trzech miesi~cy wyplaca si~ jej 

swiadczenia za caly okres wstrzymania, jezeli osoba spelnia warunki okreslone w 

ustawie. 

7. Jezeli wznowienie wyplaty wstrzymanych swiadczen rodzinnych nie nastqpi do 

konca okresu zasilkowego, prawo do swiadczen rodzinnych wygasa."; 

14) wart. 30: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,4. Bieg przedawnienia przerywa: 

1) odroczenie terminu platnosci naleznosci, 

2) rozlozenie splaty naleznosci na raty, 

3) zastosowanie srodka egzekucyjnego, o kt6rym dluznik zostal 

powiadomiony 

- przy czym po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo 

odpowiednio od dnia nast~pujqcego po dniu odroczenia terminu platnosci 



-41-

na1eznosci, rozlozenia splaty naleznosci na raty lub zastosowania srodka 

egzekucyjnego, o kt6rym dluznik zostal powiadomiony.", 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

,6. Kwoty nienaleznie pobranych swiadczeri rodzinnych ustalone ostateczn<t 

decyzjq podlegajq potrqceniu z wyplacanych swiadczeri rodzinnych, wyplacanych 

zasilk6w dla opiekun6w, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 

ustaleniu i wyplacie zasilk6w dla opiekun6w, oraz wyplacanego swiadczenia 

wychowawczego. "; 

15) wart. 32: 

a) ust. 1 b otrzymuje brzmienie: 

,lb. Wszczvcie postvpowania w sprawie zmiany decyzji ustalaj(lcej prawo do 

swiadczeri rodzinnych, na korzysc strony' w zakresie zmiany wysokosci swiadczeri, 

nastvpuje z urzvdu.", 

b) ust. ld otrzymuje brzmienie: 

,ld. Decyzje przyznajqce swiadczenia rodzinne oraz decyzje w spraw1e 

zmiany wysokosci swiadczeri rodzinnych na korzysc strony S<t natychmiast 

wykonalne.". 

Art. 42. W ustawie z dnia 12 marc a 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

163, z p6in. zm. 18l) wprowadza siv nastvpuj(lce zmiany: 

1) wart. 8 w ust. 4 w pkt 6 kropkv zastvpuje siv srednikiem i dodaje siv pkt 7 w brzmieniu: 

,7) swiadczenia wychowawczego, o kt6rym mowa w ustawie z dnia . . . o pomocy 

paristwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U .... ) oraz dodatku wychowawczego, o 

kt6rym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastvpczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, 1045, 1199 i 1830)."; 

2) w art. 23a w ust. 3 w pkt 4 kropkv zastvpuje siv srednikiem i dodaje siv pkt 5 w brzmieniu: 

,5) organ wlasciwy, o kt6rym mow a w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia . . . o pomocy 

paristwa w wychowywaniu dzieci, i marszalek wojew6dztwa - w celu weryfikacji 

danych dotycz(lcych os6b ubiegaj(lcych siv o swiadczenie wychowawcze, os6b 

pobieraj(lcych swiadczenie wychowawcze oraz czlonk6w ich rodzin."; 

3) w art. 107 po ust. 1 dodaje siv ust. 1 a i 1 b w brzmieniu: 

,1a. Rodzinny wywiad srodowiskowy przeprowadza siv r6wniez na podstawie: 

18) Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 1045,1058, 
1240, 1310, 1359, 1607, 1616, 1830 i 1893. 
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1) art. 23 ust. 4aa ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z p6in. zrn.'9l) u osoby ubiegajqcej si~ o swiadczenie 

piel~gnacyjne lub osoby pobierajqcej to swiadczenie w celu weryfikacji Wqtpliwosci 

dotyczqcych okolicznosci zwiqzanej z niepodejrnowaniern lub rezygnacjq z zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej oraz sprawowaniern faktycznej opieki nad osobq, na kt6rq 

ubiega si~ lub pobiera swiadczenie piekgnacyjne; 

2) art. 23 ust. 4e i 4f ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 0 swiadczeniach 

rodzinnych u osoby ubiegajqcej si~ o specjalny zasilek opiekunczy lub osoby 

pobierajqcej to swiadczenie w celu weryfikacji okolicznosci dotyczqcych spelniania 

warunku niepodejrnowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

oraz sprawowania faktycznej opieki nad osobq, na kt6rq ubiega si~ lub pobiera specjalny 

zasilek opiekunczy; 

3) art. 15 ustawy z dnia ...... o pornocy panstwa w wychowywaniu dzieci u osoby 

ubiegajqcej si~ 0 swiadczenie wychowawcze lub osoby pobierajqcej to swiadczenie w 

celu weryfikacji Wqtpliwosci dotyczqcych sprawowania opieki nad dzieckiern, 

wydatkowania swiadczenia wychowawczego niezgodnie z celern lub rnarnotrawienia 

swiadczenia wychowawczego. 

1 b. W sprawach, o kt6rych rnowa w ust. 1 i 1a, wypelnia si~ odpowiednie cz~sci 

kwestionariusza wywiadu.". 

Art. 43. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 783, z p6zn. zrn. 20l) wart. 2 w ust. 1 w pkt 1lit. c otrzyrnuje brzrnienie: 

,c) swiadczen socjalnych oraz w sprawach zalatwianych na podstawie przepis6w o 

pornocy spolecznej, przepis6w o wspieraniu rodziny i systernie pieczy zast~pczej, 

przepis6w o zatrudnieniu socjalnyrn oraz przepis6w o pornocy panstwa w 

wychowywaniu dzieci,". 

Art. 44. W ustawie z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

aliment6w (Dz. U. z 2015 r. poz. 859, z p6zn. zrn.21)) wprowadza si~ nast~pujqce zrniany: 

1) wart. 2: 

19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Oz. U. z 2015 r. poz. 693, 995, 1217, 
1240, 1268, 1302, 1359 i 1830 

20l Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1358, 1607, 1649, 1844 i 
1893. 
21 ) Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Oz. U. z 2015 r. poz. 1217, 1302, 1359, i 

1830. 
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a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

,6) instytucji zapewniaj(:lcej calodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy 

spolecznej, mlodziezowy osrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, 

zaklad poprawczy, areszt sledczy, zaklad kamy, a takZe szkoh~ wojskow(:llub 

inn(:l szkol~. jezeli instytucje te zapewniaj(:l nieodplatne pelne utrzymanie;", 

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

,13) szkole- oznacza to szkol~ podstawow(:l, gimnazjum, szkol~ ponadgimnazjaln(:l 

oraz szkol~ artystyczn(:l, w kt6rej realizowany jest obowi(:lzek szkolny i 

obowi(:lzek nauki, a takZe mlodziezowy osrodek socjoterapii, specjalny 

osrodek szkolno-wychowawczy, specjalny osrodek wychowawczy dla dzieci i 

mlodziezy wymagaj(:lcych stosowania specjalnej organizacji nauki, metod 

pracy i wychowania, a takZe osrodek umozliwiaj(:lcy dzieciom i mlodziezy 

uposledzonym umyslowo w stopniu gl~bokim, oraz dzieciom i mlodziezy z 

uposledzeniem umyslowym z niepelnosprawnosciami sprz~zonymi realizacj~ 

obowi(:lzku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi(:lzku szkolnego i 

obowi(:lzku nauki;", 

c) w pkt 16 lit. c otrzymuje brzmienie: 

,c) stal(:l albo dlugotrwal(:l niezdolnosc do pracy w gospodarstwie rolnym i do 

samodzielnej egzystencji albo trwal(:l lub okresow(l calkowit'l niezdolnosc do 

pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczone na 

podstawie przepis6w o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w w celu uzyskania 

swiadczeri. okreslonych w tych przepisach,", 

d) w pkt 17 w lit. h srednik zast~puje si~ przecinkiem i dodaje si~ lit. i w brzmieniu: 

,i) utrat(l stypendium doktoranckiego okreslonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z 

p6zn. zm.4l);", 

e) w pkt 18 w lit. h kropk~ zast~puje si~ przecinkiem i dodaje si~ lit. i w brzmieniu: 

,i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego okreslonego w art. 200 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyzszym."; 

2) wart. 9: 

a) ust. 4 i 4a otrzymuj(:l brzmienie: 

,4. W przypadku uzyskania dochodu przez czlonka rodziny w roku 

kalendarzowym poprzedzaj(:lcym okres swiadczeniowy, UStalaj(:lC doch6d czlonka 
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rodziny, osi<tgni~ty w tym roku doch6d dzieli si~ przez liczb~ miesi~cy, w kt6rych 

doch6d byl uzyskiwany, jezeli doch6d ten jest uzyskiwany w okresie, na kt6ry 

ustalane lub weryfikowane jest prawo do swiadczen z funduszu alimentacyjnego. 

4a. W przypadku uzyskania dochodu przez czlonka rodziny po roku 

kalendarzowym poprzedzaj<~:cym okres swiadczeniowy jego doch6d ustala si~ na 

podstawie dochodu czlonka rodziny, powi~kszonego o kwot~ osi<tgni~tego dochodu 

za miesiqc nast~pujqcy po miesiqcu, w kt6rym nastqpilo uzyskanie dochodu, jezeli 

doch6d ten jest uzyskiwany w okresie, na kt6ry ustalane lub weryfikowane jest 

prawo do swiadczen z funduszu alimentacyjnego.", 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

,6. W przypadku gdy czlonek rodziny jest umieszczony w pieczy zast~pczej 

lub w instytucji zapewniajqcej calodobowe utrzymanie, ustalaj<~:c doch6d rodziny w 

przeliczeniu na osob~, nie uwzgl~dnia si~ osoby umieszczonej w pieczy zast~pczej 

lub w instytucji zapewniajqcej calodobowe utrzymanie."; 

3) wart. 15: 

a) ust. 3a i 3b otrzymuj<t brzmienie: 

,3a. Wniosek i zal<~:czniki do wniosku okreslone w ust. 4 mog<t bye skladane 

drog<~: elektroniczn<~: za pomocq systemu teleinformatycznego utworzonego przez 

ministra wlasciwego do spraw rodziny lub systemu teleinformatycznego 

wskazanego w obwieszczeniu ministra wlasciwego do spraw rodziny i ministra 

wlasciwego do spraw informatyzacji. 

3b. Wniosek i zal<~:czniki do wniosku okreslone w ust. 4 skladane w postaci 

elektronicznej uwierzytelnia si~ przy uzyciu mechanizm6w okrdlonych w art. 20a 

ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci 

podmiot6w realizuj<~:cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).", 

b) po ust. 3c dodaje si~ ust. 3d-3f w brzmieniu: 

,3d. W przypadku wniosku skladanego w postaci elektronicznej 

uwierzytelnianego przy uzyciu mechanizm6w okreslonych w art. 20a ust. 1 lub 2 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiot6w 

realizujqcych zadania publiczne, po wpisaniu do forrnularza wniosku nurner6w 

PESEL wnioskodawcy i czlonk6w jego rodziny, formularz wniosku moze bye 

uzupelniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie irnion, nazwiska, 
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miejsca urodzenia, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa plci 

wnioskodawcy i czlonk6w jego rodziny. 

3e. Wniosku nie uzupelnia si~ o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jezeli 

w oparciu o dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie mozna stwierdzic 

stopnia pokrewienstwa pomi~dzy wnioskodawcq a czlonkami jego rodziny. 

3f. W przypadku niezgodnosci ze stanem faktycznym danych uzupelnionych z 

rejestru PESEL zawartych w formularzu wniosku, wnioskodawca wskazuje w 

formularzu wniosku poprawne dane.", 

c) w ust. 8c w pkt 4 kropk~ zast~puje si~ srednikiem i dodaje si~ pkt 5 w brzmieniu: 

,5) organowi wlasciwemu, o kt6rym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia ... o 

pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U .... ), i marszalkowi wojew6dztwa- w 

celu weryfikacji danych dotycz~cych os6b ubiegaj~cych s1~ o swiadczenie 

wychowawcze, os6b pobieraj~cych swiadczenie wychowawcze oraz czlonk6w ich 

rodzin."; 

4) wart. 15a 

a) w ust. 1: 

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

,Organ wlasciwy wierzyciela prowadz~cy postypowanie w sprawie 

swiadczeii z funduszu a1imentacyjnego jest obowi'!zany do samodzie1nego 

uzyskania lub weryfikacji od organ6w podatkowych lub ministra wlasciwego 

do spraw finans6w publicznych, organ6w emerytalno-rentowych oraz z 

rejestr6w publicznych w tym z rejestru PESEL, o kt6rym mowa w przepisach o 

ewidencji ludnosci, drog~ elektroniczn~, za posrednictwem ministra 

wlasciwego do spraw rodziny, lub w drodze pisemnej, odpowiednio:", 

- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,2) danych, o kt6rych mowa wart. 15 ust. 8a pkt 1 lit. a, b, e, g, h oraz m;", 

b) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

,Organy podatkowe, organy emerytalno-rentowe oraz podmioty prowadz~ce 

rejestry publiczne przekazuj~ te informacje niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku organu wlasciwego wierzyciela 

prowadz~cego post~powanie w sprawie swiadczen z funduszu alimentacyjnego."; 

5) w art. 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
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,5. W przypadku gdy doch6d rodziny powi~kszony o uzyskany doch6d powoduje 

utrat~ prawa do swiadczen z funduszu alimentacyjnego, swiadczenia nie przyslugujq, od 

miesiq,ca nast~pujq,cego po pierwszym miesiq,cu od miesiq,ca, w kt6rym doch6d zostal 

osiqgni~ty."; 

6) w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,3. Bieg przedawnienia przerywa: 

1) odroczenie terminu platnosci naleznosci, 

2) rozlozenie splaty naleznosci na raty, 

3) zastosowanie srodka egzekucyjnego, o kt6rym dluznik zostal powiadomiony 

- przy czym po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo 

odpowiednio od dnia nast~pujq,cego po dniu odroczenia terminu platnosci naleznosci, 

rozlozenia splaty naleznosci na raty lub zastosowania srodka egzekucyjnego, o kt6rym 

dluznik zostal powiadomiony.". 

Art. 45. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, z p6zn. zm. 22l) wart. 50 w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,4) wyplat i obslugi swiadczen rodzinnych, swiadczen z funduszu alimentacyjnego, 

swiadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego, 0 kt6rym mowa w 

przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast~pczej, oraz finansowania 

skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierajq,ce swiadczenie 

piel~gnacyjne lub specjalny zasilek opiekunczy; ". 

Art. 46. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zast~pczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, 1045, 1199 i 1830) wprowadza si~ nast~pujq,ce zmiany: 

1) wart. 80 po ust. 1 dodaje si~ ust. 1a w brzmieniu: 

,1a. Rodzinie zast~pczej oraz prowadzq,cemu rodzinny dom dziecka, do 

swiadczenia, o kt6rym mow a w ust. 1, na kazde umieszczone dziecko w wieku do 

ukonczenia 18. roku zycia, przysluguje dodatek w wysokosci swiadczenia 

wychowawczego okrdlonego w przepisach o pomocy panstwa w wychowywaniu 

dzieci, zwany dalej ,dodatkiem wychowawczym"."; 

2) wart. 87: 

22) Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 
r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 
1513, 1830, 1854, 1890 i 2150. 
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,1. Swiadczenia i dodatki, o kt6rych mowa w art. 80 ust. 1 i 1a oraz art. 81, 

przyznaje si~ od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie 

zast~pczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez 

dziecko rodziny zast~pczej lub rodzinnego domu dziecka.", 

b) po ust. 1 dodaje si~ ust. 1 a i 1 b w brzmieniu: 

,I a. Prawo do dodatku wychowawczego ustala si~ na okres 12 miesi~cy. 

lb. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zast~pczej lub 

prowadz(!cego rodzinny dom dziecka maj(!cej wplyw na prawo do dodatku 

wychowawczego ustala si~ na okres kolejnych 12 miesi~cy z urz~du.", 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,3. W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 2, rodzinie zast~pczej lub 

prowadz(!cemu rodzinny dom dziecka dodatki, o kt6rych mow a w art. 80 ust. 1 a i 

art. 81, nie przysluguj(!.", 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,4. W przypadku gdy swiadczenia oraz dodatki, o kt6rych mowa w art. 80 ust. 

1 i 1 a oraz art. 81, przyslugu j <! rodzinie zast~pczej lub prowadz(!cemu rodzinny 

dom dziecka za niepelny miesi(!c kalendarzowy, swiadczenia oraz dodatki wyplaca 

si~ w wysokosci proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesi(!cu 

kalendarzowym.", 

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,5. W przypadku powierzenia rodzinie pomocowej opieki i wychowania nad 

dzieckiem umieszczonym w rodzinie zast~pczej lub rodzinnym domu dziecka, 

rodzinie pomocowej wyplaca si~ swiadczenie i dodatki przysluguj(!ce rodzinie 

zast~pczej lub prowadz(!cemu rodzinny dom dziecka, o kt6rych mowa w art. 80 ust. 

1 i 1a oraz art. 81, w wysokosci proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w 

danym miesi(!CU w tej rodzinie pomocowej."; 

3) wart. 88: 

a) ust. 1 i 2 otrzymuj(! brzmienie: 

,1. Swiadczenia, dodatki i dofinansowanie do wypoczynku, o kt6rych mowa 

w art. 80 ust. 1 i 1 a, art. 81, art. 83 i art. 84, S<t udzielane na wniosek odpowiednio 

rodziny zast~pczej, rodziny pomocowej lub prowadz(!cego rodzinny dom dziecka. 
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2. Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 1, rodzina pomocowa sklada, w przypadku 

gdy rodzina zast~pcza lub prowadzqcy rodzinny dom dziecka nie pobierala 

swiadczen, dodatk6w lub dofinansowania do wypoczynku, o kt6rych mowa w art. 

80 ust. 1 i 1 a, art. 81, art. 83 i art. 84. ", 

b) ust. 4 i 5 otrzymuj<t brzmienie: 

,4. Przyznanie oraz odmowa przyznama swiadczen, dodatk6w 

dofinansowania do wypoczynku, o kt6rych mow a w art. 80 ust. 1 i 1 a, art. 81, art. 

83 i art. 84 nast~puje w drodze decyzji. 

5. w przypadku zmiany przepis6w regulujqcych prawo do swiadczen, 

dodatk6w i dofinansowania do wypoczynku, o kt6rych mowa wart. 80 ust. 1 i 1a, 

art. 81, art. 83 i art. 84 oraz w przypadku zmiany sytuacji osobistej rodziny 

zast~pczej, rodziny pomocowej lub prowadzqcego rodzinny dom dziecka, a takze w 

przypadku zmiany sytuacji osobistej, dochodowej lub majqtkowej umieszczonego 

dziecka, organ wlasciwy do wydania decyzji moze bez zgody rodziny zast~pczej, 

rodziny pomocowej lub prowadzqcego rodzinny dom dziecka zmienic lub uchylic 

decyzj~, o kt6rej mowa w ust. 4."; 

4) wart. 92 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

,11. Starosta moze umorzyc kwot~ nienaleznie pobranych swiadczen pieni~znych 

l<tcznie z odsetkami w calosci lub w cz~sci, odroczyc termin platnosci albo rozlozyc na 

raty, jezeli zachodz<t szczeg6lnie uzasadnione okolicznosci dotyczqce sytuacji rodziny. 

Umorzenie kwoty nienaleznie pobranych swiadczen pieni~znych l<tcznie z odsetkami w 

calosci lub w cz~sci, odroczenie termin platnosci albo rozlozenie na raty swiadczen 

pieni~znych innych niz dodatek wychowawczy, nast~puje w porozumieniu z w6jtem."; 

5) w art. 181 w pkt 2 kropk~ zast~puje si~ srednikiem i dodaje si~ pkt 3 w brzmieniu: 

,3) finansowanie dodatku wychowawczego."; 

6) w art. 192 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,2) dodatek, o kt6rym mow a w art. 81 ;"; 

7) po art. 196 dodaje si~ art. 196a w brzmieniu: 

,1. Dodatek wychowawczy i koszty jego obslugi S£t finansowane w formie dotacji 

celowej z budzetu pans twa. 

2. Koszty obslugi, o kt6rych mowa w ust. 1, wynoszq 1% otrzymanej dotacji na 

dodatek wychowawczy. 
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3. Zwroty nienaleznie pobranych dodatk6w wychowawczych w trakcie danego 

roku budzetowego nie majq wplywu na wysokose koszt6w obslugi, o kt6rych mowa w 

ust. 2. 

4. Minister wlasciwy do spraw finans6w publicznych w porozumieniu z ministrem 

wlasciwym do spraw rodziny oraz wlasciwymi dysponentami cz~sci budzetowych 

moze dokonywae przeniesieri. wydatk6w budzetowych mi~dzy cz~sciami budzetu 

pari.stwa, dzialami, rozdzialami i paragrafami klasyfikacji wydatk6w, z przeznaczeniem 

na realizacj~ dodatku wychowawczego. 

5. Wydatki zaplanowane na realizacj~ dodatku wychowawczego, w cz~sciach 

budzetowych, z wylqczeniem rezerw celowych, oraz przeniesione w trybie, o kt6rym 

mowa w ust. 4, nie mogq bye przeznaczane na realizacj~ innych zadari.. 

6. Do wydatk6w przeniesionych w trybie, o kt6rym mowa w ust. 4, nie stosuje si~ 

przepis6w art. 170 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.". 

Art. 47. W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 

oraz z 2015 r. poz. 1359) wart. 10: 

1) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

,10. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu skladany w postaci 

elektronicznej uwierzytelnia si~ przy uzyciu mechanizm6w okrdlonych w art. 20a ust. 1 

lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiot6w 

realizujqcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114)."; 

2) dodaje si~ ust. 12-14 w brzmieniu: 

,12. W przypadku wniosku skladanego w postaci elektronicznej uwierzytelnianego 

przy uzyciu mechanizm6w okreslonych w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne, po 

wpisaniu do formularza wniosku numer6w PESEL wnioskodawcy i czlonk6w rodziny 

wielodzietnej, formularz wniosku moze bye uzupelniony o dane zgromadzone w 

rejestrze PESEL w zakresie imion, nazwiska, daty urodzenia, stanu cywilnego, 

obywatelstwa wnioskodawcy i czlonk6w rodziny wielodzietnej. 

13. Wniosku nie uzupelnia si~ o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jezeli w oparciu 

o dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie mozna stwierdzie stopnia 

pokrewieri.stwa pomi~dzy wnioskodawcq a czlonkami rodziny wielodzietnej. 
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14. W przypadku niezgodnosci ze stanem faktycznym danych uzupelnionych z rejestru 

PESEL zawartych w formularzu wniosku, wnioskodawca wskazuje w formularzu wniosku 

poprawne dane.". 

Rozdzial7 

Przepisy przejsciowe, dostosowuj~ce i przepis koncowy 

Art. 48. 1. Pierwszy okres, na kt6ry ustalane jest prawo do swiadczenia 

wychowawczego, rozpoczyna si~ z dniem wejscia w zycie ustawy i kori.czy dnia 30 wrze8nia 

2017 r. 

2. w przypadku ustalania prawa do swiadczenia wychowawczego na okres, 0 kt6rym 

mow a w ust. 1, rokiem kalendarzowym, z kt6rego dochody stanowiq pods taw~ ustalenia 

prawa do swiadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do swiadczenia 

us tala si~ z uwzgl~dnieniem okreslonych ustawq przepis6w o utracie i uzyskaniu dochodu. 

Art. 49. 1. W przypadku zlozenia wniosku o ustalenie prawa do swiadczenia 

wychowawczego w terminie trzech miesi~cy od dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy, 

prawo do swiadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala si~ poczqwszy od 

dnia wejscia w zycie ustawy. 

2. Ustalenie i wyplata swiadczenia wychowawczego, w przypadku zlozenia wniosku w 

terminie, o kt6rym mow a w ust. 1, nast~puje w terminie trzech miesi~cy liczqc od dnia 

zlozenia wniosku z prawidlowo wypelnionymi dokumentami. 

Art. 50. 1. Do dnia utworzenia systemu teleinformatycznego, o kt6rym mowa w art. 8 

ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o swiadczeniach rodzinnych oraz 

niekt6rych innych ustaw (Dz. U. poz. 1359), nie dluzej jednak niz do dnia 1 stycznia 2018 r., 

w zakresie dotyczqcym dolqczenia do wniosku o ustalenie prawa do swiadczenia 

wychowawczego informacji o wysokosci skladek na ubezpieczanie zdrowotne z Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego, osoba ubiegajqca si~ o swiadczenie wychowawcze 

dolqcza do wniosku oswiadczenie albo zaswiadczenie 0 wysokosci skladek na ubezpieczenie 

zdrowotne z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego. 

2. Oswiadczenie, o kt6rych mow a w ust. 1, sklada si~ pod rygorem odpowiedzialnosci 

kamej za skladanie falszywych zeznari.. Skladajqcy oswiadczenie jest obowiqzany do 
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zawarcia w nim klauzuli nastvpujqcej tresci: ,,Jestem swiadomy odpowiedzialnosci kamej za 

zlozenie falszywego oswiadczenia.". Klauzula ta zastvpuje pouczeme organu o 

odpowiedzialnosci kamej za skladanie falszywych zeznan. 

Art. 51. Koszty obslugi, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3, w przypadku organu 

wlasciwego w roku 2016 wynoszq2% otrzymanej dotacji na swiadczenie wychowawcze. 

Art. 52. 1. Organy gminy i wojew6dztwa do dnia wejscia w zycie ustawy wyznaczqlub 

utworzq jednostki organizacyjne wlasciwe do realizacji zadan z zakresu swiadczenia 

wychowawczego. Przepisy art. 10 ust. 2 i 3 i art. 11 ust. 2 stosuje siv. 

2. Minister wlasciwy do spraw finans6w publicznych, w terminie tygodnia od dnia 

wejscia w zycie niniejszego przepisu, jest obowiqzany, za posrednictwem wojewody, 

przekazac organom gminy i powiatu srodki finansowe na wdrozenie niniejszej ustawy. 

Przekazane srodki finansowe pomniejszajq koszty obslugi zadania, o kt6rych mow a w art. 51, 

a takze zadania, o kt6rym mow a w art. 196a ust. 2 ustawy, o kt6rej mow a w art. 46, w 

brzmieniu nadanym niniejszym ustawq. 

3. Srodki finansowe, o kt6rych mowa w ust. 2, minister wlasciwy do spraw finans6w 

publicznych przekazuje w wysokosci uzgodnionej z ministrem wlasciwym do spraw rodziny. 

Art. 53. Po uplywie 3 lat od dnia wejscia w zycie ustawy Rada Ministr6w dokona oceny 

skutk6w obowiqzywania ustawy oraz przedstawia propozycje wprowadzenia stalego 

mechanizmu wzrostu kwot, o kt6rych mowa wart. 5. 

Art. 54. 1. Rada Ministr6w sklada po raz pierwszy Sejmowi i Senatowi sprawozdanie, o 

kt6rym mowa wart. 3, za okres od dnia wej§cia w zycie ustawy do dnia 31 grudnia 2017 r., 

w terminie do dnia 30 wrzesnia 2018 r. 

2. Minister wlasciwy do spraw rodziny, po uplywie 12 miesivCY od dnia wejscia w zycie 

ustawy, przedstawi Radzie Ministr6w ocenv system6w swiadczen na rzecz rodziny, wraz z 

wnioskami dotyczqcymi zmian w tym systemach. 

Art. 55. 1. Przepisy art. 3 pkt 23 i 24 ustawy, o kt6rej mow a w art. 41, w brzmieniu 

nadanym niniejszq ustawq, stosuje siv nie wczesniej niz przy ustalaniu prawa do swiadczen na 

okres zasilkowy rozpoczynajqcy siv od dnia 1 listopada 2016 r. 

2. Przepisy art. 2 pkt 17 i 18 ustawy, o kt6rej mow a w art. 44, w brzmieniu nadanym 

niniejsz'l ustawq, stosuje siv nie wczesniej niz przy ustalaniu prawa do swiadczen na okres 

swiadczeniowy rozpoczynajqcy siv od dnia 1 pazdziemika 2016 r. 
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Art. 56. Przepisy art. 3 pkt 23 i 24 ustawy, o kt6rej mowa w art. 41, w brzmieniu 

nadanym niniejszct ustawq, stosuje si~ do przyznawania studentom i doktorantom stypendi6w 

socjalnych, o kt6rych mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1 i art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyzszym, od dnia 1 pazdziemika 2016 r. 

Art. 57. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 23 ust. 5 

ustawy, o kt6rej mowa wart. 41, art. 107 ust. 6 ustawy, o kt6rej mowa wart. 42, oraz art. 187 

ust. 6 ustawy, o kt6rej mowa w art. 46, zachowujq moe do dnia wejscia w zycie przepis6w 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy, o kt6rej mowa w art. 41, w 

brzmieniu nadanym niniejszct ustawq, art. 107 ust. 6 ustawy, o kt6rej mowa w art. 42, w 

brzmieniu nadanym niniejszct ustawq, oraz art. 187 ust. 6 ustawy, o kt6rej mowa wart. 46, w 

brzmieniu nadanym niniejszct ustawq, nie dluzej jednak niz przez 12 miesi~cy od dnia wejscia 

w zycie niniejszej ustawy. 

Art. 58. Ustawa wchodzi w zycie pierwszego dnia miesictca nast~pujctcego po uplywie 

miesictca od dnia ogloszenia, z wyjcttkiem art. 52, kt6ry wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. 


