
Projekt z dnia 29 stycznia 2016 r. 

ROZPORZ~D ZEN IE 

M I N I S T R A R 0 D Z I N Y , P R A C Y I P 0 L I T Y K I S P 0 L E C Z N E J Il 

z dnia ................. 2015 r. 

w sprawie post~powania w sprawach 0 swiadczenie wychowawcze 

Na podstawie art. 13 ust. 15 ustawy z dnia ...... o pomocy paristwa w wychowywaniu 

dzieci zarz(!dza siv, co nastvpuje: 

§ 1. Rozporzqdzenie okresla: 

1) spos6b i tryb postypowania w sprawach 0 przyznanie swiadczenia wychowawczego; 

2) wzory: 

a) wniosku 0 ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego, 

b) oswiadczeri o dochodach rodziny, w tym oswiadczeri os6b rozliczaj(!cych siv na 

podstawie przepis6w o zryczaltowanym podatku dochodowym od niekt6rych 

przychod6w osiqganych przez osoby fizyczne. 

§ 2. 1. Wz6r wniosku o ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego, zwanego 

dalej ,wnioskiem o swiadczenie wychowawcze", okresla zalqcznik nr 1 do rozporzqdzenia. 

2. Do wniosku o swiadczenie wychowawcze nalezy dolqczyc odpowiednio: 

1) dokumenty stwierdzajqce wysokosc dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 

a) oswiadczenia czlonk6w rodziny o dochodach osiqgnivtych w roku kalendarzowym 

poprzedzajqcym okres na kt6ry ustalane jest prawo do swiadczenia 

wychowawczego, innych niz dochody podlegaj(!ce opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym 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 dochodowym od 

os6b fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z p6in. zm.2l); wz6r oswiadczenia 

okresla zal(!cznik nr 2 do rozporzqdzenia, 

I) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej kieruje dzialem administracji rz~dowej- rodzina, na podstawie 
§ I ust. 2 pkt 3 rozporz(1dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie 
szczeg6lowego zakresu dzialania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej (Oz. U. poz. 1905). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Oz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 
1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z2014r. 
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, 1784 i 1932. 
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b) oswiadczenia czlonk6w rodziny rozliczajqcych si~ na podstawie przepis6w o 

zryczaltowanym podatku dochodowym od niekt6rych przychod6w osiqganych 

przez osoby fizyczne o dochodzie osiqgni~tym w roku kalendarzowym 

poprzedzajqcym okres na kt6ry ustalane jest prawo do swiadczenia 

wychowawczego; wz6r oswiadczenia okresla zalqcznik nr 3 do rozporzqdzenia, 

c) zaswiadczenie wlasciwego organu gminy, albo oswiadczenie 0 wielkosci 

gospodarstwa rolnego wyrazonej w hektarach przeliczeniowych og6lnej 

powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzajqcym okres na kt6ry ustalane jest 

prawo do swiadczenia wychowawczego; wz6r oswiadczenia okrdla zalqcznik nr 4 

do rozporzqdzenia, 

d) umow~ dzierzawy - w przypadku oddania cz~sci lub calosci znajdujqcego si~ w 

posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierzaw~. na podstawie umowy 

zawartej stosownie do przepis6w o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w, albo 

oddania gospodarstwa rolnego 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, 

e) umow~ o wmes1enm wklad6w gruntowych - w przypadku wniesienia 

gospodarstwa rolnego do uzytkowania przez rolniczq sp6ldzielni~ produkcyjnq, 

f) odpis podlegajqcego wykonaniu orzeczenia sqdu zasqdzajqcego alimenty na rzecz 

os6b w rodzinie lub poza rodzinq lub odpis protokolu posiedzenia zawierajqcego 

tresc ugody sqdowej, lub odpis zatwierdzonej przez sqd ugody zawartej przed 

mediatorem, zobowiqzujqcych do aliment6w na rzecz os6b w rodzinie lub poza 

rodzinq, 

g) przekazy lub przelewy pieni~zne dokumentujqce wysokosc zaplaconych 

aliment6w, jezeli czlonkowie rodziny Sq zobowiqzani orzeczeniem sqdu, ugodq 

sqdowq lub ugodq zawartq przed mediatorem do ich placenia na rzecz osoby spoza 

rodziny, 

h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymala aliment6w albo otrzymala je w 

wysokosci nizszej od ustalonej w orzeczeniu sqdu, ugodzie sqdowej lub ugodzie 

zawartej przed mediatorem: 
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zaswiadczenie organu prowadzqcego postt(powanie egzekucyjne o calkowitej 

lub czt(sciowej bezskutecznosci egzekucji aliment6w, a takze o wysokosci 

wyegzekwowanych aliment6w, lub 

informacjt( wlasciwego S<tdu lub wlasciwej instytucji o podjt(ciu przez osobv 

uprawnionq czynnosci zwiqzanych z wykonaniem tytulu wykonawczego za 

granic<t alba o niepodjt(ciu tych czynnosci, w szczeg6lnosci w zwi<tzku z 

brakiem podstawy prawnej do ich podjt(cia lub brakiem mozliwosci wskazania 

przez osobv uprawnionq miejsca zamieszkania dluznika alimentacyjnego za 

granicq, jezeli dluznik zamieszkuje za granicq, 

i) dokument okreslajqcy datt( utraty dochodu oraz wysokosc utraconego dochodu, 

j) dokument okreslajqcy wysokosc dochodu uzyskanego przez czlonka rodziny oraz 

liczbt( miesit(cy, w kt6rych doch6d byl osiqgany - w przypadku uzyskania dochodu 

w roku kalendarzowym poprzedzajqcym okres na kt6ry ustalane jest prawo do 

swiadczenia wychowawczego, 

k) dokument okreslajqcy wysokosc dochodu uzyskanego przez czlonka rodziny z 

miesiqca nastt(pujqcego po miesiqcu, w kt6rym doch6d zostal osiqgnit(ty - w 

przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzaj<tcym okres na 

kt6ry ustalane jest prawo do swiadczenia wychowawczego; 

2) odpis zupelny lub skr6cony akt6w zgonu rodzic6w lub odpis podlegajqcego wykonaniu 

orzeczenia S<tdu zas<tdzajqcego alimenty lub odpis protokolu posiedzenia zawierajqcego 

tresc ugody Sqdowej, lub odpis zatwierdzonej przez S<td ugody zawartej przed 

mediatorem zobowi<tzUjqcych do aliment6w; 

3) kart(( pobytu w przypadku cudzoziemca przebywajqcego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt staly, zezwolenia na pobyt 

rezydenta dlugoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy 

udzielonego w zwiqzku z okolicznosciami, o kt6rych mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z p6in. 

zm.3l), lub w zwiqzku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodicy lub 

ochrony uzupelniaj qcej; 

3
) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 463 i 1004 oraz z 2015 r. poz. 

1274, 1607 i 1767. 
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4) kart~ pobytu i decyzj~ o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku 

cudzoziernca posiadajqcego kart~ pobytu z adnotacjq ,dost~p do rynku pracy"; 

5) odpis prawornocnego orzeczenia Sqdu orzekajqcego rozw6d lub separacj~ albo odpis 

zupelny lub skr6cony aktu zgonu rnalzonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby 

sarnotnie wychowujqcej dziecko; 

6) odpis zupelny aktu urodzenia dziecka- w przypadku gdy ojciec jest nieznany; 

7) odpis prawornocnego orzeczenia Sqdu oddalajqcego pow6dztwo o roszczenia 

alirnentacyjne; 

18) odpis prawornocnego orzeczenia sqdu zobowiqzujqcego jednego z rodzic6w do 

ponoszenia calkowitych koszt6w utrzyrnania dziecka; 

19) odpis prawornocnego postanowienia sqdu orzekajqcego przysposobienie lub 

zaswiadczenie SqdU rodzinnego lub osrodka adopcyjnego 0 prowadzonyrn post~powaniu 

Sqdowyrn w sprawie o przysposobienie dziecka; 

I 0) orzeczenie sqdu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; 

11) inne dokurnenty, w tyrn oswiadczenia, niezb~dne do ustalenia prawa do swiadczenia 

wychowawczego. 

§ 3. Post~powanie w sprawie o przyznanie swiadczenia wychowawczego na wniosek 

osoby, kt6ra nie rna rniejsca zarnieszkania, wszczyna organ grniny lub rniasta wlasciwy ze 

wzgl~du na rniejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dolqcza si~ dokurnent potwierdzajqcy 

tyrnczasowe zarneldowanie lub potwierdzenie zarnieszkania w rniejscu pobytu. 

§ 4. Forrnularz wniosku oraz innych dokurnent6w niezb~dnych do ustalenia prawa do 

swiadczenia wychowawczego udost~pnia organ wlasciwy prowadzqcy post~powanie w 

sprawie swiadczenia wychowawczego. 

§ 5. 1. Dokurnenty, o kt6rych rnowa w § 2 z wyjqtkiern dokurnent6w wyrnienionych w 

ust. 2 pkt 1 lit. a, b i g, Sq skladane jako kopie tych dokurnent6w. 

2. Kopie dokurnent6w niezb~dnych do przyznania swiadczenia wychowawczego 

uwierzytelnia organ wlasciwy prowadzqcy post~powanie w sprawie swiadczenia 

wychowawczego, notariusz lub instytucja, kt6ra dokurnent wydala. 

§ 6. 1. W przypadku gdy organ wlasciwy prowadzqcy post~powanie w sprawie 

swiadczenia wychowawczego powezrnie WqtpliWOSC W Sprawie dotyczqcej przyznanego 

swiadczenia wychowawczego co do wyst~pujqcych okolicznosci rnajqcych wplyw na prawo 

do tego swiadczenia, powiadarnia niezwlocznie osob~ pobierajqcq to swiadczenie 0 
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koniecznosci zlozenia w wyznaczonym terminie, nie dluzszym niz 14 dni licz(lc od dnia 

otrzymania wezwania, wyjasnien w sprawie lub dostarczenia niezb~dnych dokument6w. 

§ 7. 1. W przypadku gdy czlonek rodziny rna zobowi(lzania alimentacyjne na rzecz 

osoby spoza rodziny, od dochodu czlonka rodziny odejmuje si~ kwot~ aliment6w 

zaplaconych na rzecz tej osoby. 

2. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego doch6d rodziny ustala si~ na 

podstawie przeci~tnej liczby hektar6w przeliczeniowych znajduj(lcych si~ w posiadaniu 

rodziny w roku kalendarzowym poprzedzaj(lcym okres na kt6ry ustalane jest prawo do 

swiadczenia wychowawczego. 

3. W przypadku gdy czlonek rodziny osi£tga dochody poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, dokonuje si~ ich przeliczenia na podstawie sredniego kursu walut obcych 

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

z kt6rego doch6d czlonk6w rodziny stanowi podstaw~ ustalenia prawa do swiadczenia 

wychowawczego. 

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

doch6d, kt6rego nie osi£tgal w roku kalendarzowym stanowi(lcym podstaw~ ustalenia prawa 

do swiadczenia wychowawczego, przeliczenia tego dochodu dokonuje si~ na podstawie 

sredniego kursu walut obcych z ostatniego dnia roboczego miesi(lca nast~puj(lcego po 

miesi(!CU, w kt6rym doch6d zostal osi£tgni~ty. 

§ 8. 1. W przypadku gdy malzonek osoby otrzymuj(lcej swiadczenie wychowawcze lub 

ubiegaj(lcej si~ o swiadczenie wychowawcze zaginql, osoba skladajqca wniosek o 

swiadczenia wychowawcze do wniosku dolqcza zaswiadczenie wlasciwej w sprawle 

jednostki Policji o przyj~ciu zgloszenia zagini~cia malzonka, a w przypadku cudzoziemc6w -

wlasciwej instytucji. 

2. Ustalaj(lc doch6d rodziny, nie uwzgl~dnia si~ dochodu uzyskiwanego przez 

zaginionego malZonka, a ustalaj(lc doch6d w przeliczeniu na osob~ w rodzinie, nie 

uwzgl~dnia si~ tego malZonka. 

§ 9. Rozporz(ldzenie wchodzi w zycie z dniem .......... 

MINISTER RODZINY, PRACY I 

POLITYKI SPOLECZNEJ 



UZASADNIENIE 

Rozporz<tdzenie w sprawie postypowania w sprawach o swiadczenie wychowawcze 

realizuj e upowaznienie ustawowe, zawarte w art. 13 ust. 15 ustawy z dnia 

.... o pornocy pailstwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U.) zwanej dalej ,ustaw<f". 

Zgodnie z tyrn przepisern minister wlasciwy do spraw rodziny okresli, w drodze 

rozporz<tdzenia spos6b i tryb postypowania w sprawle 0 przyznanie swiadczenia 

wychowawczego, rnaj<fC na wzglydzie koniecznosc zapewmema prawidlowego przebiegu 

tego postepowania. 

Koniecznosc wydania nowego rozporz<tdzenia wynika rniydzy innyrni z obowi<tzku 

okreslenia katalogu wyrnaganych dokurnent6w (zaswiadczeil i oswiadczeil), niezbydnych do 

ustalenia prawa do swiadczenia wychowawczego W ZWi<fZkU Z wejsciern W zycie ustawy, 

kt6ra wprowadza nowe, meznane dot<td swiadczenie wychowawcze. Na rnocy 

wprowadzonych przepis6w osoba ubiegaj<fca siy o swiadczenie wychowawcze bydzie 

zobowi<tzana do zlozenia wniosku o swiadczenie wychowawcze wraz 

z oswiadczeniern o dochodach rodziny. Wz6r wniosku oraz niezbydnych oswiadczeil zostaly 

okreslone w przedrniotowyrn rozporz<tdzeniu i stanowi<tjego zal<fczniki. 

Zgodnie z projektowanyrn rozporz<tdzeniem osoba skladaj<fca wniosek o swiadczenie 

wychowawcze nie bydzie zobowi<tzana do dol<fczenia zaswiadczenia z urzydu skarbowego 

albo oswiadczenia czlonk6w rodziny o dochodzie podlegaj(!cyrn 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 (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 361, z p6zn. zrn.). 

Powyzsze dane organ wlasciwy oraz rnarszalek wojew6dztwa prowadZ<fCY 

postypowanie w sprawach 0 swiadczenie wychowawcze byd'f zobowi<tzani pozyskac 

samodzielnie od organ6w podatkowych lub ministra wlasciwego do spraw finans6w 

publicznych, organ6w ernerytalno-rentowych oraz z rejestr6w publicznych, za posrednictwern 

ministra wlasciwego do spraw rodziny (w formie papierowej lub elektronicznej). 

W zwi<tzku z powyzszym, me zachodzi r6wniez koniecznosc okreslenia 

w rozporz<tdzeniu wzor6w ww. dokurnent6w. 

Proponuje siy, aby rozporz<tdzenie weszlo w zycie z dniern 

Problernatyka regulowana w projekcie rozporz<tdzenia jest zgodna z przepisarni prawa 

Unii Europejskiej i nie podlega obowi<tzkowi przedstawienia wlasciwyrn instytucjorn 

i organorn Unii Europejskiej. 



Projekt rozporz<}dzenia me podlega procedurze notyfikacji akt6w prawnych, 

okreslonej w przepisach rozporz<}dzenia Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i akt6w prawnych 

(Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdyz nie zawiera przepis6w 

technicznych. 

Projekt rozporz<}dzenia zostanie udostypniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

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

29 paidziernika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministr6w (M.P. poz. 979) oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej, zgodnie 

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

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

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

stanowienia prawa zaden z podmiot6w nie zglosil zainteresowania pracami nad projektem 

rozporz<}dzenia. 



Nazwa projektu 

Rozporz'!dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej w 
sprawie postypowania w sprawach 0 swiadczenie wychowawcze 

Ministerstwo wiod~ce i ministerstwa wsp6lpracuj~ce 
Wiod<!ce: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu 
Podsekretarz Stanu Bartosz Marczuk 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Olgierd Podgorski Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej 
Ministerstwa Rodziny, Pracx i Polityki Spolecznej, tel. 5290662 

Data sporz~dzenia: 29 stycznia 2016 r. 

Zrodlo: art. 13 ust. 15 ustawy z dnia 
... o pomocy panstwa w wychowaniu dzieci 
(Dz. u .... ) 

Nr w wykazie prac Ministra Pracy 
i Polityki Spolecznej: 

'- OCENA SKUTK_O_W REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwi~zywany? 

Rozporz<!dzenie Ministra Rodziny Pracy 1 Polityki Spolecznej w spraw1e postt(powania w sprawach o 
swiadczenie wychowawcze realizuje upowaznienie ustawowe, zawarte w art. 13 ust. 15 ustawy z dnia ... o pomocy 
pa1'lstwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U .... ). 

Koniecznosc wydania nowego rozporz<!dzenia wynika mittdzy innymi z obowi'!zku okreslenia nowego katalogu 
wymaganych dokument6w (zaswiadczen i oswiadczen), niezbydnych do ustalenia prawa do swiadczenia 
wychowawczego w zwi'!zku z wejsciem w zycie ustawy z dnia ... o pomocy panstwa w wychowaniu dzieci. 

2; Rekomtmdow~~e l'o~~anie, ~~ty~ planowane narz~dzia interwerlcjl, i ocz~kiwany efekt 

Na mocy wprowadzonych regulacji osoba ubiegaj'!ca sit( o swiadczenie wychowawcze na dziecko/dzieci bttdzie 
zobowi'!zana do zlozenia wniosku 0 swiadczenie wychowawcze wraz z dokumentami oraz oswiadczeniami 
stwierdzaj'!cymi wysokosc dochodu rodziny, niezbttdnymi do ustalenia parwa do swiadczenia wychowawczego. Osoba 
ubiegaj'!ca siy o ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego nie bttdzie natomiast zobowi'!zana do dol'!czenia 
nastt(puj'!cych dokumentow: 

a) informacji o dochodzie podlegaj'!cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os6b fizycznych na zasadach 
okreslonych wart. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od os6b fizycznych, kazdego czlonka rodziny, udzielanych przez naczelnika wlasciwego urzttdu skarbowego 

b) informacji o wieku i stanie cywilnym czlonk6w rodziny; 
c) informacji o legitymowaniu sit( orzeczeniem o niepelnosprawnosci albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepelnosprawnosci, 
d) zaswiadczenia albo oswiadczenia czlonk6w rodziny zawieraj'!ce informacjt( o wysokosci skladek na ubezpieczenie 

zdrowotne W roku kalendarzowym poprzedzaj'!CYID okres na ktory ustaJane jest prawo do swiadczenia 
wychowawczego. 

Powyzsze dane organ wlasciwy oraz marszalek wojewodztwa prowadz<!CY postypowanie w sprawie swiadczenia 
wychowawczego bttdzie zobowi'!zany pozyskac samodzielnie od innych organ6w realizuj'!cych zadania publiczne (w 
fonnie papierowej lub elektronicznej). 

3. Jak problem zostal rozwi~zany w innych krajach, w szczeg61nosci krajach czlonkowskich OECD!UE? 

N ie dotyczy. 

4. Podmioty, naktore pddzialuje projekt. 

Gruga 

organy wlasciwe ds. 
swiadczenia 
wychowawczego 

osoby ubiegaj'!ce siy o 
ustalenie prawa do 
swiadczenia 
wychowawczego 

Wielkosc Zrodlo danych 
ok. 2500 
gmin/osrodk6w 
pomocy spolecznej, 16 
urzttd6w dane administracyjne 
marszalkowskich/regio 
nalnych osrodk6w 
polityki spolecznej 

Oddzialywanie 
-ustalenie wzor6w wnioskow, 
oswiadczen 
wykorzystywanych w 
procedurze ustalania prawa do 
swiadczenia wychowawczego, 
- nalozenie na organ wlasciwy 
obowi'!zku pozyskania danych 
z urzttd6w skarbowych, danych 
o niepelnosprawnosci oraz 
danych o skladkach na 
ubezpieczenie zdrowotne 
samodzielnie od innych 
organow realizuj'!cych zadania 
publiczne (w formie 
papierowej lub 
elektronicznej), 



- zmniejszenie obci<rzen 
administracyjnych ci'!Z'!cych 
na obywatelu zwi'!zanych ze 
zniesieniem obowi'!zku 
przedstawienia zaswiadczenia 
z urz~tdu skarbowego albo 
oswiadczenia czlonk6w 
rodziny o dochodzie 
podlegaj'!cym opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od 
os6b fizycznych, orzeczenia o 
niepelnosprawnosci albo o 
umiarkowanym lub znacznym 
stopniu niepelnosprawnosci, 
zaswiadczenia albo 
oswiadczenia czlonk6w 
rodziny zawieraj(!ce 
informacjy o wysokosci 
skladek na ubezpieczenie 
zdrowotne w roku 
kalendarzowym 
poprzedzaj'!cym okres na 
kt6ry ustalane jest prawo do 
swiadczenia wychowawczego 
oraz zaswiadczenia lub 
oswiadczenia 0 wieku i stanie 
cywilnym czlonk6w rodziny 

Projekt rozporz'!dzenia zostanie przeslany, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wsp6lnej Rz<!du 
i Samorz<!du Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Region6w Unii 
Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), do zaopiniowania przez Komisjy Wsp6ln<! Rz<!du i Samorz(!du Terytorialnego. 

Projektowane rozporz<!dzenie nie zostanie przeslane do konsultacji z partnerami spolecznymi bowiem nie dotyczy zakresu 
zadan zwi'!zk6w zawodowych ani organizacji pracodawc6w. 

• ·' .. ········ .·.··<< .. ' '/' ... <.··.' 
~~~~~~~~,t?d'itii~~~"'<P~~!<~t:znych·.~<~~~i~l'a,.ali~• ··<<· .. ,<' ><· .. . '· 

(ceny stale z ...... r.) Skutki w okresie I 0 !at od wejscia w 2:ycie zmian [min zl] 

0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO Lqcznie (0-1 0) 

Dochody og61em 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budzet panstwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostale jednostki ( oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki og61em 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budzet panstwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostale jednostki ( oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo og61em 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budzet panstwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozos tale jednostki ( oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zr6dla finansowania J Nie dotyczy 



Dodatkowe 
informacje, w tym Projektowane rozporzC).dzenie me bydzie mialo wplywu na zwiykszenie wydatk6w lub 
wskazanie zr6del zmniejszenie dochod6w jednostek sektora finans6w publicznych, w tym budzetu panstwa i 
danych i przyjytych do budzet6w jednostek samorzCj.dU terytorialnego. 
obliczen zalozen 

7. Wplyw na konkurencyjnosc gospodarki i przedsi~biorczosc, w tym funkcjonowanie przedsi~biorcow oraz na 
rodzin~, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki 
Czas w latach od wejscia w :Zycie zmian 0 1 2 3 5 10 Lqcznie (0-

10) 

W ujyciu duze przedsiybiorstwa 0 0 0 0 0 0 0 

pieniy:Znym sektor mikro-, malych i 0 0 0 0 0 0 0 

(w min zl, srednich 

ceny stale z przedsiybiorstw 

...... r.) rodzina, obywatele 0 0 0 0 0 0 0 
oraz gospodarstwa 
domowe 
( dodaj/usun) 0 0 0 0 0 0 0 

W ujyciu duze przedsiybiorstwa 
niepieniy:Znym sektor mikro-, malych i 

srednich 
przedsiybiorstw 
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

Niemierzalne 

Dodatkowe 
informacje, w tym Projektowane rozporzCj.dzenie nie bydzie mialo wp1ywu na konkurencyjnosc gospodarki 
wskazanie zr6del i przedsiybiorczosc, w tym funkcjonowanie przedsiybiorc6w. 
danych i przyj((tych do 
obliczen zalozen 

8. Zmiana obci!}zen regulacyjnych (w tym obowi!}zkow informacyjnych) wynikaj!}cych z projektu ' 

D nie dotyczy 
W prowadzane SC). obciC).:Zenia poza bezwzglydnie Otak 
wymaganymi przez UE (szczeg6ly w odwr6conej tabeli D nie 

zgodnosci). [8] nie dotyczy 

[:'8J zmniejszenie liczby dokument6w D zwiykszenie liczby dokument6w 
D zmniejszenie liczby procedur D zwiykszenie liczby procedur 
D skr6cenie czasu na zalatwienie sprawy D wydluzenie czasu na zalatwienie sprawy 
D inne: D inne: 

Wprowadzane obciC).:Zenia SC). przystosowane do ich [8] tak 
elektronizacji. D nie 

D nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wplyw na rynekpra;cy 
i .· . 

Projektowane rozporzCj.dzenie nie bydzie wywieralo wplywu na rynek pracy. 

10. Wplyw na pozostale obszary 



D srodowisko naturatne 
0 sytuacja i rozw6j regionalny 
0 inne: 

0 demografia 
0 mienie panstwowe 

Om6wienie wplywu 
Nie wplywa na pozostale obszary 

Brak. 

0 informatyzacja 
0 zdrowie 



Nazwa organu wlasciwego prowadzCj-cego 
post((powanie 
w sprawie swiadczenia wychowawczego: 

Adres: 

WZOR 

ZalCj-czniki do rozporzCj-dzenia 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej 

z dnia .......... 2016 r. (poz ............ ) 

Zal~cznik nr 1 

WNIOSEK 0 USTALENIE PRA W A DO SWIADCZENIA WYCHOW A WCZEGO 

CZ((SC I 

1. Dane osoby ubiegaj~cej si(( o ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego, zwanej 

dalej ,osob~ ubiegaj~c~ si((" 

I mitt Nazwisko 

Numer PESEL "J Data urodzenia 

Stan cywilny Obywatelstwo 

Miejsce zamieszkania Telefon (nieobowil!zkowo) 

Miejscowosc Kod pocztowy 

Ulica Numer Numer mieszkania 
domu 

") ,, 
W przypadku gdy me nadano numeru PESEL, nalezy podac numer dokumentu potwierdzaJ<!cego tozsamosc. 



2. Wnoszcr o ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego na nastcrpuj~ce dzieci: 

Lp. lrni<;: i nazwisko Nurner PESEL •J Data urodzenia Stan cywilny 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

')w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, nalezy podac numer dokumentu potwierdzaj~cego tozsamosc. 

Cz<;:sc II 

1) Oswiadczenie dotycz~ce ustalenia prawa do swiadczenia wychowawczego na dziecko 

Oswiadczarn, ze: 

- powyzsze dane S(! prawdziwe, 

zapoznalarn/zapozna!ern si<;: z warunkarni uprawniaj(!cyrni do swiadczenia wychowawczego, 

- dziecko/dzieci, na kt6re ubiegarn si<;: o swiadczenie wychowawcze, nie jest/nie s~ uprawnione 

do swiadczenia wychowawczego na wlasne dziecko, nie pozostaje/nie pozostaj~ w zwi~zku 

rnal:Zenskirn ani nie zostalo/nie zostaly urnieszczone w pieczy zast<;:pczej, instytucji 

zapewniaj~cej calodobowe utrzyrnanie, tj. dornu pornocy spolecznej, plac6wce opiekunczo

wychowawczej, rnlodziezowyrn osrodku wychowawczyrn, schronisku dla nieletnich, 

zakladzie poprawczym, areszcie sledczyrn, zakladzie karnyrn, zakladzie opiekunczo

leczniczyrn, zakladzie pielygnacyjno-opiekunczyrn, a takze szkole wojskowej lub innej szkole, 

jezeli instytucje te zapewniaj~ nieodplatne pelne utrzymanie, 

- czlonkowi rodziny nie przysluguje na dziecko swiadczenie wychowawcze lub swiadczenie 

0 charakterze podobnyrn do swiadczenia wychowawczego za granic~ lub przepisy 

o koordynacji systern6w zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne urnowy 

o zabezpieczeniu spolecznyrn stanowi~, ze przysluguj~ce za graniq swiadczenie nie wyl~cza 



') 

") 

***) 

prawa do takiego swiadczenia na podstawie ustawy, 

przebywam/nie przebywam *l poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej**l w panstwie, 

w kt6rym maJq zastosowanie przep1sy o koordynacji system6w zabezpieczenia 

***) spolecznego , 

czlonek mojej rodziny, w rozum~emu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia o pomocy panstwa 

w wychowaniu dzieci, przebywalnie przebywa*l poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej**l 

w panstwie, w kt6rym maj(! zastosowanie przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia 

***) spolecznego . 

Niepotrzebne skreslic. 

Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub zwi()zanego z podjt,:ciem przez dziecko 

ksztalcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego maj() zastosowanie na terenie: Austrii, Belgii, 

Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji, 

Wloch, Wielkiej Brytanii, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Lotwy, Malty, Polski, Slowacji, Slowenii, Wt,:gier, 

Bulgarii, Rumunii. Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii oraz od llipca 2013 r. Chorwacji. 

W przypadku zmian maj~cych wplyw na prawo do swiadczenia wychowawczego, 

w szczeg6lnosci zaistnienia okolicznosci wymienionych powy:iej, uzyskania dochodu lub 

wyst~pienia innych okolicznosci maj~cych wplyw na prawo do swiadczenia 

wychowawczego, w tym zwi~zanych z koniecznosci~ ponownego ustalenia prawa do tych 

swiadczen na podstawie art. 13 ust. 11 ustawy, osoba ubiegaj~ca sitt jest obowi~zana 

niezwlocznie powiadomic o tych zmianach podmiot realizuj~cy swiadczenie wychowawcze. 

Niepoinformowanie organu wlasciwego prowadz~cego postt(powanie w sprawie swiadczen 

rodzinnych o zmianach, o kt6rych mowa powy:iej, mo:ie skutkowac powstaniem nienale:inie 

pobranego swiadczenia wychowawczego, a w konsekwencji - koniecznosci~ jego zwrotu 

wraz z odsetkami ustawowymi za op6znienie. 

····························································· 
(data, podpis osoby ubiegaj()cej sit,:) 



Do wniosku dol~czam nasttrpuj~ce dokumenty: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Oswiadczam, ze jestem swiadomy/swiadoma odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego 

oswiadczenia. 

(miejscowosc, data) (podpis osoby ubiegaj'!cej siy skladaj'!cej oswiadczenie) 

Pouczenie 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia o pomocy panstwa w wychowaniu dzieci, zwanej dalej 

,ustaw~", swiadczenie wychowawcze przysluguje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka 

albo opiekunowi prawnemu dziecka. 

Swiadczenie wychowawcze przysluguje: 

1) obywatelom polskim, 

2) cudzoziemcom: 

a) do kt6rych stosuje sitt przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego, 

b) jezeli wynika to z wi~z~cych Rzeczpospolit~ Polskq um6w dwustronnych 

o zabezpieczeniu spolecznym, 

c) przebywaj~cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 

pobyt staly, zezwolenia na pobyt rezydenta dlugoterminowego Unii Europejskiej, 

zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwi~zku z okolicznosciami, o kt6rych mowa 

wart. 127lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. 

U. poz. 1650, z p6zn. zm.), lub w zwi~zku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej 

statusu uchodzcy lub ochrony uzupelniajqcej, jezeli zamieszkuj~ z czlonkami rodzin na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) posiadaj~cym kart(( pobytu z adnotacj~ ,dost((p do rynku pracy", z wyl~czeniem obywateli 

panstw trzecich, kt6rzy uzyskali zezwolenie na practt na terytorium panstwa 



czlonkowskiego na okres nieprzekraczaj(!cy szesciu miesiycy, obywateli panstw trzecich 

przyj((tych w celu podjycia studi6w oraz obywateli panstw trzecich, kt6rzy maj(! prawo do 

wykonywania pracy na podstawie wizy 

- jezeli zamieszkuj(! na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres w kt6rym maj(! 

otrzymywac swiadczenie wychowawcze ' chyba ze przepisy 0 koordynacji system6w 

zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne umowy miydzynarodowe o zabezpieczeniu 

spolecznym stanowi~ inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy). 

Swiadczenie wychowawcze przysluguje do ukonczenia przez dziecko 18 roku zycia (art. 4 ust. 3 

ustawy). 

Swiadczenie wychowawcze nie przysluguje, jezeli: 

I) dziecko pozostaje w zwi~zku mal:Zenskim (art. 8 ust. I pkt 1 ustawy); 

2) dziecko zostalo umieszczone w instytucji zapewniaj~cej calodobowe utrzymanie, tj. domu 

pomocy spolecznej, plac6wce opiekunczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, 

mlodziezowym osrodku wychowawczym, zakladzie poprawczym, areszcie sledczym, 

zakladzie karnym, zakladzie opiekunczo-leczniczym, zakladzie pielygnacyjno-opiekunczym, a 

takze szkole wojskowej lub innej szkole, jezeli instytucje te zapewniaj~ nieodplatnie pelne 

utrzymanie, albo w pieczy zastypczej (art. 8 ust. I pkt 2); 

3) dziecko jest uprawnione do swiadczenia wychowawczego na wlasne dziecko 

(art. 8 ust. 1 pkt 3). 

Swiadczenie wychowawcze nie przysluguje osobie samotnie wychowuj~cej dziecko, jezeli nie 

zostaly zas~dzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodzic6w dziecka, 

chyba ze (art. 8 ust. 2): 

1) rodzice lub jedno z rodzic6w dziecka nie zyje; 

2) ojciec dzieckajest nieznany; 

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

oddalone; 

4) s~d zobowi~zal jednego z rodzic6w do ponoszema calkowitych koszt6w utrzymania 

dziecka i nie zobowi~zal drugiego z rodzic6w do swiadczenia alimentacyjnego na rzecz tego 

dziecka. 

Swiadczenie wychowawcze nie przysluguje czlonkowi rodziny, jezeli na dziecko przysluguje 

swiadczenie wychowawcze lub swiadczenie 0 charakterze podobnym do swiadczenia 

wychowawczego za graniq, chyba ze przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia 



spolecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spolecznym stanowi'l inaczej (art. 8 ust. 1 

pkt 4 ustawy). 

Oswiadczam, ze zapoznalam/zapoznalem si~t z powyzszym pouczeniem. 

(miejscowosc, data i podpis osoby skladaj'!cej oswiadczenie) 



Zal~cznik nr 2 

WZOR 

·················································· 
(imiy i nazwisko czlonka rodziny) 

OSWIADCZENIE CZLONKA RODZINY 0 DOCHODACH OSil\GNIF;TYCH W ROKU 

KALENDARZOWYM POPRZEDZAJl\CYM OKRES NA KTORY USTALANE JEST 

PRA WO DO SWIADCZENIA WYCHOW A WCZEGO, INNYCH NIZ DOCHODY 

PODLEGAJl\CE OPODATKOW ANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSOB 

FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKRESLONYCH WART. 27, ART. 30B, ART. 30C, 

ART. 30E I ART. 30F UST A WY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. 0 PODATKU 

DOCHODOWYM OD OSOB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z POZN. ZM.) 

Oswiadczam, ze w roku kalendarzowym ........................................ uzyskalam/uzyskalem doch6d 

w wysokosci .................... zl ................... gr z tytulu: 

*) 1) gospodarstwa rolnego - .......................................... zl (powierzchnia gospodarstwa w ha 

przeliczeniowych ...................... ) 

2) ····················································································································································· 

3) ····················································································································································· 
4) ····················································································································································· 

Oswiadczam, ze jestem swiadomy/swiadoma odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego 

oswiadczenia. 

') 

························································································· 
(miejscowosc, data) (podpis czlonka rodziny skladaj~cego oswiadczenie) 

12 x przeciytna liczba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzaj~cym okres na kt6ry ustalane jest 
prawo do swiadczenia wychowawczego X kwota miesiycznego dochodu z I ha przeliczeniowego oglaszana w 
drodze obwieszczenia przez Prezesa Gl6wnego Urzydu Statystycznego 



Pouczenie 

Oswiadczenie obejmuje nastypuj~ce dochody w zakresie niepodlegaj~cym opodatkowaniu na 

podstawie przepis6w o podatku dochodowym od os6b fizycznych (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z p6zn. zm.), zwanej 

dalej ,ustaw~": 

- renty okreslone w przepisach o zaopatrzeniu inwalid6w wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin, 

- renty wyplacone osobom represJonowanym i czlonkom ich rodzin przyznane na zasadach 

okreslonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalid6w wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 

- swiadczenia pieniyzne oraz ryczah energetyczny okreslone w przepisach 0 swiadczeniu 

pienittznym i uprawnieniach przysluguj~cych zolnierzom zasttrpczej sluzby wojskowej 

przymusowo zatrudnianym w kopalniach wygla, kamieniolomach, zakladach rud uranu 

i batalionach budowlanych, 

- dodatek kombatancki, ryczah energetyczny i dodatek kompensacyjny okreslone w przepisach 

o kombatantach oraz niekt6rych osobach bttd~cych ofiarami represji wojennych i okresu 

powoJennego, 

- swiadczenie pienittzne okreslone w przepisach 0 swiadczeniu pienittznym przysluguj~cym 

osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez 

III Rzesztt Niemieck~ lub Zwi~zek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 

- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, kt6re utracily wzrok w wyniku dzialan w latach 

1939-1945 lub eksplozj i pozostalych po tej wojnie niewypal6w i niewybuch6w, 

- renty inwalidzkie z tytulu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez 

ofiary wojny oraz czlonk6w ich rodzin, renty wypadkowe os6b, kt6rych inwalidztwo powstalo 

w zwi~zku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 

1939-1945, otrzymywane z zagranicy, 

- zasilki chorobowe okreslone w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w oraz 

w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych, 

- srodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rz~d6w panstw obcych, organizacji 

mittdzynarodowych lub mittdzynarodowych instytucji finansowych pochodz~ce ze srodk6w 

bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracj i lub um6w zawartych 

z tymi panstwami, organizacjami lub instytucjami przez Radtt Ministr6w, wlasciwego ministra 



Jub agencje fZ<!dOWe, W tym r6wniez W przypadkach, gdy przekazanie tych srodk6w jest 

dokonywane za posrednictwem podmiotu upowaznionego do rozdzielania srodk6w 

bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiot6w, kt6rym rna sluzyc ta pomoc, 

naleznosci ze stosunku pracy lub z tytulu stypendium os6b fizycznych maj'!cych mieJSCe 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywaj'!cych czasowo za granic'! -

w wysokosci odpowiadaj'!cej r6wnowartosci diet z tytulu podr6Zy sluzbowej poza granicami 

kraju ustalonych dla pracownik6w zatrudnionych w panstwowych lub samorz<!dowych 

jednostkach sfery budzetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z p6in. zm.), 

- naleznosci pieniy:Zne wyplacone policjantom, zolnierzom, celnikom i pracownikom jednostek 

wojskowych i jednostek policyjnych uzytych poza granicami panstwa w celu udzialu 

w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sit panstwa albo panstw sojuszniczych, misji 

pokojowej, akcji zapobiezenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a takze naleznosci 

pieniy:Zne wyplacone zolnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pelni'!cym funkcje 

obserwator6w w misjach pokojowych organizacji miydzynarodowych i sil wielonarodowych, 

- naleznosci pieniy:Zne ze stosunku sluzbowego otrzymywane w czasie sluzby kandydackiej 

przez funkcjonariuszy Policji, Panstwowej Strazy Pozarnej, Strazy Granicznej, Biura Ochrony 

Rzq.du, obliczone za okres, w kt6rym osoby te uzyskaly doch6d, 

- dochody czlonk6w rolniczych sp6ldzielni produkcyjnych z tytulu czlonkostwa w rolniczej 

sp6ldzielni produkcyjnej, pomniejszone o skladki na ubezpieczenia spoleczne, 

- alimenty na rzecz dzieci, 

- stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249), stypendia doktoranckie okreslone 

wart. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 572, z p6in. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715, z p6in. zm.) oraz inne stypendia o charakterze 

socjalnym przyznane uczniom lub studentom, 

- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od os6b fizycznych, otrzymywane 

przez osoby wykonuj'!ce czynnosci zwi'!zane z pelnieniem obowi'!zk6w spolecznych 

i obywatelskich, 



naleznosci pieniyzne otrzymywane z tytulu wynaJmu pokoi goscinnych w budynkach 

mieszkalnych polozonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom 

przebywajqcym na wypoczynku oraz uzyskane z tytulu wyzywienia tych os6b, 

- dodatki za tajne nauczanie okreslone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z p6in. zm.), 

- dochody uzyskane z dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na 

terenie specjalnej strefy ekonomicznej okrdlonej w przepisach o specjalnych strefach 

ekonomicznych, 

- ekwiwalenty pieniyzne za deputaty wyglowe okreslone w przepisach o komercjalizacji, 

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiybiorstwa panstwowego ,Polskie Koleje Panstwowe", 

- ekwiwalenty z tytulu prawa do bezplatnego wygla okreslone w przepisach o restrukturyzacji 

g6rnictwa wygla kamiennego w latach 2003-2006, 

- swiadczenia okreslone w przepisach o wykonywaniu mandatu posla i senatora, 

- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 

dochody uzyskiwane za granicq Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio 

o zaplacone za granicq Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz skladki na 

obowiqzkowe ubezpieczenia spoleczne i obowiqzkowe ubezpieczenie zdrowotne, 

- renty okreslone 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, 

zaliczky alimentacyjnq okreslonq w przepisach o postypowaniu wobec dluznik6w 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

- swiadczenia pieniyzne wyplacane w przypadku bezskutecznosci egzekucji aliment6w, 

- pomoc materialnq o charakterze socjalnym okreslonq w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 

7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z p6in. zm.) oraz 

pomoc materialnq okreslonq w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 

i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym, 

- swiadczenie pieniyzne i pomoc pieniyznq okreslone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. 

o dzialaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powod6w 

politycznych (Dz. U. poz. 693, z p6in. zm.), 



- kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od os6b fizycznych, 

swiadczenie rodzicielskie, 

- zasilek macierzynski, o kt6rym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w. 

Stypendia, o kt6rych mowa w pouczeniu, kt6re powinny bye wykazane jako doch6d 

niepodlegaj(!cy opodatkowaniu, to m.in.: 

1) stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki; 

2) przyznane na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym, 

a) stypendia doktoranckie, okreslone wart. 200 ww. ustawy, 

b) stypendia o charakterze socjalnym i zapomogi, takie jak: 

stypendia dotycz(!ce student6w, okreslone wart. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 ww. ustawy, 

stypendia dotycz(!ce doktorant6w, okreslone w art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ww. 

ustawy, 

pomoc materialna dla doktorant6w przyznawana zgodnie z art. 199a ww. ustawy 

przez jednostki samorz(!du terytorialnego na zasadach okreslonych w art. 173a ww. 

ustawy; 

3) stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; 

4) stypendium szkolne oraz zasitek szkolny, tj. stypendia materialne o charakterze socjalnym, 

wynikaj(!ce z ustawy z dnia 7 wrzdnia 1991 r. o systemie oswiaty. 

Oswiadczam, ze zapozna1am/zapozna1em sitt z powyzszym pouczeniem. 

······································································································ 
(miejscowosc, data i podpis osoby skladaj'!cej oswiadczenie) 



Zal~cznik nr 3 

WZOR 

························································· 
(imiy i nazwisko czlonka rodziny) 

OSWIADCZENIE CZLONKA RODZINY ROZLICZAJ~CEGO SIE,: NA PODSTA WIE 

PRZEPISOW 0 ZRYCZALTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD 

NIEKTORYCH PRZYCHODOW OSI~GNIE,:TYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 

0 DOCHODZIE OSI~GNIE,:TYM W ROKU KALENDARZOWYM 

POPRZEDZAJ~CYM OKRES NA KTORY USTALANE JEST PRA WO DO 

SWIADCZENIA WYCHOWA WCZEGO 

Oswiadczam, ze w roku kalendarzowym . .. . . .. .... uzyskalam/uzyskalem doch6d 

z dzialalnosci opodatkowanej w formie: (zakreslic odpowiedni kwadrat) 

o ryczaltu ewidencjonowanego, 

o karty podatkowej. 

1. Doch6d po odliczeniu kwot z pozycji 2-4 wyni6sl .................................................. zl ........ gr. 

2. Nalezne skladki na ubezpieczenia spoleczne wyniosly ........................................... zl ........ gr. 

3. Nalezne skladki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosly .......................................... zl ........ gr. 

4. Nalezny zryczaltowany podatek dochodowy wyni6sl ............................................. zl ........ gr. 

Oswiadczam, ze jestem swiadomy/swiadoma odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego 

oswiadczenia. 

·········································· ····················································································· 
(miejscowosc, data) (podpis czlonka rodziny skladaj:fcego oswiadczenie) 



Zal~cznik nr 4 

WZOR 

(imiy i nazwisko czlonka rodziny) 

OSWIADCZENIE CZLONKA RODZINY 0 WIELKOSCI GOSPODARSTW A 

ROLNEGO WYRAZONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGOLNEJ 

POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJJ\CYM OKRES NA 

KTORY USTALANE JEST PRAWO DO SWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 

Oswiadczam, ze w roku kalendarzowym . . . . .. . . . . .. . . .. .. .. . powierzchnia gospodarstwa rolnego 

w ha przeliczeniowych og6lnej powierzchni wynosila .................... . 

Oswiadczam, ze jestem swiadomy/swiadoma odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego 

oswiadczenia. 

····················································································· 
(miejscowosc, data) (podpis czlonka rodziny skladaj(!cego oswiadczenie) 



Projekt z dnia 29 stycznia 2016 r. 

ROZPORZ~DZENIE 

MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ 1
> 

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

w sprawie rzeczowo-finansowych z wykonywania zadan z zakresu swiadczenia 

wychowawczego 

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia ... o pornocy panstwa w wychowywaniu 

dzieci (Dz. U .... ) zarzctdza si~, co nast~puje: 

§ 1. Rozporzctdzenie okresla wzory i spos6b sporzctdzania sprawozdan rzeczowo

finansowych z wykonywania zadan z zakresu swiadczenia wychowawczego, zwanych dalej 

,sprawozdaniarni", oraz terrniny i spos6b przekazywania sprawozdan. 

§ 2. I. Grnina przekazuje wojewodzie, zgodnie z przepisarni wydanyrni na podstawie 

art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 114, z p6zn. zrn.2>), zwanej dalej ,ustawct o swiadczeniach rodzinnych", drogct 

elektronicznct, w terrninie do 15. dnia rniesictca nast~pujctcego po uplywie kaZdego kwartalu, 

kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadan z zakresu swiadczenia 

wychowawczego. 

2. Wojewoda przekazuje kwartalne zbiorcze sprawozdanie zawierajctce dane ze 

sprawozdan, o kt6rych mow a w ust. 1, rninistrowi wlasciwernu do spraw rodziny, zgodnie z 

przepisarni wydanyrni na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy o swiadczeniach rodzinnych, drogct 

elektronicznct, w terrninie do ostatniego dnia rniesictca nast~pujctcego po uplywie kazdego 

kwartalu. 

J) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej kieruje dzialem administracji rz<}dowej- rodzina, na podstawie 
§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporz<}dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczeg6lowego 
zakresu dzialania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej (Oz. U. poz. 1905). 
Z) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 995, 1217, 
1240, 1268, 1302, 1359 i 1830. 



-2-

3. Wz6r sprawozdari., o kt6rych mowa w ust. I 

do rozporz~dzenia. 

2, okresla zalqcznik nr 1 

§ 3. 1. W 2016 r. gmina przekazuje wojewodzie, zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 23 ust. 6 ustawy o swiadczeniach rodzinnych, drog~ elektroniczn~, w terminie 

do 7. dnia miesi~ca nast~puj~cego po uplywie kazdego miesi~ca, miesi~czne sprawozdanie 

rzeczowo-finansowe z realizacji zadari. z zakresu swiadczenia wychowawczego. Przepisu § 2 

nie stosuje si~. 

2. W 2016 r. wojewoda przekazuje miesi~czne zbiorcze sprawozdanie zawieraj~ce dane 

ze sprawozdari., o kt6rych mowa w ust. 1, ministrowi wlasciwemu do spraw rodziny, zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy o swiadczeniach rodzinnych, drogq 

elektroniczn~, w terminie do 15. dnia miesi~ca nast~puj~cego po uplywie kazdego miesi~ca. 

Przepisu § 2 nie stosuje si~. 

3. Wz6r sprawozdari., o kt6rych mowa w ust. 1 

do rozporz~dzenia. 

§ 4. Rozporzqdzenie wchodzi w zycie z dniem .... 

2, okresla zal~cznik nr 2 

MINISTER RODZINY, PRACY I 

POLITYKI SPOLECZNEJ 



Zalqczniki do rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej 

z dnia .......... (poz ............ ) 

Zal~cznik nr 1 

WZOR 

Dane 
organu sporzqdzajqcego sprawozdanie 

(nazwa i adres) 

Wojewoda/Gmina1l ............. . 

KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE1l RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAN 

Z ZAKRESU SWIADCZENIA WYCHOW A WCZEGO 

A. Wvdatki , . d h fi dot bud" 
L.p. Wyszczeg6lnienie Wydatki narastajqco od poczqtku roku w zl Liczba swiadczen narastajqco od poczqtku roku 

Pierwszy Dwa Trzy miesiqce kwartalu Pierwszy Dwa Trzy miesiqce kwartalu 
mieSlqC mieSiqce mieSlqC mieSiqce 
kwartalu kwartalu kwartalu kwartalu 

razem wtym: razem wtym: 
w ramach w ramach 
koordynacji koordynacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Swiadczenie 
wychowawcze 
przekazane w formie 
pienit;znej 

2. Swiadczenie 
wychowawcze 
przekazane w formie 
rzeczowej lub w 



formie oplacania 
uslug w zwiqzku z 
wystqpieniem co 
najmniej jednej z 
przeslanej, o kt6rej 
mowa wart. 8 
ustawy2l, z tego: 

2.1. - przekazane w 
formie rzeczowej 

2.2. - przekazane w 
formie oplacenia 
us lug 

Niepotrzebne skreshc. 
Z) Dotyczy ustawy z dnia ...................... r. o pomocy pail.stwa w wychowywaniu dzieci. 

B. Informacja na temat nale:inosci z tytulu nienale:inie pobranych swiadczeii wychowawczych 
L.p. Wyszczeg6lnienie Kwoty narastajqco od poczqtku roku 

I 

(w zlYl 
Pierwszy Dwa Trzy 
miesiqC mieSiqce mieSiqce 
kwartalu kwartalu kwartalu 

1 2 3 4 5 
1. Stan naleznosci z tytulu nienaleznie pobranych swiadczen na ostatni dzien miesiqca 

2. Kwota umorzonych nienaleznie pobranych swiadczen, w tym: 

2.1. - w wyniku decyzji marszalka wojew6dztwa 

3. Kwota nienaleznie pobranych swiadczen, w przypadku kt6rych w danym miesiqCU podjytO 
decyzjtr o rozlozeniu na raty 

4. Kwota nienaleznie pobranych swiadczen wygaszonych na podstawie art. 21 ust. 9 ustawy2l 
' Zasada narastania nie dotyczy wiersza 1. 
Z) Dotyczy ustawy z dnia ...................... r. o pomocy pail.stwa w wychowywaniu dzieci. 



C. Informacja o odzyskanych swiadczeniach nienaleznie pobranych oraz swiadczeniach niepodj~tych 
L.p. Wyszczeg6lnienie Kwoty narastaj£tCO od pocz<ttku roku w zl 

Pierwszy miesi£tc Dwa miesiqce Trzy miesi<fce kwartalu 
kwartalu kwartalu razem w tym: na podstawie 

decyzj i marszalka 
wojew6dztwa 

1 2 3 4 5 6 
1. Swiadczenie wychowawcze 

1.1. - w tym: kwota odzyskanych nienaleznie 
pobranych swiadczen podlegaj£tCa zwrotowi do 
budzetu panstwa 

D. Informacja uzupelniaj~ca o realizacji swiadczeri wychowawczych 
L.p. Wyszczeg6lnienie Wykonanie miesiyczne 

Pierwszy Drugi Trzeci 
mieSI<fC mieSI<fC mieSI<fC 
kwartalu kwartalu kwartalu 

1 2 3 4 5 
1. Liczba wniosk6w dotyCZ<fCych swiadczenia wychowawczego, w tym: 

1.1. - 0 przyznanie swiadczen, w tym: 

1.1.1. - przekazanych wedlug wlasciwosci 
1.1.2. - zamknit(tych bez nadania biegu lub bez rozpatrzenia z powodu niewywi£tzania sit( 

z obowi<tzku uzupelniania danych w ustawowo wyznaczonym terminie 

1.1.3. - zlozonych za pomocq systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra wlasciwego 
do spraw rodziny 

2. Liczba decyzji wydanych przez organ wlasciwy w sprawach dotyCZ<fCych swiadczenia 
wychowawczego 'l, w tym: 

2.1. - stwierdzaj£tcych nienaleznie pobrane swiadczenia 

2.2. - w sprawie umorzenia naleznosci z tytulu nienaleznie pobranych swiadczen 

3. Liczba spraw, w kt6rych wygaszono nienaleznie pobrane swiadczenia, na podstawie art. 25 
ust. 11 ustawy2l 

W wierszu 2. nalezy uj'!C wszystkie wydane decyzje w sprawach. 
2l Dotyczy ustawy ........................ o pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci. 



E. Informacje o rodzinach pobieraj~cych swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko 
L.p. Wykonanie miesit;czne 

Pierwszy miesiqc kwartalu Drugi miesiqc kwartalu Trzeci miesiqc kwartalu 
1 2 3 4 5 
1. Liczba rodzin bez 

dziecka 
niepelnosprawnego, 
pobierajqcych 
swiadczenie 
wychowawcze na 
pierwsze dziecko 
z tego o dochodzie 
rodziny 
w przeliczeniu na 
osobt;: 

1.1. - bez dochodu 
1.2. -do 400 zl 
1.3. - od 400,01 do 

574 zl 
1.4. - od 574,01 do 

674 zl 
1.5. - od 674,01 do 

754 zl 
1.6. - od 754,01 do 

800 zl 
2. Liczba rodzin 

z dzieckiem 
niepelnosprawnym 
pobierajqcych 
swiadczenie 
wychowawcze na 
pierwsze dziecko, z 
tego o dochodzie 
rodziny w 
przeliczeniu na 
osobt;: 

----



2.1. - bez dochodu 

2.2. -do 400 zl 
2.3. - od 400,01 do 

664 zl 
2.4. - od 664,01 do 

764 zl 
2.5. - od 764,01 do 

800 zl 
2.6. - od 800,01 do 

1100 zl 
2.7. - od 1100,01 do 

1200 zl 
----

F. Informacje liczbie rodzin pobierajllcych swiadczenie wychowawcze 
L.p. Wyszczeg6lnienie Wykonanie miesittczne 

Pierwszy miesiqc kwartalu Drugi miesiqc kwartalu Trzeci miesiqc kwartalu 

1 2 3 4 5 
1. Liczba rodzin 

pobierajqcych 
swiadczenie 
wychowawcze, 
z tego: 

11. - na 1 dziecko 

1.2. - na 2 dzieci, 
wtym: 

1.2.1 - na p1erwsze 
dziecko 

1.3. - na 3 dzieci, 
wtym: 

1.3.1. - na p1erwsze 
dziecko 

1.4. - na 4 dzieci, 
wtym: 

1.4.1. -na prerwsze 
dziecko 



1.5. - na 5 dzieci, 
wtym: 

1.5.1. - na p1erwsze 
dziecko 

1.6. - na 6 dzieci i 
WHrCeJ, 
wtym: 

1.6.1. - na p1erwsze 
dziecko 

Osoba sporzqdzajqca sprawozdanie: 

imi~t i nazwisko: .... 

telefon sluzbowy: 

e-mail sluzbowy: ........................................... . 

Data sporzqdzenia sprawozdania: 



Zal~cznik nr 2 

WZOR 

Dane 
organu sporzqdzajqcego sprawozdanie 

(nazwa i adres) 

Wojewoda/Gmina'l 

MIESIF;CZNE SPRA WOZDANIE/MIESIF;CZNE ZBIORCZE SPRA WOZDANIE'l RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYW ANIA ZADAN Z 

ZAKRESU SWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 

A. Wvdatki , . d h fi dot ·· budzet 'tw liczba swiad 
Lp. Wyszczeg6lnienie Wydatki poniesione wtym: Liczba swiadczen wtym: 

w miesiqcu w zl wramach wyplaconych w ramach 
koordynacji W mleSlqCU koordynacji 

1 2 3 4 5 6 

1. Swiadczenie wychowawcze przekazane w formie pieniyznej 

2. Swiadczenie wychowawcze przekazane w formie rzeczowej lub 
w formie oplacania uslug w zwiqzku z wystqpieniem co najmniej 
jednej z przeslanek, o kt6rej mowa wart. 8 ustawy2l, z tego: 

2.1. - przekazane w formie rzeczowej 

2.2. - przekazane w formie oplacenia uslug 

Niepotrzebne skresltc. 
2

) Dotyczy ustawy z dnia ...................... r. o pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci. 

B. Informacja o odzyskanych swiadczeniach nienaleznie pobranych oraz swiadczeniach niepodj-:tych 



Lp. Wyszczeg6lnienie K wota w miesiqcu w zl 

1 2 3 
1. Swiadczenie wychowawcze 

C. Informacja uzupelniaj::tca o realizacji swiadczen wychowawczych 
L.p. Wyszczeg6lnienie Wykonanie miesittczne I 

1 2 3 I 

1. Liczba wniosk6w dotyczqcych swiadczenia wychowawczego, w tym: 

1.1. - 0 przyznanie swiadczen, w tym: 

1.1.1. - zlozonych za pomocq systemu teleinformatycznego utworzonego 
przez ministra wlasciwego do spraw rodziny 

2. Liczba decyzji wydanych przez organ wlasciwy w sprawach 
dotyczqcych swiadczenia wychowawczego 1), 

wtym: 
2.1. - w sprawie ustalenia prawa do swiadczenia wychowawczego 
W wierszu 2. nalezy uj(!c wszystkie wydane decyzje w sprawach. 

D. Informacje o rodzinach pobieraj::tcych swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko 
L.p. Wykonanie miesittczne 

1 2 3 
1. Liczba rodzin bez dziecka niepelnosprawnego, pobierajqcych 

swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z tego 0 dochodzie 
rodziny w przeliczeniu na osobtt: 

1.1. - bez dochodu 
1.2. -do 400 zl 
1.3. - od 400,01 do 574 zl 
1.4. - od 574,01 do 674 zl 
1.5. - od 674,01 do 754 zl 
1.6. - od 754,01 do 800 zl 
2. Liczba rodzin z dzieckiem niepelnosprawnym pobierajqcych 

swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, z tego 0 dochodzie 
rodziny w przeliczeniu na osobtt: 

- --------- ------ --- -- -- --



2.1. - bez dochodu 

2.2. -do 400 zl 
2.3. - od 400,01 do 664 zl 
2.4. - od 664,01 do 764 zl 
2.5. - od 764,01 do 800 zl 
2.6. - od 800,01 do 1100 zl 
2.7. - od 1100,01 do 1200 zl ! 

E. Informacje liczbie rodzin pobieraj~cych swiadczenie wychowawcze 
L.p. Wyszczeg6lnienie Wykonanie miesiyczne 

1 2 3 

i 
1. Liczba rodzin pobierajq_cych swiadczenie wychowawcze, z tego: 

I 1.1. - na 1 dziecko 

1.2. - na 2 dzieci, w tym: 

1.2.1 - na pierwsze dziecko 

1.3. - na 3 dzieci, w tym: 

1.3.1. - na pierwsze dziecko 

1.4. - na 4 dzieci, w tym: 

1.4.1. -na pierwsze dziecko 

1.5. - na 5 dzieci, w tym: 

1.5.1. - na pierwsze dziecko 

1.6. - na 6 dzieci i wiycej, w tym: 

1.6.1. - na pierwsze dziecko 
-- --

Osoba sporzqdzajqca sprawozdanie: 

imiy i nazwisko: ................................................................ . 

telefon sluzbowy: ............................................. . 
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UZASADNIENIE 

Rozporz~dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie sprawozdan 

rzeczowo-finansowych z wykonywania zadan z zakresu swiadczenia wychowawczego 

realizuje upowaznienie zawarte w podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia ... o pomocy 

panstwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U .... ), zwanej dalej ,ustaw~". Zgodnie z tym 

artykulem minister wlasciwy do spraw rodziny okresli, w drodze rozporz~dzenia, wzory 

i spos6b sporz~dzania sprawozdan rzeczowo-finansowych z wykonywania zadan z zakresu 

swiadczenia wychowawczego oraz terminy i spos6b ich przekazywania, uwzglydniaj~c 

potrzeby zapewnienia kompletnosci i jednolitosci informacji przekazywanych przez podmioty 

realizuj~ce ustawy oraz skutecznej realizacji zadan z zakresu swiadczenia wychowawczego 

finansowanych z budzetu panstwa. 

Upowaznienie to rna na celu uzyskanie przez ministra wlasciwego do spraw rodziny 

niezbydnego zakresu informacji pozwalaj~cych na trafn~ alokacjy srodk6w finansowych 

pomiydzy podmiotami realizuj~cymi zadania z zakresu swiadczenia wychowawczego. 

Zgodnie z art. 30 ustawy organy realizuj~ce swiadczenie wychowawcze maH 

obowi'!zek sporz~dzania sprawozdan rzeczowo-finansowych z realizacji tego swiadczenia 

przekazywania ich wlasciwemu mwJscowo wojewodzie za pomoc~ systemu 

teleinformatycznego stosowanego w urzydach administracji publicznej realizuj~cych zadania 

w zakresie swiadczen rodzinnych okreslonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 

o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z p6zn. zm.). Wojewoda sporz~dza 

zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe i przekazuje je ministrowi wlasciwemu do spraw 

rodziny za pomoq systemu teleinformatycznego. 

Projektowane rozporz~dzenie zaklada gromadzenie sprawozdan rzeczowo-finansowych 

z realizacji ustawy w dwojaki spos6b, tj. 

w okresie od dnia wejscia w zycie ustawy do konca 2016 r. - co mws1~c (wz6r 

sprawozdania okresla zal~cznik nr 2), 

- od 1 stycznia 2017 r.- co kwartal (wz6r sprawozdania okresla zal~cznik nr 1). 

Zbieranie w 2016 r. danych o realizacji ustawy w okresach miesiycznych wynika 

z koniecznosci monitorowania wdrozenia ustawy oraz pozyskiwania aktualnej informacji 

o jej realizacji. 
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Zalqcznik nr 1 przewiduje przekazywanie nastypujqcych informacji: 

Tabela A. Wydatki na swiadczenie wychowawcze finansowane z dotacji celowej z 

budtetu panstwa oraz liczba swiadczen dotyczy wydatk6w na swiadczenie wychowawcze, 

zar6wno przekazanych w formie pienittznej, jak i rzeczowej czy tez oplacenia uslug, a takze 

liczby wyplaconych swiadczen. 

Tabela B. Informacja na temat naletnosci z tytulu nienaletnie pobranych swiadczen 

wychowawczych +oraz Tabela C Informacja o odzyskanych swiadczeniach nienaletnie 

pobranych oraz swiadczeniach niepod}£;tych dotyczy kwot nienaleznie pobranych swiadczen 

wychowawczych,. 

Tabela D. Informacja uzupelniajqca o realizacji swiadczen wychowawczych dotyczy liczby 

zlozonych wniosk6w o ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego oraz liczby 

wydanych decyzji W Sprawach ZWi£l.zanych Z UStaleniem prawa do tego SWiadczenia 

Tabela E. Informacje o rodzinach pobierajqcych swiadczenie wychowawcze na pierwsze 

dziecko dotyczy liczby rodzin pobierajqcych swiadczenie wychowawcze ze wzglttdu 

na spelnianie ustawowego kryterium dochodowego. 

Tabela F. Informacje liczbie rodzin pobierajqcych swiadczenie wychowawcze dotyczy liczby 

rodzin pobieraj£l.cych swiadczenie wychowawcze ze wzglydu na liczbtt dzieci, na kt6re jest 

pobierane to swiadczenie . 

Zal£l.cznik nr 2 przewiduje przekazywanie nastypuj£l.cych informacji: 

Tabela A. Wydatki na swiadczenie wychowawcze finansowane z dotacji celowej z budtetu 

panstwa oraz liczba swiadczen dotyczy wydatk6w na swiadczenie wychowawcze, zar6wno 

przekazanych w formie pienittznej, jak i rzeczowej czy tez oplacenia uslug, a takze liczby 

wyplaconych swiadczen. 

Tabela B. Informacja o odzyskanych swiadczeniach nienaletnie pobranych oraz 

swiadczeniach niepod}£;tych dotyczy kwot odzyskanych nienaleznie pobranych swiadczen 

wychowawczych. 

Tabela C. Informacja uzupelniajqca o realizacji swiadczen wychowawczych dotyczy liczby 

zlozonych wniosk6w o ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego oraz liczby 

wydanych decyzji W sprawach ZWi£l.zanych Z UStaleniem prawa do tego swiadczenia. 

Tabela D. Jnformacje o rodzinach pobierajqcych swiadczenie wychowawcze na pierwsze 

dziecko dotyczy liczby rodzin pobierajqcych swiadczenie wychowawcze ze wzglttdu na 

spelnianie ustawowego kryterium dochodowego. 
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Tabela E. Jnformacje liczbie rodzin pobierajqcych swiadczenie wychowawcze dotyczy liczby 

rodzin pobieraj'lcych swiadczenie wychowawcze ze wzglydu na liczb~t dzieci, na kt6re jest 

pobierane to swiadczenie. 

Rozporz<!dzenie wejdzie w zycie z wejscia w zycie ustawy. 

Problematyka regulowana w projekcie rozporz<!dzenia jest zgodna z przepisami prawa 

Unii Europejskiej i nie podlega obowi'!zkowi przedstawienia wlasciwym instytucjom 

i organom Unii Europejskiej. 

Projekt rozporz<!dzenia me podlega procedurze notyfikacji akt6w prawnych, 

okreslonej w przepisach rozporz<!dzenia Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i akt6w prawnych 

(Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdyz nie zawiera przepis6w 

technicznych. 

Projekt rozporz<!dzenia zostanie udostypniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

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

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

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej, zgodnie 

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

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



Nazwa projekto 

Rozporz!!dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej w 
sprawie sprawozdan rzeczowo-finansowych z wykonywania zadan z 
zakresu swiadczenia wychowawczego 

Ministerstwo wiod~ce i ministerstwa wspolpracoj~ce 
Wiod!!ce: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stano lob Podsekretarza Stano: Podsekretarz Stanu Bartosz Marczuk 

Kontakt do opiekona merytorycznego projekto 

Kontakt do opiekona merytorycznego projekto 
Olgierd Podgorski Dyrektor Departamento Polityki Rodzinnej 
Ministerstwa · · · tel. 5290662 

Data sporz~dzenia: 
29 stycznia 2016 r. 

Zrodlo: 
Nr w wykazie prac: 

Rozporz!!dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie sprawozdan rzeczowo-finansowych z 
wykonywania zadan z zakresu swiadczenia wychowawczego realizuje upowaznienie zawarte w podstawie art. 30 ust. 3 
ustawy z dnia ... o pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U .... ), zwanej dalej ,ustawll"· Zgodnie z tym 
artykulem mtmster wlasciwy do spraw rodziny okresli, w drodze rozporz!!dzenia, wzory 
i spos6b sporz!!dzania sprawozdan rzeczowo-finansowych z wykonywania zadan z zakresu swiadczenia wychowawczego 
oraz terminy i spos6b ich przekazywania, uwzglttdniajllc potrzebtt zapewnienia kompletnosci i jednolitosci informacji 
przekazywanych przez podmioty realizujllce ustawtt oraz skutecznej realizacji zadan z zakresu swiadczenia 
wychowawczego finansowanych z budzetu panstwa. 

Upowaznienie to rna na celu uzyskanie przez ministra wlasciwego do spraw rodziny niezbttdnego zakresu 
informacji pozwalajllcych na trafnll alokacj(( srodk6w finansowych pomittdzy podmiotami realizujllcymi zadania z 
zakresu swiadczenia wychowawczego. 

Zaklada sitt gromadzenie sprawozdan rzeczowo-finansowych z realizacji ustawy o pomocy panstwa w wychowywaniu 
dzieci w dwojaki spos6b, tj. 

- w okresie kwiecien-grudzien 2016 r. co miesillc (wz6r sprawozdania okresla 
zalllcznik nr 2), 

- od I stycznia 2017 r.- co kwartal (wz6r sprawozdania okresla zalllcznik nr 1). 

Zbieranie w 2016 r. w okresach miesittcznych danych o realizacji ustawy o pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci 
wynika z koniecznosci monitorowania wdrozenia ww. ustawy oraz pozyskiwania aktualnej informacji o jej realizacji. 

Nie dotyczy. 

Organy wlasciwe ds. 
swiadczen rodzinnych 

Ok2500 gmin 

r-------------+--:---::----:-:-------1 Dane administracyjne 
16 urzttd6w 

Wojewodowie 
wojew6dzkich 
odpowiedzialnych za 
weryfikacj(( 

Koniecznosc sporZI!dzenia i 
weryfikacji miesittcznych w 
2016 r. i kwartalnych od 2017 
r. sprawozdan rzeczowo
finansowych z zakresu 
realizacji ustawy o pomocy 
panstwa w wychowywaniu 
dzieci 



Projekt rozpor~dzenia zostanie przeslany, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wsp6lnej 
Rz~du i Samorz~du Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Region6w Unii 
Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), do zaopiniowania przez Komisjcr Wsp6ln~ Rzltdu i Samorzltdu Terytorialnego. 

Ponadto projekt zostanie przeslany do wojewod6w. 
Projektowane rozpor~dzenie nie zostanie przeslane do konsultacji z partnerami spolecznymi bowiem nie dotyczy zakresu 
zadan . 

Skutki w okresie 10 lat od wejscia w Z)'cie zmian [mln zl] 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lqcznie (0- I 0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budzet panstwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostale jednostki ( oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogolem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budzet panstwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostale jednostki ( oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogolem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budzet panstwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostale jednostki ( oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zr6dla finansowania Nie dotyczy 

Dodatkowe 
informacje, w tym Umowy zawarte z dostawcami oprogramowania i aplikacji statystycznych zakladajll bezplatne 
wskazanie zr6del dostosowanie aplikacji do zmian wynikajllcych z przepis6w prawa. W zwiltzku z powyzszym 
danych i przyjcrtych do projektowane rozporzltdzenie nie bcrdzie mialo wplywu na zwicrkszenie wydatk6w lub 
obliczen zaloi:en 

Wujcrciu 
pienicri:nym 
(w mln zl, 
ceny stale z 
...... r.) 

W ujcrciu 
niepienicri:nym 

Niemierzalne 

zmniejszenie dochod6w jednostek sektora finans6w publicznych, w tym budi:etu panstwa 
i budzet6w jednostek samorz~du terytorialnego. 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

0 0 0 0 0 0 0 



Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie zr6del 
danych i przyjytych do 
obliczen zalozen 

Wprowadzane s~ obci~enia poza bezwzglydnie 
wymaganymi przez UE (szczeg6ly w odwr6conej tabeli 
zgodnosci). 

zmniejszenie liczby dokument6w 
zmniejszenie liczby procedur 

D skr6cenie czasu na zalatwienie sprawy 
D inne: 

Wprowadzane obci~enia s~ przystosowane do ich 
elektronizacji. 

Komentarz: 

D srodowisko naturatne D demografia 

zwiykszenie liczby dokument6w 
zwiykszenie liczby procedur 

D wydluzenie czasu na zalatwienie sprawy 
Oinne: 

tak 
me 
nie dotyczy 

D sytuacja i rozw6j regionalny 
D inne: 

D mienie panstwowe 
D informatyzacja 
D zdrowie 

Om6wienie wplywu 
Nie wplywa na pozostale obszary 




