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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.  

 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

 

(druk nr 87) 

 

U S T A W A    z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 

r. poz. 101, z późn. zm.) 

 

Art. 833. 

§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w 

przepisach Kodeksu pracy. 

§ 1
1
. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków 

aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie 

przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do uposażeń posłów i senatorów, należności 

członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w 

spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń 

powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania. 

§ 3. Ograniczeń przewidzianych w § 2 nie stosuje się do wierzytelności członków rolniczych 

spółdzielni produkcyjnych z tytułu udziału w dochodach spółdzielni przypadających im 

od wniesionych do spółdzielni wkładów. 

§ 4. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają 

egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach. 

§ 5. Do egzekucji z rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby 

zawodowej i z rent zasądzonych przez sąd lub ustalonych umową za utratę zdolności do 

pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia 

rentowego oraz do egzekucji ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze 

świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 

rodzin. 

[§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w 

przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, 

pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z 

pomocy społecznej oraz świadczenia integracyjne.] 

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

wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia 

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

dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne oraz 

świadczenie wychowawcze.> 
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<§ 7. Nie podlegają egzekucji świadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mowa w art. 

31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, 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 

zastępczej oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 

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

zastępczej w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub 

rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w 

pieczy zastępczej.> 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

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

 

Art. 10. 

§ 1. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają 

egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do emerytur i rent otrzymywanych z zagranicy, po 

przeliczeniu ich przez dłużnika zajętej wierzytelności na złote według kursu banku z dnia 

wpłacenia do organu egzekucyjnego zajętych kwot. 

§ 3. Do egzekucji z rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby 

zawodowej i z rent zasądzonych przez sąd lub ustalonych umową za utratę zdolności do 

pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia 

rentowego oraz do egzekucji ze świadczeń pieniężnych, przysługujących z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa, stosuje się przepisy o egzekucji ze 

świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 

rodzin. 

[§ 4. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w 

przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, 

pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia z 

pomocy społecznej. 

§ 5. Nie podlegają egzekucji świadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mowa w art. 31 ust. 

1, art. 80 ust. 1, 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 zastępczej (Dz. U. z 2013 

r. poz. 135, ze zm.) oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 

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

części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.] 
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<§ 4. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne 

wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, 

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

opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenie wychowawcze. 

§ 5. Nie podlegają egzekucji świadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mowa w art. 

31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, 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 

zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.) oraz środki finansowe na 

utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

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

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w części 

przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2012 r. poz. 361, z późn. zm.) 

 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

(pkt 1-7 pominięto) 

[8)  świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

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

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

przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na 

podstawie odrębnych przepisów;] 

<8) świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach 

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

podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia 

pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki 

porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie 

wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci;> 

(pkt 8a-23c pominięto) 

[24)  świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń 

częściowo odpłatnych z tytułu szkolenia, o których mowa w art. 31, art. 44 ust. 1, art. 80 

ust. 1, 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 zastępczej (Dz. U. 

Nr 149 poz. 887 i Nr 288, poz. 1690) oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w 

art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
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systemie pieczy zastępczej w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej 

lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w 

pieczy zastępczej;] 

<24) świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub 

świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu szkolenia, o których mowa 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 zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.) oraz środki 

finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 

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

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w części 

przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej;> 

(pkt 25-142 oraz ust. 1a- 35 pominięto) 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz 

z 2016 r. poz. 35 i 64) 

 

Art. 20t. 

1. Wniosek zawiera: 

1)   imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku 

numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość; 

2)   imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - 

imiona rodziców; 

3)   adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata 

pełnoletniego - adres miejsca zamieszkania kandydata; 

4)   adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku 

kandydata pełnoletniego - adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile 

je posiadają; 

5)   wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do 

najmniej preferowanych; 

6)   w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych - 

wskazanie wybranego oddziału w danej szkole. 

2. Do wniosku dołącza się: 

1)   dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w 

art. 7b ust. 1b, art. 20c ust. 2, art. 20f ust. 4, art. 20g ust. 2, art. 20h ust. 3 i 7, art. 20i ust. 

3, art. 20j ust. 3, art. 20k ust. 2, art. 20n ust. 5, art. 20o ust. 3, art. 20p ust. 1 pkt 1 i 2, 

art. 20q ust. 1 i art. 20r ust. 3, odpowiednio: 
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a)  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

b)  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), 

c)  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

d)  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 

r. poz. 332, z późn. zm.); 

2)   dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez 

organ prowadzący, o których mowa w art. 20c ust. 4, art. 20e ust. 3, art. 20o ust. 4 i art. 

20p ust. 1 pkt 3; 

3)   oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata - jeżeli organ prowadzący 

określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata; 

4)   dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków, o których mowa w 

art. 20d, art. 20e ust. 2, art. 20f ust. 1, 2 pkt 1 i ust. 3, art. 20g ust. 1, art. 20h ust. 1 pkt 1 

i 2, ust. 4 i 6 pkt 1 i 2, art. 20i ust. 1 i 2 pkt 1, art. 20j ust. 1 i 2 pkt 1, art. 20k ust. 1 i 6 

oraz art. 20r ust. 1 i 2, odpowiednio: 

a)  świadectwo ukończenia szkoły, a w przypadku, o którym mowa w art. 20k ust. 1 pkt 

1 - dokument potwierdzający ukończenie klasy piątej szkoły podstawowej, 

b)  zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu 

gimnazjalnego, 

c)  oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez kandydata, 

d)  zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, 

e)  w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - zaświadczenie lekarskie 

zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich 

kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, 

studentów i uczestników studiów doktoranckich, 

f)  opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z 

problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej, 

g)  orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, zgodnie z przepisami 

w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i 

młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. 

rokiem życia, 
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h)  pisemną zgodę rodziców, o której mowa w art. 20h ust. 1 pkt 2. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 4 lit. a, b i d-g, są składane w 

oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego 

zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z 

dokumentu. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a i b, mogą być składane w postaci kopii 

poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 4 lit. d-g, mogą być składane 

także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

lub pełnoletniego kandydata. 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w 

nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie 

wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o 

potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te 

okoliczności w terminie 14 dni. 

[8. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z 

informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie 

informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają 

takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być 

zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.] 

<8. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta 

z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o 

udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje 

te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

może być zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzanego przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

kandydata. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego 

wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia 

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

państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U…).> 

9. Na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania kandydata, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do 
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udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, 

jeżeli posiadają takie informacje. 

10. Do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 8 i 9, wójt (burmistrz, prezydent miasta) 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata może upoważnić kierownika 

ośrodka pomocy społecznej, kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy lub inną 

osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub kierownika innej jednostki 

organizacyjnej gminy. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

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

 

Art. 30. 

1. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wybudowany przy wykorzystaniu kredytu 

udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt 

złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego 

wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli: 

1)   osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia 

lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej 

miejscowości, 

2)   średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w 

którym jest zawierana umowa najmu lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu 

kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o 

kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r., w przypadku, gdy z budową lokalu 

było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 lub w art. 29a ust. 1, 

nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 

brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest 

lokal mieszkalny, więcej niż: 

a)  o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym, 

b)  o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym, 

c)  o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej 

liczbie osób, 

3)   średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w 

którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przy 

wykorzystaniu finansowania zwrotnego albo przy wykorzystaniu kredytu 

udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt 

złożonych do dnia 30 września 2009 r. w innych przypadkach, niż wskazane w pkt 2, 

nie przekracza: 

a)  80% w jednoosobowym gospodarstwie domowym, 

b)  120% w dwuosobowym gospodarstwie domowym, 

c)  165% w trzyosobowym gospodarstwie domowym, 
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d)  200% w czteroosobowym gospodarstwie domowym, 

e)  200% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 

40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym 

–   iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie 

którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2. 

1a. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej 

tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład 

gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej 

miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez 

członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów 

towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega. 

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza do końca IV kwartału każdego roku, w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze 

obwieszczenia, wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 

gospodarce narodowej w województwach za ubiegły rok. 

3. Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja 

danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na 

gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o 

uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. 

4. Najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana, na 

żądanie towarzystwa, przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu 

skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone 

przez nią do wspólnego zamieszkania. 

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

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

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. …), oraz dodatku 

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

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.).> 

5. W razie: 

1)   złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, towarzystwo 

wypowiada umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu 

umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić 

towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% 

czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana; 

2)   gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o którym mowa w ust. 3, towarzystwo 

może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu; 

3)   gdy najemca wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną 

odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3, towarzystwo wypowiada umowę najmu w części 

dotyczącej czynszu, określając nową stawkę w wysokości o 1% wyższej od czynszu 

dotychczasowego za każdy 1% dochodu gospodarstwa domowego ponad wysokość 

określoną odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3; 
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4)   gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej 

miejscowości, towarzystwo wypowiada umowę w części dotyczącej czynszu lub 

wypowiada umowę najmu. 

5a. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt 2-4 przy ustalaniu nowej stawki czynszu nie 

stosuje się art. 28 ust. 2. 

5b. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, towarzystwo może, na wniosek najemcy, 

skrócić wskazany w ust. 3 okres złożenia kolejnej deklaracji. Jeżeli złożona przez 

najemcę deklaracja o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo 

domowe potwierdza, że wykazany dochód nie przekracza wysokości określonej 

odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3, towarzystwo wypowiada umowę najmu w części 

dotyczącej czynszu, ustalając stawkę czynszu na niższym poziomie. 

5c. W przypadku gdy najemca wykaże w trzech kolejnych deklaracjach dochody 

przekraczające wysokość określoną odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3, w tym w trzeciej 

deklaracji dochody przekraczające o 50% wysokość określoną odpowiednio w ust. 1 pkt 

2 lub 3, towarzystwo wypowiada umowę najmu. 

6. (uchylony) 

7. W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości 

dochodów członków gospodarstwa domowego, jak też dokumentów, które do deklaracji 

należy dołączyć lub które powinny być przez składających deklarację przechowywane w 

celu udostępnienia na żądanie towarzystwa, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 i 984 

oraz z 2015 r. poz. 693) dotyczące deklarowania dochodów przy ustaleniu wysokości 

dodatków mieszkaniowych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów 

mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych 

premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 763, z późn. zm.) 

 

Art. 8. 

1. Jeżeli kredyt został zaciągnięty przez osobę fizyczną w okresie od dnia 21 października 

1991 r. do dnia 31 marca 1995 r., wysokość obciążających kredytobiorcę miesięcznych 

spłat nie może być niższa w całym okresie spłaty niż 25% udokumentowanych 

miesięcznych dochodów jego gospodarstwa domowego. Kredytobiorca jest obowiązany 

zapewnić bankowi możliwość kontroli spełnienia tego warunku. 

2. Za dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy uważa się, z zastrzeżeniem ust. 2b, 

wszelkie przychody członków gospodarstwa domowego po odliczeniu kosztów ich 

uzyskania, a także po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na 

ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 

chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. [Do dochodu 

gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie wlicza się jednorazowych zapomóg z tytułu 
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urodzenia się dziecka i dodatku z tytułu urodzenia dziecka, określonych w przepisach o 

świadczeniach rodzinnych, wartości udzielonej pomocy w zakresie dożywiania, określonej 

w przepisach o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie 

dożywania", oraz pomocy materialnej udzielanej uczniom, na podstawie przepisów o 

systemie oświaty.] <Do dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie wlicza się 

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

dziecka określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych, wartości udzielonej 

pomocy w zakresie dożywiania określonej w przepisach o ustanowieniu programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomocy materialnej 

udzielanej uczniom na podstawie przepisów o systemie oświaty, świadczenia 

wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci oraz dodatku wychowawczego określonego w przepisach o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej.> 

2a. (uchylony). 

2b. W odniesieniu do rolników dochód, o którym mowa w ust. 2, ustala się jako iloczyn 

powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara 

przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 

poz. 969, z późn. zm.). 

3. Przez udokumentowanie dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy, o którym mowa 

w ust. 1 i art. 8a ust. 5, należy rozumieć w szczególności złożenie przez kredytobiorcę 

oświadczenia o wysokości dochodów jego gospodarstwa domowego ustalonych zgodnie z 

ust. 2 i 2b; w oświadczeniu kredytobiorcy powinno znaleźć się pouczenie o 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z przepisami Kodeksu karnego. 

 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

 

Art. 6d. 

1. Tworzy się Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, 

zwany dalej "systemem", w którym przetwarza się dane w celu usprawnienia i 

podniesienia jakości orzekania o niepełnosprawności oraz realizacji zadań przez zespoły 

orzekające o niepełnosprawności. 

1a. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu sprawuje Pełnomocnik. 

1b. W ramach nadzoru Pełnomocnik: 

1)   określa zakres i kierunki rozwoju systemu; 

2)   proponuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia 

społecznego wysokość środków niezbędnych do utrzymania i rozwoju systemu; 
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3)   informuje ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego o zagrożeniach 

dla prawidłowego funkcjonowania systemu. 

2. Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły oraz Pełnomocnik są administratorami danych 

w prowadzonych przez siebie bazach danych systemu. 

3. W systemie gromadzi się dane dotyczące: 

1)   osób, które złożyły wniosek o ustalenie niepełnosprawności albo o ustalenie stopnia 

niepełnosprawności; 

2)   przedstawicieli ustawowych osób, o których mowa w pkt 1; 

3)   członków powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów; 

4)   innych osób zatrudnionych w zespołach; 

5)   kosztów funkcjonowania powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów, w tym: 

a)  amortyzacji, 

b)  zużycia materiałów i energii, 

c)  wynagrodzeń, obowiązkowych składek i innych świadczeń, w tym na 

pracowników wykonujących badania lub wykonujących czynności pomocnicze 

przy wykonywaniu tych badań, 

d)  umów cywilnoprawnych, w tym umów zawartych z osobami wykonującymi 

badania lub wykonujących czynności pomocnicze przy wykonywaniu tych 

badań, 

e)  pozostałych rodzajowo wyżej niewymienionych, w podziale na finansowane z 

budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

4. Dane gromadzone w systemie obejmują: 

1)   dane dotyczące osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3: 

a)  imię (imiona) i nazwisko, 

b)  datę i miejsce urodzenia, 

c)  płeć, 

d)  adres miejsca zameldowania, 

e)  adres miejsca pobytu, 

f)  cechy dokumentów tożsamości: rodzaj dokumentu, numer i serię dokumentu, 

g)  numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL) lub obywatelstwo w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru 

PESEL; 

1a)  dane określone w art. 6b
2
 ust. 1, dotyczące osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1; 

2)   dane dotyczące wykształcenia i zawodu osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3; 

3)   dane dotyczące formy zatrudnienia i wymiaru czasu pracy osób, o których mowa w 

ust. 3 pkt 3; 

4)   dane dotyczące liczby osób, o których mowa w ust. 3 pkt 4, formy ich zatrudnienia i 

wymiaru czasu pracy; 

5)   dane dotyczące daty i rodzaju wydanego orzeczenia, symbolu przyczyny 

niepełnosprawności, daty powstania niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności, okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie, wskazań, o których 

mowa w art. 6b ust. 3; 
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6)   dane dotyczące karty parkingowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym: 

a)  numer karty, 

b)  datę wydania karty, 

c)  datę ważności karty, 

d)  oznaczenie powiatowego zespołu, którego przewodniczący wydał kartę, 

e)  imię i nazwisko, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji 

Ludności (PESEL) osoby niepełnosprawnej, której wydano kartę, 

f)  nazwę i adres placówki, numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym 

podmiotów gospodarki narodowej (REGON), markę, model oraz numer 

rejestracyjny pojazdu, którego kierujący jest uprawniony do posługiwania się 

kartą - w przypadku kart wydanych placówce, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 

3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 

g)   datę i przyczynę utraty ważności karty. 

4a. Dane gromadzone w systemie udostępnia się, jeżeli stanowią one kryterium przyznania 

świadczenia, następującym podmiotom: 

1)   organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), i 

marszałkowi województwa - w celu weryfikacji danych dotyczących osób 

ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób pobierających świadczenia rodzinne 

oraz członków ich rodzin; 

2)   organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 859, 1217 i 1302), i organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 

pkt 10 tej ustawy - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego i członków ich rodzin oraz danych dotyczących 

dłużników alimentacyjnych; 

3)   jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki 

samorządu terytorialnego - w celu weryfikacji danych dotyczących osób 

ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, osób pobierających 

świadczenia z pomocy społecznej oraz członków ich rodzin[.] <;> 

<4) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 

2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. …), i marszałkowi 

województwa  w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o 

świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie wychowawcze oraz 

członków ich rodzin.> 

4b. Podmioty wymienione w ust. 4a mogą przetwarzać dane udostępnione z systemu w celu, 

w którym te dane zostały im udostępnione, na zasadach określonych w przepisach ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 

1662 oraz z 2015 r. poz. 1309). 
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4c. Podmioty wymienione w ust. 4a przechowują dane udostępnione z systemu przez okres 10 

lat od dnia ich udostępnienia, z wyjątkiem danych dotyczących osób, którym świadczenie 

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

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

ustalenie prawa do świadczenia bez rozpatrzenia. 

4d. 
(21)

 Dane udostępnione z systemu usuwa się niezwłocznie po upływie okresów 

przechowywania, o których mowa w ust. 4c. 

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zapewnia warunki organizacyjno-

techniczne funkcjonowania systemu. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki, w tym techniczne i organizacyjne, sposób oraz tryb gromadzenia i 

usuwania danych z systemu, mając na względzie ich zabezpieczenie przed dostępem lub 

wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. 

 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2135 i 2281) 

Art. 23. 

1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: 

1)   osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie 

dotyczących jej danych; 

2)   jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa; 

3)   jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną 

lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie 

osoby, której dane dotyczą; 

4)   jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra 

publicznego; 

5)   jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych 

przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza 

praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może obejmować również przetwarzanie danych w 

przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania. 

<2a. Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1, uważa się za jednego administratora 

danych, jeżeli przetwarzanie danych służy temu samemu interesowi publicznemu.> 

3. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której 

dane dotyczą, a spełnienie warunku określonego w ust. 1 pkt 1 jest niemożliwe, można 

przetwarzać dane bez zgody tej osoby, do czasu, gdy uzyskanie zgody będzie możliwe. 

4. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w 

szczególności: 
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1)   marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych; 

2)   dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

Art. 31. 

1. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na 

piśmie, przetwarzanie danych. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu 

przewidzianym w umowie. 

<2a. Nie wymaga zawarcia umowy między administratorem a podmiotem, o którym 

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

jeżeli ma miejsce między podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1.> 

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania 

danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39, oraz 

spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a. W zakresie 

przestrzegania tych przepisów podmiot ponosi odpowiedzialność jak administrator danych. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów 

niniejszej ustawy spoczywa na administratorze danych, co nie wyłącza odpowiedzialności 

podmiotu, który zawarł umowę, za przetwarzanie danych niezgodnie z tą umową. 

5. Do kontroli zgodności przetwarzania danych przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, z 

przepisami o ochronie danych osobowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 14-19. 

 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 

z późn. zm.) 

 

Art. 299. 

§ 1. Organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z 

wyłączeniem informacji określonych w art. 182, organom i osobom wymienionym w art. 

298. 

§ 2. Organy podatkowe udostępniają informacje wynikające z akt spraw podatkowych w 

zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach oraz ratyfikowanych 

umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1, udostępniane są również: 

1)   (uchylony) 

2)   (uchylony) 

3)   powiatowym oraz wojewódzkim urzędom pracy; 

4)   jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

5)   jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

6)   ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w celu realizacji zadań 

określonych w przepisach o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; 
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7)   Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań 

ustawowych; 

8)   komornikom sądowym i administracyjnym organom egzekucyjnym w związku z 

toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym; 

8a) upoważnionemu przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę albo marszałka 

województwa kierownikowi jednostki organizacyjnej jednostki samorządu 

terytorialnego niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi 

tej jednostki, do wykonywania w jego imieniu praw i obowiązków wierzyciela na 

podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie 

niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub 

zabezpieczającego; 

8b)  upoważnionemu przez organ egzekucyjny kierownikowi jednostki organizacyjnej 

gminy niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej 

jednostki, do działania w jego imieniu jako organ egzekucyjny na podstawie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym 

do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego; 

[9)   wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w zakresie 

prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla 

opiekunów lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności 

egzekucji alimentów;] 

<9) wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w 

zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, 

zasiłków dla opiekunów, świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów lub świadczenia wychowawczego;> 

10)  ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym centrom pomocy rodzinie w zakresie 

prowadzonych postępowań o świadczenia z pomocy społecznej; 

11)  służbom statystyki publicznej w zakresie wynikającym z programu badań 

statystycznych; 

12)  instytucjom zajmującym się obsługą środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej lub środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z innych źródeł 

zagranicznych; 

13)  organizacjom pożytku publicznego - w zakresie i na zasadach określonych w 

ustawach podatkowych.  

§ 4. Informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników mogą być 

udostępniane: 

1)   Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego; 

2)   organom egzekucyjnym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym; 

[3)   wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w zakresie 

prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla 

opiekunów lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności 

egzekucji alimentów.] 
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<3) wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w 

zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, 

zasiłków dla opiekunów, świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów lub świadczenia wychowawczego.> 

§ 5. (uchylony). 

§ 6. Komornicy sądowi są obowiązani do uiszczenia opłaty na rachunek organu podatkowego 

za udostępnienie informacji, o których mowa w § 3 pkt 8 oraz w § 4 pkt 2, chyba że 

przepisy odrębne stanowią inaczej. 

§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wysokość opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie 

informacji komornikom sądowym, uwzględniając formę udostępnienia informacji, 

ponoszone przez organy podatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji; 

2)   tryb pobierania oraz sposób uiszczania opłaty przez komorników sądowych za 

udostępnienie informacji, uwzględniając organizację czynności związanych z 

poborem opłaty i formę zapłaty opłaty. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 966, z późn. zm.) 

 

Art. 3. 

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1, jeżeli średni 

miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy 

poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie 

przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej 

kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, z 

zastrzeżeniem art. 6 ust. 8. 

2. Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę 

najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłaszaną przez Prezesa 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski", na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 

1227, z późn. zm.). 

3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po 

odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie 

chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że 

zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. [Do dochodu nie wlicza się 

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, 

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

pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy 

społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy 
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społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego , zapomogi pieniężnej, o 

której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i 

osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., 

oraz świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z 

dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220).] <Do dochodu nie 

wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, 

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

dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków 

okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń 

w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, 

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

niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne 

albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, 

o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. 

poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 

lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. …), oraz dodatku 

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

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.).> 

4. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów 

w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, 

ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z 

późn. zm.). 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

114, z późn. zm.) 

 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych 

osób: 

a)  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, 

art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty 

uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na 

ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki 

na ubezpieczenie zdrowotne, 
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b)  deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny 

zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne, 

c)  inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych: 

–  renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz 

ich rodzin, 

–  renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na 

zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 

wojskowych oraz ich rodzin, 

–  świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o 

świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej 

służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, 

zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 

–  dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w 

przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego, 

–  świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym 

przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w 

obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich, 

–  emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań 

wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i 

niewybuchów, 

–  renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane 

przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których 

inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III 

Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy, 

–  zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz 

w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 

–  środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, 

organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, 

pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie 

jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub 

instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w 

tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za 

pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej 

pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, 

–  należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających 
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czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu 

podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych 

w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 

1662), 

–  należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom 

jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w 

celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw 

sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich 

skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom 

i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji 

międzynarodowych i sił wielonarodowych, 

–  należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby 

kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży 

Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały 

dochód, 

–  dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w 

rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia 

społeczne, 

–  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), stypendia doktoranckie określone w art. 

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

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

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz inne stypendia o 

charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, 

–  kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem 

obowiązków społecznych i obywatelskich, 

–  należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom 

przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 

–  dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198), 

–  dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia 

na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych 

strefach ekonomicznych, 

–  ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, 

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje 

Państwowe", 
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–  ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o 

restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, 

–  świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 

–  dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 

–  dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio 

o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki 

na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, 

–  renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

–  zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

–  świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 

–  pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 

zm.) oraz pomoc materialną określoną 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 

wyższym, 

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

podatku dochodowym od osób fizycznych, 

–   świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. 

o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z 

powodów politycznych (Dz. U. poz. 693), 

–  świadczenie rodzicielskie, 

–  zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników; 

2)   dochodzie rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny; 

2a)  dochodzie członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny 

osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 

5 ust. 4-4b; 

3)   dochodzie osoby uczącej się albo dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego - 

oznacza to przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4-4b; 

4)   dziecku - oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie 

którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką 

prawną; 

5)   emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu 

niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowe określone w przepisach o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 
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Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych 

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także uposażenia 

w stanie spoczynku określone w przepisach prawa o ustroju sądów powszechnych, 

przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sądzie Najwyższym, a także renty 

szkoleniowe i renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o 

ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, renty z 

tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków 

lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, a także renty 

strukturalne określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 

środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich; 

6)   gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o 

podatku rolnym; 

[7)   instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, 

placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla 

nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, 

zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te 

zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;] 

<7) instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie  oznacza to dom pomocy 

społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład 

poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli 

instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;> 

8)   koszyku żywnościowym - oznacza to asortyment artykułów spożywczych, określony 

wartościowo i ilościowo w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin, których 

spożycie jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka w określonym wieku; 

9)   niepełnosprawnym dziecku - oznacza to dziecko w wieku do ukończenia 16. roku życia 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

10)  okresie zasiłkowym - oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października 

następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych; 

11)  organie właściwym - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub 

otrzymującej świadczenie rodzinne; 

12)  osobach pozostających na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących się z 

połączonych dochodów tych osób; 
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13)  osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na 

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

sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony; 

14)  opiekunie faktycznym dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, 

jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka; 

15)  pełnoletniej osobie niepełnosprawnej - oznacza to osobę pełnoletnią, legitymującą się 

orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobę, 

która ukończyła 75 lat; 

15a)  przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - oznacza to 

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

2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 

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

5, str. 72) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 

dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w 

sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 

30.10.2009, str. 1); 

16)  rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, 

rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w 

wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia 

legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku 

z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 

opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 

r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567); do członków rodziny 

nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka 

pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego 

własne dziecko; 

16a)  rodzinie wielodzietnej - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci mających 

prawo do zasiłku rodzinnego; 

17)  (utracił moc) 

17a)  osobie samotnie wychowującej dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, 

osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 

rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem; 

[18)  szkole - oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i 

ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i 

obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek 

wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży 

upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku 

nauki;] 

<18) szkole  oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną 

oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek 

nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-
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wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania 

oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w 

stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;> 

19)  szkole wyższej - oznacza to uczelnię, w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie 

wyższym, a także kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych 

oraz kolegium pracowników służb społecznych; 

20)  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 

a)  niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b)  całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

21)  znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 

a)  niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b)  całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

[c)  stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do 

samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,] 

<c) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do 

samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do 

pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na 

podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania 

świadczeń określonych w tych przepisach,> 

d)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

e)  niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników; 

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

stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie 

pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o 

dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek 

rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej; 

23)  utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a)  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b)  utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
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d)  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

e)  (uchylona) 

f)  wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), 

g)  (uchylona) 

h)  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, 

i)  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w 

przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych; 

j)   utratą świadczenia rodzicielskiego, 

k)  utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników[;] <,> 

<l) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym;> 

24)  uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a)  zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b)  uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

e)  (uchylona) 

f)  rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

g)  (uchylona) 

h)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, 

i)  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

j)  uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników[.] <,> 

<k) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym.> 
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Art. 5. 

1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 

504,00 zł. 

2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 

na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł
(20)

. 

3. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1 lub 2, 

pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota 

zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie 

zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z 

dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z ust. 3a. 

3a. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, o 

której mowa w ust. 3, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w 

wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której 

mowa w ust. 3, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. 

3b. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, stanowi 

suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym: 

1)   zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest 

ustalane prawo do tych zasiłków; 

2)   dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art. 13, 

podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do 

tych dodatków; 

3)   dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15, 

podzielonych przez 12. 

3c. W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej 

rodzinie, ustalona zgodnie z ust. 3a, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie 

przysługują. 

3d. W przypadku osoby uczącej się przepisy ust. 3-3c stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko 

pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym 

okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu 

utraconego. 

[4a. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko 

pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym 

okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka 

pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, uzyskany w tym roku dochód dzieli się 

przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest 

uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. 

4b. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko 

pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym 
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okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu 

osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 

powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania 

prawa do świadczeń rodzinnych.] 

<4a. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub 

dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej 

się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku 

dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli 

dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest 

prawo do świadczeń rodzinnych. 

4b. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub 

dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu 

członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod 

opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc 

następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten 

jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do 

świadczeń rodzinnych.> 

5. (uchylony) 

6. (uchylony) 

[7. W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe 

utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby 

przebywającej w tej instytucji.] 

<7. W przypadku gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w 

instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w 

przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej 

lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.> 

8. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha 

przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu 

ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40). 

8a. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni 

gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne 

oddane w dzierżawę z wyjątkiem: 

1)   oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się 

w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego; 

2)   gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 

produkcyjną; 
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3)   gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty 

określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

8b. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w 

dzierżawę na zasadach, o których mowa w ust. 8a, dochód uzyskany z gospodarstwa 

rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 

8c. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości 

Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się 

o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 

9. W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego 

oraz dochody pozarolnicze, dochody te sumuje się. 

10. (utracił moc) 

11. W przypadku gdy prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na dziecko pozostające pod 

opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód uwzględnia się tylko dochód dziecka. 

 

Art. 7. 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli: 

1)   dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim; 

2)   dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w 

pieczy zastępczej; 

3)   osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie; 

4)   pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne 

dziecko; 

5)   [osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne 

na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:]  

<osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od 

jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego 

pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:> 

a)  rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, 

b)  ojciec dziecka jest nieznany, 

c)  powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało 

oddalone, 

d)  sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania 

dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na 

rzecz tego dziecka; 

6)   członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy 

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o 

zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 
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Art. 10. 

1. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu 

dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu 

wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres: 

1)   24 miesięcy kalendarzowych; 

2)   36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem 

urodzonym podczas jednego porodu; 

3)   72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się 

orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

2. Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie. 

[3. Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 

dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc 

zaokrągla się do 10 groszy w górę.] 

<3. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę 

świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a 

otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie 

przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 

10 groszy w górę.> 

4. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców 

lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek. 

5. Dodatek nie przysługuje osobie, o której mowa w ust. 1, jeżeli: 

1)   (uchylony) 

2)   bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w 

stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy; 

3)   podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia 

sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego; 

4)   dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w 

specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w 

tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad 

dzieckiem; 

5)   w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego; 

6)   korzysta ze świadczenia rodzicielskiego. 

6. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza 

się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
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Art. 16a. 

1. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z 

późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: 

1)   nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 

2)   rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

-   w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 

ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej 

opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza 

kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2. Przepisy art. 5 ust. 4-9 stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby 

wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę 

do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej 

najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, 

specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie 

zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym 

specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. 

4. Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, o którym mowa w ust. 2, uważa się dochód 

następujących członków rodziny: 

1)   w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia: 

a)  osoby wymagającej opieki, 

b)  rodziców osoby wymagającej opieki, 

c)  małżonka rodzica osoby wymagającej opieki, 

d)  osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko, 

e)  pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do 

ukończenia 25. roku życia 

- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką 

opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego 

dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki 

zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez 

sąd do alimentów na jej rzecz; 

2)   w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia: 

a)  osoby wymagającej opieki, 

b)  małżonka osoby wymagającej opieki, 

c)  osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko, 

d)  pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do 

ukończenia 25. roku życia 
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- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką 

opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także 

pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. 

5. W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę 

znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.), uwzględnia się 

dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki. 

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie. 

[7. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca 

się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę 

zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.] 

<7. Kwotę specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala 

się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym 

miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które 

świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc 

zaokrągla się do 10 groszy w górę.> 

8. Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli: 

1)   osoba sprawująca opiekę: 

a)  ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka 

przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia 

emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 

przedemerytalnego, 

b)  (uchylona) 

c)  ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia 

pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

d)  legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

2)   osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem 

rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z 

koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej 

całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z 

wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z 

całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 

3)   na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej 

emerytury; 

4)   członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku 

rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, 

świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 

dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 
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5)   na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o 

którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do 

świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w 

ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

6)   na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia 

na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu 

społecznym stanowią inaczej. 

 

Art. 17. 

1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

przysługuje: 

1)   matce albo ojcu, 

2)   opiekunowi faktycznemu dziecka, 

3)   osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

4)   innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o 

znacznym stopniu niepełnosprawności 

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 

sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i 

edukacji. 

1a. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z 

osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy 

spełnione są łącznie następujące warunki: 

1)   rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, 

są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności; 

2)   nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub 

legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

3)   nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności. 

1b. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej 

opieki powstała: 

1)   nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub 

2)   w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 

25. roku życia. 

2. (uchylony) 
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2a. (uchylony) 

2b. (uchylony) 

2c. (uchylony) 

2d. (uchylony) 

3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1300,00 zł miesięcznie. 

3a. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. 

3b. Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik 

waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 

2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w 

którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w 

którym jest przeprowadzana waloryzacja. 

3c. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego ustalanego w sposób określony w ust. 3b 

zaokrągla się do pełnych złotych w górę. 

3d. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy podlega 

ogłoszeniu w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w 

terminie do dnia 15 listopada każdego roku. 

[4. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się 

w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę 

świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.] 

<4. Kwotę świadczenia pielęgnacyjnego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, 

dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym 

miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które 

świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc 

zaokrągla się do 10 groszy w górę.> 

5. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: 

1)   osoba sprawująca opiekę: 

a)  ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka 

przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia 

emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 

przedemerytalnego, 

b)  ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia 

pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

2)   osoba wymagająca opieki: 

a)  pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
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b)  została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej 

spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością 

kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową 

opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej 

opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 

3)   na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej 

emerytury; 

4)   członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku 

rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, 

świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 

dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

5)   na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o 

którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do 

świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w 

ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

6)   na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia 

na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu 

społecznym stanowią inaczej. 

 

[Art. 17a. 

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu informację, że 

osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacane jej świadczenia rodzinne 

lub wydatkują je niezgodnie z przeznaczeniem, organ właściwy przekazuje należne osobie 

świadczenia rodzinne w całości lub w części w formie rzeczowej.] 

 

<Art. 17a. 

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu 

informację, że osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacane jej 

świadczenia rodzinne lub wydatkują je niezgodnie z przeznaczeniem, organ właściwy 

przekazuje należne osobie świadczenia rodzinne w całości lub w części w formie 

rzeczowej lub w formie opłacania usług.> 

 

Art. 17c. 

1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje: 

1)   matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust. 2; 

2)   opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do 

ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o 

odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia; 

3)   rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia 

opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec 
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którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku 

życia; 

4)   osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do 

ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o 

odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia. 

2. Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku: 

[1)   skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po 

wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia 

urodzenia dziecka;] 

<1) skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia 

rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony 

przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po 

wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co 

najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;> 

2)   śmierci matki dziecka; 

3)   porzucenia dziecka przez matkę. 

3. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres: 

1)   52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 

przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka; 

2)   65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci; 

3)   67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci; 

4)   69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci; 

5)   71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci. 

4. Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia: 

1)   porodu - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1; 

2)   objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w 

przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 

szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku osób, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3; 

3)   przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w 

przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 

szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku osoby, 

o której mowa w ust. 1 pkt 4. 

5. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie, z 

uwzględnieniem ust. 6. 

6. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o 

którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
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instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, 357 i 1066), lub w ciągu miesiąca po 

jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 

73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w 

wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez 

kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od 

osób fizycznych. 

7. Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc 

kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a 

otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie 

przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 

groszy w górę. 

8. Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje: 

1)   w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę 

wychowywanych dzieci; 

2)   jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka. 

9. Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli: 

1)   co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, 

otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu 

pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego; 

2)   dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku osób, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1 i 4; 

[3)   jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, nie sprawują 

lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z 

zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają 

sprawowanie tej opieki;] 

<3) osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca 

świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej 

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

innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;> 

4)   w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym 

samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do 

zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, 

specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie 

z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

5)   osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym 

charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu 

społecznym stanowią inaczej. 
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Art. 23. 

1. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na 

wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna 

faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej, 

osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do 

reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

ciąży obowiązek alimentacyjny. 

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

zamieszkania osoby, o której mowa w ust. 1. 

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące: 

1)   osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę 

urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

[2)   dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię, 

nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.] 

<2) dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię, 

nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano 

numeru PESEL  numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.> 

[3a. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 mogą być składane drogą 

elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez 

ministra właściwego do spraw rodziny. 

3b. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane za pomocą systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 3а, opatruje się: 

1)   bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu albo 

2)   podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.] 

<3a. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 mogą być składane drogą 

elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra 

właściwego do spraw rodziny lub systemu teleinformatycznego wskazanego w 

informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji. 

3b. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci 

elektronicznej uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a 

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

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).> 

3c. Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne nie może złożyć w formie dokumentu 

elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub stanu prawnego 

lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o świadczenia rodzinne, 

osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne może złożyć elektroniczną kopię takiego 

dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przy użyciu mechanizmów określonych w ust. 3b. 
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<3d. W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej uwierzytelnianego przy 

użyciu mechanizmów określonych w ust. 3b, po wpisaniu do formularza wniosku 

numerów PESEL osoby występującej o przyznanie świadczenia i dzieci pozostających 

na utrzymaniu tej osoby, formularz wniosku może być uzupełniony o dane 

zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, nazwiska, miejsca urodzenia, daty 

urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa i płci osoby występującej o przyznanie 

świadczeń rodzinnych i dzieci pozostających na utrzymaniu tej osoby.  

3e. Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu 

o dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie można stwierdzić stopnia 

pokrewieństwa pomiędzy osobą występującą o przyznanie świadczeń rodzinnych a 

dziećmi pozostającymi na utrzymaniu tej osoby. 

3f. W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru 

PESEL zawartych w formularzu wniosku osoba występująca o przyznanie świadczeń 

rodzinnych wskazuje w formularzu wniosku poprawne dane.> 

4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

1)   zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż 

dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

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

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny; 

2)   oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające 

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o: 

a)  wysokości dochodu, 

b)  wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, 

c)  wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

d)  wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, 

e)  wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; 

3)   zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do 

świadczeń rodzinnych: 

a)  prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub 

zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 

postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, 

b)  prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, 

c)  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 

d)  zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły 

wyższej, 

e)  zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony 

urlop wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia, 

f)  inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia 

wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku. 
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[4a. W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią 

wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 17a, organ właściwy 

może przeprowadzić wywiad.] 

[4aa. Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub osoby 

pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności, o których 

mowa w art. 17, organ właściwy może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy 

społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), 

w celu weryfikacji okoliczności, o których mowa w art. 17. 

4b. W przypadkach, o których mowa w ust. 4a i 4aa, organ właściwy może wystąpić do 

ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji o okolicznościach, o których mowa w 

art. 3 pkt 17a lub art. 17, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie 

środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania 

przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji. 

4c. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy organ właściwy upoważnił do 

prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych kierownika ośrodka pomocy 

społecznej lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, lub inną osobę na 

wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub kierownika innej jednostki 

organizacyjnej gminy.] 

<4aa. Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się lub pobierającej świadczenie 

pielęgnacyjne wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki, o której mowa w 

art. 17 ust. 1, organ właściwy oraz marszałek województwa mogą zwrócić się do 

kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 

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

społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.), w celu weryfikacji tych 

wątpliwości. 

4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 4aa, organ właściwy oraz marszałek 

województwa mogą wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji 

o okolicznościach dotyczących sprawowania opieki, o której mowa w art. 17 ust. 1, 

jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym 

przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez 

ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji. 

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

1) organ właściwy upoważnił do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń 

rodzinnych kierownika ośrodka pomocy społecznej lub kierownika innej 

jednostki organizacyjnej gminy, lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka 

pomocy społecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy; 

2) marszałek województwa upoważnił do załatwiania w jego imieniu spraw 

dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego dyrektora, jego zastępcę lub innego pracownika 

regionalnego ośrodka polityki społecznej albo innego pracownika urzędu 

marszałkowskiego.> 
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4d. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenia rodzinne 

należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość. 

[4e. Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca się do 

kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 

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

społecznej, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków, o których 

mowa w art. 16a. 

4f. Aktualizację wywiadu, o którym mowa w ust. 4e, przeprowadza się po upływie 6 miesięcy, 

jeżeli do końca okresu, na który ustalone zostało prawo do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją 

wątpliwości co do spełniania warunków, o których mowa w art. 16a.] 

<4e. Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca się 

do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 

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

społecznej, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących sprawowania opieki, o 

której mowa w art. 16a ust. 1. 

4f. Aktualizację wywiadu, o którym mowa w ust. 4e, przeprowadza się po upływie 6 

miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który ustalone zostało prawo do specjalnego 

zasiłku opiekuńczego, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy 

zaistnieją wątpliwości co do sprawowania opieki, o której mowa w art. 16a ust. 1.> 

4g. Przepisy ust. 4e i 4f stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy organ właściwy upoważnił 

do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych kierownika ośrodka 

pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, lub inną osobę na wniosek 

kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub innej jednostki organizacyjnej gminy. 

[5.  Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz wzory: 

1)   wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 

2)   oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz zaświadczeń i oświadczeń, o 

których mowa w ust. 4 pkt 3, 

3)   kwestionariusza wywiadu, o którym mowa w ust. 4a 

- kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania w 

sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz dokumentacji niezbędnej do 

sprawnej realizacji, również drogą elektroniczną, zadań w zakresie świadczeń 

rodzinnych.] 

<5. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz wzory: 

1) wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 

2) oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
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przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz zaświadczeń i oświadczeń, o 

których mowa w ust. 4 pkt 3 

 kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania w 

sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz dokumentacji niezbędnej do 

sprawnej realizacji, również drogą elektroniczną, zadań w zakresie świadczeń 

rodzinnych.> 

5a. Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych jest wymagane 

potwierdzenie następujących okoliczności: 

1)   uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, 

2)   wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub 

członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w tym 

dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 

3)   wielkość gospodarstwa rolnego, 

4)   nieponoszenie opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie, 

5)   termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy, oraz 

okresy zatrudnienia, 

6)   niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym 

ośrodku szkolno-wychowawczym 

- osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego przedkłada zaświadczenie 

albo oświadczenie. 

5b. (uchylony). 

5c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5a, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej 

realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, zawierający strukturę 

systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji 

między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów 

elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, 

o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1114), 

2)   wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu, 

3)   sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem 

systemu 

- mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych stosowanych w 

urzędach administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, 
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w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i rodzaju danych, która umożliwi ich 

scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z minimalnymi wymogami i 

sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

6a. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany do utworzenia i prowadzenia 

systemu teleinformatycznego umożliwiającego ubieganie się o świadczenia rodzinne drogą 

elektroniczną oraz zapewnienia funkcjonowania tego systemu. Identyfikacja 

użytkowników w systemie teleinformatycznym następuje przy użyciu mechanizmów 

określonych w ust. 3b. 

7. Urzędy administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych 

używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami określonymi przez ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 6, i z jego zastosowaniem sporządzają sprawozdawczość, którą przekazują 

wojewodzie. 

8. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany utworzyć rejestr centralny 

obejmujący następujące informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez 

organy właściwe i samorządy województw podczas realizacji zadań w zakresie świadczeń 

rodzinnych: 

1)  dane dotyczące osób pobierających świadczenia rodzinne, osób ubiegających się o 

świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  datę urodzenia, 

c)  adres miejsca zamieszkania lub pobytu, 

d)  miejsce zamieszkania lub pobytu, 

e)  numer PESEL, 

f)  numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie 

posiadają numeru PESEL, 

g)  stan cywilny, 

h)  obywatelstwo, 

i)  stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, 

j)  rodzaj szkoły, do której uczęszcza dziecko, na które jest pobierane świadczenie 

rodzinne, lub osoba ucząca się, 

ja)  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 

k)  liczbę, rodzaj i wysokość wypłaconych świadczeń, 

l)  płeć, 

m)  dochody, 

n)  organ, do którego złożono wniosek, rodzaj wnioskowanego świadczenia oraz datę 

złożenia wniosku, 

o)  organ, który przyznał świadczenie, datę wydania decyzji przyznającej świadczenie 

oraz numer tej decyzji, 

p)  okres, na który świadczenie zostało przyznane; 
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2)   wartości udzielonych świadczeń. 

9. Informacje, o których mowa w ust. 8, mogą być przetwarzane przez ministra właściwego 

do spraw rodziny w celu umożliwienia organom właściwym i marszałkom województw 

weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych oraz przez podmioty wymienione w ust. 10 w 

celu, w którym informacje te zostały im udostępnione, na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309). Organy właściwe i marszałkowie 

województw przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o 

którym mowa w ust. 7. 

10. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 8, udostępnia się, w 

zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań ustawowych, następującym podmiotom: 

1)   organowi właściwemu i marszałkowi województwa - w celu weryfikacji danych 

dotyczących osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób pobierających 

świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin; 

2)   organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 

859, 1217 i 1302), i organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 

10 tej ustawy - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i członków ich rodzin oraz danych dotyczących dłużników 

alimentacyjnych; 

3)   jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki 

samorządu terytorialnego - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających 

się o świadczenia z pomocy społecznej, osób pobierających świadczenia z pomocy 

społecznej oraz członków ich rodzin; 

4)   powiatowym i wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności - w 

celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i osób posiadających orzeczenie 

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności[.] <;> 

<5) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 

2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. …), i marszałkowi 

województwa  w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o 

świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie wychowawcze oraz 

członków ich rodzin.> 

11. Minister właściwy do spraw rodziny przechowuje informacje w rejestrze centralnym, o 

którym mowa w ust. 8, przez okres 10 lat od dnia zaprzestania udzielania świadczeń, z 

wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane, które 

przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia stała 

się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia bez 

rozpatrzenia. 

12. Podmioty wymienione w ust. 10 przechowują informacje, o których mowa w ust. 8, przez 

okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 8, z 
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wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane albo 

którym wydane zostało orzeczenie o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub o 

odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, które przechowuje się przez okres 1 roku 

od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia albo wydania orzeczenia stała się 

ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia albo o 

wydanie orzeczenia bez rozpatrzenia. 

13. Informacje, o których mowa w ust. 8, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów 

przechowywania, o których mowa w ust. 11 i 12. 

 

Art. 23b. 

1. [Organ właściwy oraz marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie 

świadczeń rodzinnych są obowiązani do samodzielnego uzyskania od organów 

podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów 

emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną, za 

pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, odpowiednio:]  

<Organ właściwy oraz marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie 

świadczeń rodzinnych są obowiązani do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji od 

organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru 

PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, drogą elektroniczną, za 

pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, 

odpowiednio:> 

1)   informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

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

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego 

członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, 

zawierających dane o wysokości: 

a)  dochodu, 

b)  składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, 

c)  należnego podatku; 

[2)   informacji o wieku i stanie cywilnym członków rodziny;] 

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

3)   informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o 

wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych 

składek; 

4)   zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych; 

5)   informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie 

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

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), 

obejmującej następujące dane: 

a)  datę i rodzaj wydanego orzeczenia, 
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b)  wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

c)  datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, 

d)  datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu 

niepełnosprawności, 

e)  okres, na jaki zostało wydane orzeczenie. 

2. W przypadku gdy w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o 

Niepełnosprawności znajduje się więcej niż jedno orzeczenie wydane na podstawie 

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

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczące tej samej osoby, informacja, o której 

mowa w ust. 1 pkt 5, jest przekazywana wyłącznie na podstawie orzeczeń, które 

potwierdzają prawo do świadczeń rodzinnych. 

3. W przypadku braku w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o 

Niepełnosprawności informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 5, organ właściwy oraz 

marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych 

wzywają osobę, o której mowa w art. 23 ust. 1, do dołączenia orzeczenia o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. 

4. W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany informacji 

drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1, organ właściwy oraz marszałek województwa 

prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych uzyskują informacje, o 

których mowa w ust. 1, w drodze pisemnej wymiany informacji. [Organy podatkowe lub 

minister właściwy do spraw finansów publicznych, organy emerytalno-rentowe oraz 

podmioty prowadzące rejestry publiczne przekazują te informacje niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku organu właściwego lub marszałka 

województwa prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych.]  <Organy 

podatkowe, organy emerytalno-rentowe oraz podmioty prowadzące rejestry 

publiczne przekazują te informacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 

dni od dnia otrzymania wniosku organu właściwego lub marszałka województwa 

prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych.> 

5. W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy lub 

marszałka województwa informacji lub zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, z 

przyczyn nieleżących po stronie organu właściwego lub marszałka województwa, organ 

właściwy lub marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń 

rodzinnych wzywają osobę, o której mowa w art. 23 ust. 1, do dołączenia tych informacji 

lub zaświadczeń. 

 

Art. 24. 

1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem świadczeń, 

o których mowa w art. 9, art. 14, art. 15, art. 15a, art. 15b, art. 16, art. 17 i art. 17c. 

2.  Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął 

wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. 
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2a. Jeżeli w okresie   trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o 

niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony 

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo 

to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie 

niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. 

3. W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od 

niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres 

zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do 

świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin 

ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego. 

3a. (uchylony) 

3b. (uchylony) 

4. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas 

nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania 

orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas 

określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się 

do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. 

5. Zasiłek rodzinny przysługuje za wrzesień, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się 

legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności po ukończeniu nauki w szkole zostały przyjęte, w tym samym roku 

kalendarzowym, do szkoły wyższej. 

6. W razie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej 

jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. 

[7. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych 

lub obniżenie ich wysokości, świadczenia nie przysługują lub przysługują w niższej 

wysokości od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym 

dochód został uzyskany.] 

<7. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń 

rodzinnych lub obniżenie ich wysokości, świadczenia nie przysługują lub 

przysługują w niższej wysokości od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu 

od miesiąca, w którym dochód został osiągnięty.> 

8. (wycofany) 

9. Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub 

przysposobienia dziecka, a w przypadku osób, o których mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2 i 

3, od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 

rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub 

przysposobienia dziecka, a w przypadku osób, o których mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2 i 

3, od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie 
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później jednak niż w okresach, o których mowa w art. 17c ust. 3, prawo do świadczenia 

rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. 

10. W przypadku, o którym mowa w art. 17c ust. 2, termin 3 miesięcy, o którym mowa w 

ust. 9, jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, 

śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę. 

 

Art. 25. 

1. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub 

innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość 

otrzymywanych świadczeń, osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1, jest obowiązana do 

niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia 

rodzinne. 

2. W przypadku gdy w okresie zasiłkowym dziecko osiągnęło wiek powodujący przejście do 

następnej grupy wiekowej, zasiłek rodzinny wypłaca się w wysokości odpowiadającej 

nowej grupie wiekowej dziecka, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła ta zmiana. 

[3. Osoby otrzymujące świadczenia rodzinne, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe 

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

co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.] 

<3. Osoby otrzymujące świadczenia rodzinne, instytucje publiczne i organizacje 

pozarządowe są obowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego lub 

marszałka województwa, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających 

wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.> 

 

[Art. 28. 

1. Wstrzymuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, jeżeli osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1, 

odmówiła udzielenia lub nie udzieliła, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do 

okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. 

2. W przypadku udzielenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, wypłaca się świadczenia 

rodzinne od miesiąca, w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu zasiłkowego, jeżeli 

osoba spełnia warunki określone w ustawie. 

3. Wstrzymuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, jeżeli osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1, 

nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe. 

4. W przypadku zgłoszenia się osoby po upływie trzech miesięcy wypłaca się jej świadczenia 

za cały okres wstrzymania, jeżeli osoba spełnia warunki określone w ustawie. 

5. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń rodzinnych nie nastąpi do końca 

okresu zasiłkowego, prawo do świadczeń rodzinnych wygasa.] 

 

<Art. 28. 

1. Organ właściwy lub marszałek województwa odmawiają przyznania prawa do 

świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, jeżeli osoba 

ubiegająca się o to świadczenie lub ten zasiłek uniemożliwi przeprowadzenie 
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wywiadu, o którym mowa odpowiednio w art. 23 ust. 4aa lub 4e, lub nie udzieli 

podczas tego wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem. 

2. Wypłata świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego podlega 

wstrzymaniu, jeżeli osoba otrzymująca to świadczenie lub ten zasiłek uniemożliwiła 

przeprowadzenie wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4aa, 4e lub 4f, lub nie 

udzieliła podczas tego wywiadu wyjaśnień. 

3. Wstrzymuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, jeżeli osoba, o której mowa w art. 23 

ust. 1, odmówiła udzielenia lub nie udzieliła, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co 

do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. 

4. W przypadku przeprowadzenia wywiadu lub udzielenia wyjaśnień, o których mowa w 

ust. 2 i 3, świadczenia rodzinne wypłaca się od miesiąca, w którym przeprowadzono 

wywiad lub wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu zasiłkowego, jeżeli osoba spełnia 

warunki określone w ustawie. 

5. Wstrzymuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, jeżeli osoba, o której mowa w art. 23 

ust. 1, nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące 

kalendarzowe. 

6. W przypadku zgłoszenia się osoby po upływie trzech miesięcy wypłaca się jej 

świadczenia za cały okres wstrzymania, jeżeli osoba spełnia warunki określone w 

ustawie. 

7. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń rodzinnych nie nastąpi do końca 

okresu zasiłkowego, prawo do świadczeń rodzinnych wygasa.> 

 

Art. 30. 

1. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu. 

2. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się: 

1)   świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących 

ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości 

przysługujących świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń 

rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była 

pouczona o braku prawa do ich pobierania; 

2)   świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub 

dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez 

osobę pobierającą te świadczenia; 

3)   świadczenia rodzinne wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 5, za 

okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w 

innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji 

przyznającej świadczenia rodzinne; 

4)   świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono 

nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem 

prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została 
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następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa 

do świadczenia rodzinnego; 

5)   świadczenia rodzinne wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w 

decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, z przyczyn niezależnych od organu, 

który wydał tę decyzję. 

2a. (uchylony) 

<2b. Od kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, o których mowa w ust. 2 

pkt 1–3 i 5, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.> 

3. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ulegają przedawnieniu z 

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

pobranych świadczeń stała się ostateczna. 

[4. Bieg przedawnienia przerywa: odroczenie terminu płatności należności, rozłożenie spłaty 

należności na raty i każda inna czynność zmierzająca do ściągnięcia należności, jeżeli o 

czynności tej dłużnik został zawiadomiony.] 

<4. Bieg przedawnienia przerywa: 

1) odroczenie terminu płatności należności,  

2) rozłożenie spłaty należności na raty, 

3) zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony 

 przy czym po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo 

odpowiednio od dnia następującego po dniu odroczenia terminu płatności 

należności, rozłożenia spłaty należności na raty lub zastosowania środka 

egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony.> 

5. Decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych nie jest 

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

[6. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją 

podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, 

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

opiekunów.] 

<6. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją 

podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych, wypłacanych zasiłków 

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

wypłacie zasiłków dla opiekunów, oraz wypłacanego świadczenia wychowawczego.> 

7. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

8.  [Kwoty świadczeń rodzinnych, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi łącznie z 

odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rachunek bankowy wskazany przez organ 

właściwy.] <Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegają 

zwrotowi łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rachunek bankowy 

wskazany przez organ właściwy.> Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty. 

9. Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń 

rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z 
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odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli 

zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. 

10. W przypadku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w formie czeku, nie 

realizuje się czeku, gdy kwota zwrotu jest niższa niż koszty obsługi czeku. 

11. W przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, należności, 

o których mowa w ust. 2 i 8, wygasają. 

 

Art. 32. 

1. Organ właściwy oraz marszałek województwa mogą bez zgody strony zmienić lub uchylić 

ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do świadczeń 

rodzinnych, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ 

na prawo do świadczeń rodzinnych, członek rodziny nabył prawo do świadczeń 

rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego, osoba nienależnie pobrała świadczenie rodzinne 

lub wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń. 

1a. Zmiana decyzji na korzyść strony nie wymaga jej zgody. 

[1b. Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego, w zakresie zmiany wysokości tego świadczenia, następuje z urzędu.] 

<1b. Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczeń 

rodzinnych na korzyść strony, w zakresie zmiany wysokości świadczeń, następuje z 

urzędu.> 

1c. Wszczęcie postępowania, o którym mowa w ust. 1b, nie wymaga zawiadomienia strony. 

[1d. Decyzje w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego są natychmiast 

wykonalne.] 

<1d. Decyzje przyznające świadczenia rodzinne oraz decyzje w sprawie zmiany 

wysokości świadczeń rodzinnych na korzyść strony są natychmiast wykonalne.> 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz 

z 2014 r. poz. 183 i 1195). 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z 

późn. zm.) 

Art. 8. 

1. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 

53a i art. 91, przysługuje: 

1)   osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461
(4)

zł, zwanej 

dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej", 

2)   osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316
(5)

 zł, zwanej 

dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie", 
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3)   rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w 

rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny" 

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 

pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. 

2. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 

2, uprawniające do zasiłków okresowego i celowego. 

3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie 

wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, 

bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, 

pomniejszoną o: 

1)   miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

2)   składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne 

określone w odrębnych przepisach; 

3)   kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się: 

1)   jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 

2)   zasiłku celowego; 

3)   pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na 

podstawie przepisów o systemie oświaty; 

4)   wartości świadczenia w naturze; 

5)   świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie 

użytecznych; 

5a)  świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 

marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693); 

6)   dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego[.] <;> 

<7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. …), oraz dodatku 

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

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. 

zm.).> 

5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 

1)   opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych 

w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się 

przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie 

podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób 

fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z 

prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na 

ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, 
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określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę 

dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym 

za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził 

działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę 

zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby; 

2)   opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód 

przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. 

6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi 

przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym 

mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje 

dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji 

podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów. 

7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia 

działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku 

dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez 

naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości: 

1)   przychodu; 

2)   kosztów uzyskania przychodu; 

3)   różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; 

4)   dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o 

których mowa w ust. 6; 

5)   odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; 

6)   należnego podatku; 

7)   odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z 

prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 

8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia 

działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na 

podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego 

zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia 

składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 

194 zł. 

10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych 

źródeł sumuje się. 

11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 

lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego 

przekraczającego pięciokrotnie kwoty: 

1)   kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej, 

2)   kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie 
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- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, 

poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. 

12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego 

dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten 

dochód. 

13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się 

według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji 

administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej. 

 

Art. 23a. 

1. W rejestrze centralnym, o którym mowa w art. 23 ust. 4a, gromadzi się zanonimizowane 

informacje o: 

1)   jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej; 

2)   wnioskach o przyznanie świadczeń; 

3)   realizowanych świadczeniach; 

4)   sytuacji osób lub rodzin, którym przyznano świadczenia; 

5)   rozstrzygnięciach w sprawie świadczeń. 

2. W celu umożliwienia weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia 

z pomocy społecznej, osób korzystających z tych świadczeń oraz członków ich rodzin, w 

rejestrze centralnym, o którym mowa w art. 23 ust. 4a, gromadzi się informacje o: 

1)   imieniu i nazwisku; 

2)   dacie urodzenia; 

3)   adresie miejsca zamieszkania lub pobytu lub zameldowania na pobyt stały; 

4)   miejscu zamieszkania lub pobytu; 

5)   numerze PESEL; 

6)   numerze dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

7)   płci; 

8)   stanie cywilnym; 

9)   obywatelstwie; 

10)  dacie wydania, numerze i rodzaju dokumentu określającego status cudzoziemca w 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

11)  stopniu pokrewieństwa z członkami rodziny; 

12)  rodzaju szkoły lub szkoły wyższej, do której uczęszcza osoba; 

13)  dacie i miejscu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia oraz rodzaju 

wnioskowanego świadczenia; 

14)  dacie wydania i rodzaju rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia; 

15)  okresie, na który świadczenie zostało przyznane; 

16)  liczbie, rodzaju i wysokości przyznanych świadczeń o charakterze pieniężnym; 

17)  liczbie, rodzaju, zakresie, wartości i miejscu przyznanych usług i świadczeń o 

charakterze niepieniężnym; 

18)  miejscu otrzymania świadczenia. 

3. Prawo dostępu do informacji, o których mowa w ust. 2, oraz ich przetwarzania mają: 
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1)   ośrodek pomocy społecznej oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie - w celu 

weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy 

społecznej, osób korzystających z tych świadczeń oraz członków ich rodzin; 

2)   wojewoda w stosunku do osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 

związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - w celu koordynowania działań w zakresie 

integracji cudzoziemców; 

3)   organ właściwy, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), i marszałek 

województwa - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o 

świadczenia rodzinne, osób pobierających świadczenia rodzinne oraz członków ich 

rodzin; 

4)   organ właściwy dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 2007 

r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859, 1217 i 

1302), i organ właściwy wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 tej ustawy - w 

celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego i 

członków ich rodzin oraz danych dotyczących dłużników alimentacyjnych[.] <;> 

<5) organ właściwy, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, i marszałek województwa  w celu 

weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenie 

wychowawcze, osób pobierających świadczenie wychowawcze oraz członków ich 

rodzin.> 

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przechowuje informacje w 

rejestrze centralnym, o którym mowa w art. 23 ust. 4a, przez okres 10 lat od dnia 

zaprzestania udzielania świadczeń, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym 

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

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

wniosku o ustalenie prawa do świadczenia bez rozpatrzenia. 

5. Podmioty wymienione w ust. 3 przechowują informacje, o których mowa w ust. 2, przez 

okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, o którym mowa w art. 23 ust. 

4a, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane, 

które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie 

świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do 

świadczenia bez rozpatrzenia. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 2, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów 

przechowywania, o których mowa w ust. 4 i 5. 
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Art. 107. 

1. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub 

ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji 

osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz u osób, o których mowa w art. 103. 

<1a. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się również na podstawie: 

1) art. 23 ust. 4aa ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych u 

osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub osoby pobierającej to 

świadczenie w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących okoliczności związanej z 

niepodejmowaniem lub rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz 

sprawowaniem faktycznej opieki nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera 

świadczenie pielęgnacyjne; 

2) art. 23 ust. 4e i 4f ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych u 

osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy lub osoby pobierającej to 

świadczenie w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunku 

niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz 

sprawowania faktycznej opieki nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera 

specjalny zasiłek opiekuńczy; 

3) art. 15 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

u osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub osoby pobierającej to 

świadczenie w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących sprawowania opieki nad 

dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub 

marnotrawienia świadczenia wychowawczego.  

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

kwestionariusza wywiadu.> 

2. (uchylony) 

3. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny, również na potrzeby 

jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy. 

3a. Przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz świadczeniu pracy 

socjalnej w środowisku może uczestniczyć drugi pracownik socjalny. Rodzinny wywiad 

środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej w środowisku może się odbywać w 

asyście funkcjonariusza Policji. 

3b. Kierownik ośrodka pomocy społecznej, na wniosek pracownika socjalnego ośrodka 

pomocy społecznej lub z własnej inicjatywy, może wystąpić z wnioskiem do właściwego 

miejscowo komendanta Policji o asystę w trakcie przeprowadzania rodzinnego wywiadu 

środowiskowego lub świadczenia pracy socjalnej w środowisku. Właściwy miejscowo 

komendant Policji jest obowiązany do zapewnienia pracownikowi socjalnemu asysty 

Policji przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego lub świadczeniu 

pracy socjalnej w środowisku. 

4. W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, 

a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację 

wywiadu. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację 

sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych. 
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4a. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez 

osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej lub na jego 

aktualizację przez osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 

stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu 

świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

5. Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się 

od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie 

majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie 

przyznania świadczenia. 

5a. (uchylony) 

5b. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na 

podstawie następujących dokumentów: 

1)   dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

2)   skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka; 

3)   dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia 

przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, 

renty strukturalnej oraz renty socjalnej; 

5)   orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 

września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności 

do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej; 

6)   orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 

7)   zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, 

zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od 

osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na 

ubezpieczenie chorobowe; 

8)   zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na 

podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie 

członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych 

(usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz 

składki na ubezpieczenie chorobowe; 

9)   zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które 

były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych; 

10)  dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 

przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty 

socjalnej; 
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11)  zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego 

w hektarach przeliczeniowych; 

12)  zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole 

ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej; 

13)  decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu 

osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu 

wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia 

szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o 

pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy; 

14)  decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego; 

15)  zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na 

ubezpieczenie społeczne rolników; 

15a)  dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników; 

15b)  dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące 

pozarolniczą działalność gospodarczą; 

16)  zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na 

ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą; 

17)  zaświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8; 

18)  zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 

11 i 12; 

19)  decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne; 

20)  oświadczenia o stanie majątkowym. 

5c. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 5b, przepis art. 57 ust. 3c stosuje się odpowiednio. 

5d. W przypadku gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają 

potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wymienionym w ust. 5b, można 

domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, uwzględniając miejsce i 

terminy jego przeprowadzania, wzór kwestionariusza wywiadu, uwzględniając w 

szczególności sytuacje, w których wypełnia się poszczególne części kwestionariusza 

wywiadu, wzór oświadczenia o stanie majątkowym oraz wzór legitymacji pracownika 

socjalnego, mając na uwadze rzetelność przeprowadzanego wywiadu środowiskowego. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z 

późn. zm.) 

 

Art. 2. 

1. Nie podlega opłacie skarbowej: 
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1)   dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 

prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach: 

a)  alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, 

b)  ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg 

określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób 

odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób 

niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla 

kombatantów, 

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

pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym,] 

<c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów 

o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci,> 

d)  wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, 

Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum, 

e)  powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania 

zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji 

wojskowej, 

f)  zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę, 

g)  nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, 

h)  załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782), 

i)  nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania 

obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób, 

j)  pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich 

Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub 

z nimi przebywają, 

k)  udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze 

względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony 

czasowej,. 

l)  rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do 

rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1090); 

2)   dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach 

budownictwa mieszkaniowego; 

3)   dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z 
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zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki 

Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 

określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub 

rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z 

wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-

spożywczymi; 

3a)   (uchylony); 

4)   złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego 

odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 3; 

5)   wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach 

wymienionych w pkt 1-4; 

6)   dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę 

imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych 

i małżonków tych osób; 

7)   wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na 

działania związane z czynną ochroną przyrody. 

2. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w 

innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie 

skarbowej. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 859, z późn. zm.) 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   (uchylony); 

2)   bezskuteczności egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich 

dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących 

zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność 

wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu 

przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: 

a)  braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu 

wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, 

b)  braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 

alimentacyjnego za granicą; 

3)   dłużniku alimentacyjnym - oznacza to osobę zobowiązaną do alimentów na podstawie 

tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna; 

4)   dochodzie - oznacza to dochód, o którym mowa w przepisach o świadczeniach 

rodzinnych; 
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5)   dochodzie rodziny - oznacza to dochód rodziny, o którym mowa w przepisach o 

świadczeniach rodzinnych; 

5a)  dochodzie członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny 

osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, z 

zastrzeżeniem art. 9 ust. 3-4a; 

[6)   instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, 

placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla 

nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, 

zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a także szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli 

instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie;] 

<6) instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie  oznacza to dom pomocy 

społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład 

poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, a także szkołę wojskową lub inną szkołę, 

jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie;> 

7)   nienależnie pobranym świadczeniu - oznacza to świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 

a)  wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie 

wypłaty świadczenia w całości lub w części, 

b)  przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez 

osobę pobierającą te świadczenia, 

c)  wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli 

stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku 

wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono 

prawa do świadczenia, 

d)  wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała, 

niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28, zaległe lub bieżące alimenty, do 

wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów, 

e)  (uchylona) 

f)  wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z przyczyn niezależnych od organu, który 

wydał tę decyzję; 

8)   okresie świadczeniowym - oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego 

roku kalendarzowego; 

9)   organie właściwym dłużnika - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego; 

10)  organie właściwym wierzyciela - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej; 

11)  osobie uprawnionej - oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na 

podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli 

egzekucja okazała się bezskuteczna; 

12)  rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby 

uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby 
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uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku 

do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje 

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693) 

albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567), a także osobę 

uprawnioną; do rodziny nie zalicza się: 

a)  dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 

b)  dziecka pozostającego w związku małżeńskim, 

c)  (uchylona) 

d)  rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub 

zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz; 

[13)  szkole - oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i 

ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny i 

obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek 

wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży 

upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku 

nauki;] 

<13) szkole  oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną 

oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek 

nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-

wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, 

a także ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w 

stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;> 

14)  szkole wyższej - oznacza to szkołę wyższą, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie 

wyższym, kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz 

kolegium pracowników służb społecznych; 

15)  (uchylony) 

15a)  zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie 

stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie 

pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o 

dzieło, kontraktu menedżerskiego albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni 

produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także 

prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej; 

16)  znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 
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a)  niepełnosprawność w stopniu znacznym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b)  całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

[c)  stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do 

samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach, ] 

<c) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do 

samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do 

pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na 

podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania 

świadczeń określonych w tych przepisach,> 

d)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

e)  niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników; 

17)  utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a)  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b)  utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)   utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, ; 

e)   wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), 

ea)  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeń,  

f)  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, 

g)  utratą świadczenia rodzicielskiego, 

h)  utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników[;] <,> 

<i) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 

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

późn. zm.);> 

18)  uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a)  zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b)  uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 



- 62 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

e)   rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ; 

f)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, 

g)   uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

h)   uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników[.] <,> 

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

dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym.> 

 

Art. 9. 

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 

przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do 

ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym 

stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. 

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 

na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. 

3. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie 

uwzględnia się dochodu utraconego. 

[4. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres świadczeniowy, ustalając dochód członka rodziny, uzyskany w tym 

roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągnięty, jeżeli 

dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. 

4a. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres świadczeniowy jego dochód ustala się na podstawie dochodu 

członka rodziny, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu 

ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.] 

<4. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres świadczeniowy, ustalając dochód członka rodziny, osiągnięty 

w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany, 

jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest 

prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

4a. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres świadczeniowy jego dochód ustala się na podstawie dochodu 
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członka rodziny, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący 

po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest 

uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego.> 

5. (uchylony) 

[6. W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe 

utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby 

przebywającej w tej instytucji.] 

<6. W przypadku gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w 

instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w 

przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub 

w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.> 

7. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha 

przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego 

corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40). 

8. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa 

stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w 

dzierżawę, z wyjątkiem: 

1)   oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w 

posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego; 

2)   gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 

produkcyjną; 

3)   gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty 

określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej. 

9. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w 

dzierżawę na zasadach, o których mowa w ust. 8, dochód uzyskany z gospodarstwa 

rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 

10. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości 

Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o 

zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 

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

pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się. 

12. W przypadku gdy prawo do świadczeń ustala się osobie uprawnionej pozostającej pod 

opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód, uwzględnia się tylko dochód osoby 

uprawnionej. 
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Art. 15. 

1. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują 

odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. 

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

zamieszkania osoby uprawnionej. 

3. Wniosek powinien zawierać: 

1)  dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer 

PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

2)   oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich 

znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego 

przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu; 

3)   oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji 

ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji. 

[3a. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 mogą być składane drogą 

elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez 

ministra właściwego do spraw rodziny. 

3b. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane za pomocą systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 3а, opatruje się: 

1)   bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu albo 

2)   podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.] 

<3a. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 mogą być składane drogą 

elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra 

właściwego do spraw rodziny lub systemu teleinformatycznego wskazanego w 

informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji. 

3b. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci 

elektronicznej uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a 

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

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).> 

3c. Jeżeli osoba składająca wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie może 

złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla 

potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w 

postępowaniu w sprawie o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, może złożyć 

elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przy użyciu mechanizmów 

określonych w ust. 3b. 

<3d. W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej uwierzytelnianego przy 

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

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, po 

wpisaniu do formularza wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków jego 
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rodziny, formularz wniosku może być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze 

PESEL w zakresie imion, nazwiska, miejsca urodzenia, daty urodzenia, stanu 

cywilnego, obywatelstwa i płci wnioskodawcy i członków jego rodziny.  

3e. Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu 

o dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie można stwierdzić stopnia 

pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą a członkami jego rodziny. 

3f. W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru 

PESEL zawartych w formularzu wniosku wnioskodawca wskazuje w formularzu 

wniosku poprawne dane.> 

4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

1)   zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż 

dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

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

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

późn. zm.), każdego członka rodziny; 

2)   oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające 

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o: 

a)  wysokości dochodu, 

b)  wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne , 

c)  wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

d)  wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, 

e)  wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; 

3)   zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do 

świadczenia: 

a)  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie 

stwierdzające bezskuteczność egzekucji, 

b)  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis 

postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu 

zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, 

c)  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej, 

d)  zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub 

szkoły wyższej, 

e)  informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę 

uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za 

granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z: 

–  brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub 

–  brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania 

dłużnika alimentacyjnego za granicą, 

f)  inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia 

wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem 

wniosku. 
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4a. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub 

uzyskanie oraz ich wysokość. 

5.  W przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, 

organ właściwy wierzyciela występuje do organu prowadzącego postępowanie 

egzekucyjne z wezwaniem o przesłanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji. 

6. Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest zobowiązany do przesłania 

zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

7. Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa 

oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1 i 3 lit. a oraz d, pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

8. Urzędy administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami określonymi 

przez ministra właściwego do spraw rodziny w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, 

i z jego zastosowaniem sporządzają sprawozdawczość, którą przekazują wojewodzie. 

8a. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany utworzyć rejestr centralny 

obejmujący następujące informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez 

organy właściwe wierzyciela i organy właściwe dłużnika podczas realizacji zadań 

wynikających z ustawy: 

1)  dane dotyczące osób uprawnionych i członków ich rodzin: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  datę urodzenia, 

c)  adres miejsca zamieszkania lub pobytu, 

d)  miejsce zamieszkania lub pobytu, 

e)  numer PESEL, 

f)  numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie 

posiadają numeru PESEL, 

g)  stan cywilny, 

h)  obywatelstwo, 

i)  stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, 

j)  rodzaj szkoły, do której uczęszcza osoba uprawniona, 

k)  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

l)  liczbę, rodzaj i wysokość wypłaconych świadczeń, 

m)  płeć, 

n)  dochody, 

o)   wysokość zasądzonych alimentów, 

p)  poziom egzekucji zasądzonych alimentów, 

q)  organ, do którego złożono wniosek, oraz datę złożenia wniosku, 
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r)  organ, który przyznał świadczenie, datę wydania decyzji przyznającej świadczenie 

oraz numer tej decyzji, 

s)  okres, na który świadczenie zostało przyznane; 

2)   dane dotyczące dłużników alimentacyjnych i podejmowanych wobec nich działań: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  datę urodzenia, 

c)  adres zamieszkania lub pobytu, 

d)  miejsce zamieszkania lub pobytu, 

e)  numer ewidencyjny PESEL, 

f)  numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie 

posiadają numeru PESEL, 

g)  stan cywilny i płeć, 

h)  obywatelstwo, 

i)  stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, 

j)  stan zdrowia, 

k)  wykształcenie, 

l)  zawód, 

m)  zatrudnienie, 

n)  osobę lub osoby, na które zasądzone są alimenty (imię, nazwisko, PESEL) oraz 

wysokości zasądzonych alimentów, 

o)  poziom i rodzaj zobowiązań dłużnika z tytułu niewyegzekwowanych świadczeń 

alimentacyjnych, 

p)  stan majątkowy dłużnika, 

r)  posiadanie prawa jazdy przez dłużnika, 

s)  rodzaj podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych. 

8b. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 8a, mogą być 

przetwarzane przez ministra właściwego do spraw rodziny w celu umożliwienia organom 

właściwym dłużnika i organom właściwym wierzyciela weryfikacji prawa do świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego oraz przez podmioty wymienione w ust. 8c w celu, w którym 

informacje te zostały im udostępnione, na zasadach określonych w przepisach ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 

oraz z 2015 r. poz. 1309). Organy właściwe wierzyciela oraz organy właściwe dłużnika 

przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa 

w ust. 8. 

8c. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 8a, udostępnia się, w 

zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań ustawowych, następującym podmiotom: 

1)   organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 

r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), i marszałkowi 

województwa - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o 

świadczenia rodzinne, osób pobierających świadczenia rodzinne oraz członków ich 

rodzin; 
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2)   organowi właściwemu dłużnika i organowi właściwemu wierzyciela - w celu 

weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego i 

członków ich rodzin oraz danych dotyczących dłużników alimentacyjnych; 

3)   jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki 

samorządu terytorialnego - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających 

się o świadczenia z pomocy społecznej, osób pobierających świadczenia z pomocy 

społecznej oraz członków ich rodzin; 

4)   powiatowym i wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności - w 

celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i osób posiadających orzeczenie 

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności[.] <;> 

<5) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 

2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. …), i marszałkowi 

województwa  w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o 

świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie wychowawcze oraz 

członków ich rodzin.> 

8d. Minister właściwy do spraw rodziny przechowuje informacje w rejestrze centralnym, o 

którym mowa w ust. 8a, przez okres 10 lat od dnia zaprzestania udzielania świadczeń, z 

wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane, które 

przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia stała 

się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia bez 

rozpatrzenia. 

8e. Podmioty wymienione w ust. 8c przechowują informacje, o których mowa w ust. 8a, przez 

okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 8a, z 

wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane albo 

którym wydane zostało orzeczenie o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub o 

odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, które przechowuje się przez okres 1 roku 

od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia albo wydania orzeczenia stała się 

ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia albo o 

wydanie orzeczenia bez rozpatrzenia. 

8f. Informacje, o których mowa w ust. 8a, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów 

przechowywania, o których mowa w ust. 8d i 8e. 

9. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i wstrzymywania jego wypłaty, 

2)   sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

3)   wzory: 

a)  wniosku o ustalenie prawa do świadczenia, 

b)  oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na 

podstawie  
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c)  zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności 

egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej 

bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania 

zasądzonych świadczeń alimentacyjnych 

- kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania w 

sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dokumentacji niezbędnej do 

sprawnej realizacji, również drogą elektroniczną, zadań w zakresie świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego. 

10. Minister właściwy do spraw rodziny w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej 

realizujących zadania w zakresie świadczeń, zawierający strukturę systemu, wymaganą 

minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji między elementami 

struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów elektronicznych, formatów 

danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, o których mowa w przepisów 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne, oraz innych oświadczeń i dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do 

świadczenia,art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), 

2)   wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu, 

3)   sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem 

systemu 

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia spójności systemów teleinformatycznych 

stosowanych w urzędach administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie 

świadczeń, w szczególności w odniesieniu do jednorodności zakresu i rodzaju danych, 

która umożliwi ich scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z 

minimalnymi wymogami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, 

określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. Systemy teleinformatyczne nie mają 

zastosowania do działalności naczelnika urzędu skarbowego wynikającej z przepisów 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2013 r. poz. 267, z późn. zm.). 

11. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany do utworzenia i prowadzenia 

systemu teleinformatycznego umożliwiającego ubieganie się o świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego drogą elektroniczną oraz zapewnienia funkcjonowania tego systemu. 

Identyfikacja użytkowników w systemie teleinformatycznym następuje przy użyciu 

mechanizmów określonych w ust. 3b. 

 

Art. 15a. 

1. [Organ właściwy wierzyciela prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych 

lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych 
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oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego 

do spraw rodziny, lub w drodze pisemnej, odpowiednio:] 

 <Organ właściwy wierzyciela prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego jest obowiązany do samodzielnego uzyskania lub 

weryfikacji od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z 

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

elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub w drodze 

pisemnej, odpowiednio:> 

1)   informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

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

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego 

członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, 

zawierających dane o wysokości: 

a)  dochodu, 

b)  składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, 

c)  należnego podatku; 

[2)   informacji o wieku i stanie cywilnym członków rodziny;] 

<2) danych, o których mowa w art. 15 ust. 8a pkt 1 lit. a, b, e, g, h oraz m;> 

3)   informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o 

wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych 

składek; 

4)   zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych; 

5)   informacji o legitymowaniu się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 

wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 

127, poz. 721, z późn. zm.), obejmującej następujące dane: 

a)  datę wydanego orzeczenia, 

b)  datę powstania stopnia niepełnosprawności, 

c)  datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

d)  okres, na który zostało wydane orzeczenie. 

2. W przypadku gdy w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o 

Niepełnosprawności znajduje się więcej niż jedno orzeczenie wydane na podstawie 

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

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczące tej samej osoby, informacja, o której 

mowa w ust. 1 pkt 5, jest przekazywana wyłącznie na podstawie orzeczeń, które 

potwierdzają prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

3. W przypadku braku w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o 

Niepełnosprawności informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 5, organ właściwy wierzyciela 

prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzywa osobę 

uprawnioną albo jej przedstawiciela ustawowego do dołączenia orzeczenia o znacznym 

stopniu niepełnosprawności. 
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4. W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany informacji 

drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1, organ właściwy wierzyciela prowadzący 

postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzyskuje informacje, o 

których mowa w ust. 1, w drodze pisemnej wymiany informacji. [Organy podatkowe lub 

minister właściwy do spraw finansów publicznych, organy emerytalno-rentowe oraz 

podmioty prowadzące rejestry publiczne przekazują te informacje niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku organu właściwego wierzyciela 

prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.] <Organy 

podatkowe, organy emerytalno-rentowe oraz podmioty prowadzące rejestry 

publiczne przekazują te informacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 

dni od dnia otrzymania wniosku organu właściwego wierzyciela prowadzącego 

postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.> 

5. W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy 

wierzyciela informacji lub zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, z przyczyn 

nieleżących po stronie tego organu, organ właściwy wierzyciela, prowadzący 

postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wzywa osobę uprawnioną 

albo jej przedstawiciela do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń. 

 

Art. 18. 

1. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy 

począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, 

nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu. 

2. Jeżeli osoba uprawniona po ukończeniu nauki w szkole została w tym samym roku 

kalendarzowym przyjęta do szkoły wyższej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

przysługują również za wrzesień. 

3. W przypadku utraty ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i 

uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego 

kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął 

termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa 

do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego 

wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

4. W razie utraty dochodu prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od 

pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata 

dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. 

[5. W przypadku gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa 

do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia nie przysługują od miesiąca 

następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został uzyskany.] 

<5. W przypadku gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę 

prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia nie przysługują od 

miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został 

osiągnięty.> 
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Art. 23. 

1. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu [wraz z 

odsetkami ustawowymi za opóźnienie]. 

<1a. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia, o którym mowa w art. 2 pkt 7 lit. a, b, 

d i f, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.> 

2. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ulegają przedawnieniu z upływem 3 

lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych 

świadczeń stała się ostateczna. 

[3. Bieg przedawnienia przerywa: odroczenie terminu płatności należności, rozłożenie spłaty 

należności na raty i każda inna czynność zmierzająca do ściągnięcia należności, jeżeli o 

czynności tej osoba obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń została 

powiadomiona.] 

<3. Bieg przedawnienia przerywa: 

1) odroczenie terminu płatności należności,  

2) rozłożenie spłaty należności na raty, 

3) zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony 

 przy czym po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo 

odpowiednio od dnia następującego po dniu odroczenia terminu płatności 

należności, rozłożenia spłaty należności na raty lub zastosowania środka 

egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony.> 

4. Decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń nie jest wydawana, jeżeli 

od terminu ich pobrania upłynęło więcej niż 10 lat. 

5. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustalone ostateczną decyzją 

podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń z funduszu. 

6. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. 

8. Organ właściwy wierzyciela, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych 

świadczeń wraz z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo 

rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji 

rodziny. 

9. W przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie świadczenia, należności, o których 

mowa w ust. 1, wygasają. 
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U S T A W A    z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 

z późn. zm.) 

Art. 50. 

1. Przyjmowane przez Radę Ministrów projekty ustaw oraz akty prawne, których skutkiem 

finansowym może być zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek 

sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących 

przepisów, zawierają w uzasadnieniu: 

1)   określenie wysokości tych skutków; 

2)   wskazanie źródeł ich sfinansowania; 

3)   opis celów nowych zadań i mierników określających stopień realizacji celów. 

1a. W przyjmowanych przez Radę Ministrów projektach ustaw, których skutkiem 

finansowym może być zmiana poziomu wydatków jednostek sektora finansów 

publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, określa 

się w treści projektu maksymalny limit tych wydatków wyrażony kwotowo, na okres 10 lat 

budżetowych wykonywania ustawy, oddzielnie dla każdego roku, poczynając od 

pierwszego roku planowanego wejścia w życie ustawy, w podziale na: 

1)   budżet państwa; 

2)   jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

3)   pozostałe jednostki sektora finansów publicznych. 

1b. W przypadku projektów ustaw, które przewidują obowiązywanie przepisów w okresie 

krótszym niż 10 lat budżetowych, maksymalne limity wydatków, o których mowa w ust. 

1a, określa się na ten okres. Przepisu ust. 1c nie stosuje się. 

1c. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi, trzy lata przed upływem okresu, o którym mowa w 

ust. 1a, projekt zmiany ustawy określającej maksymalne limity wydatków jednostek 

sektora finansów publicznych, wyrażone kwotowo, na kolejnych 10 lat budżetowych 

wykonywania ustawy. Przepisy ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio. 

2. Projekt ustawy skutkującej zmianą poziomu dochodów lub wydatków jednostek samorządu 

terytorialnego wymaga określenia wysokości skutków tych zmian, wskazania źródeł ich 

sfinansowania oraz zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 

3. Rada Ministrów, przekazując do Sejmu projekt ustawy, o którym mowa w ust. 2, dołącza 

opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

4. Projekt ustawy, o którym mowa w ust. 1a, zawiera mechanizmy korygujące, mające 

zastosowanie w przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany 

rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, polegające na: 

1)   limitowaniu liczby udzielanych świadczeń w zależności od środków przeznaczonych 

na ten cel w ustawie budżetowej lub 

2)   uzależnieniu wypłat od kryterium dochodowego lub majątkowego albo zmianie 

kryterium dochodowego lub majątkowego uprawniającego do nabycia świadczeń 

finansowanych ze środków publicznych, lub 

3)   zmianie kosztów realizacji zadań publicznych wykonywanych na rzecz obywateli. 



- 74 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5. W projekcie ustawy, o której mowa w ust. 1a, określa się właściwy organ, który monitoruje 

wykorzystanie limitu wydatków na wykonywanie zadania publicznego przez jednostki 

sektora finansów publicznych oraz odpowiada za wdrożenie mechanizmów korygujących. 

6. Przepisów ust. 1a-1c, 4 i 5 nie stosuje się do przyjmowanego przez Radę Ministrów 

projektu ustawy, której skutkiem może być zwiększenie, w stosunku do wielkości 

wynikających z obowiązujących przepisów, następujących wydatków budżetu państwa: 

1)   na obsługę długu publicznego; 

2)   środków własnych Unii Europejskiej oraz obligatoryjnych składek wpłacanych do 

organizacji międzynarodowych; 

3)   na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3, w tym wydatków budżetu środków europejskich; 

[4)   wypłat i obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 

finansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;] 

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

świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego, o którym mowa w 

przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz finansowania 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;> 

5)   składek na ubezpieczenie społeczne za osoby przebywające na urlopach 

wychowawczych i macierzyńskich oraz za osoby niepełnosprawne; 

6)   świadczeń emerytalno-rentowych funkcjonariuszy i uprawnionych członków ich 

rodzin oraz uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku; 

7)   dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i 

Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na 

sfinansowanie wypłat świadczeń emerytalno-rentowych gwarantowanych przez 

państwo; 

8)  wydatków obronnych w części budżetu państwa "obrona narodowa" oraz w dziale 

"obrona narodowa" w innych częściach budżetu państwa. 

7. Wejście w życie przepisów wykonawczych nie może skutkować zmianą limitu wydatków 

jednostek sektora finansów publicznych określonego w ustawie, na podstawie której 

wydawane są przepisy wykonawcze. 

8. Przepisów ust. 1a-1c, 4, 5 oraz ust. 7 nie stosuje się w przypadku wprowadzenia: 

1)   stanu wojennego; 

2)   stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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U S T A W A   z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.) 

 

Art. 80. 

1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone 

dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż 

kwota: 

1)   660 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej; 

2)   1000 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. 

<1a. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o 

którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. 

roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego 

określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej 

„dodatkiem wychowawczym”.> 

2. (uchylony) 

3. (uchylony) 

4. (uchylony) 

5. (uchylony) 

 

Art. 87. 

[1. Świadczenia i dodatki, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81, przyznaje się od dnia 

faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 

dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego 

domu dziecka.] 

<1. Świadczenia i dodatki, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 1a oraz art. 81, przyznaje 

się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub 

rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny 

zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, a w przypadku dodatku wychowawczego 

nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w art. 88.> 

<1a. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. 

1b. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego 

rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala 

się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.> 

2. W przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie ponosi 

kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w: 

1)   domu pomocy społecznej, 

2)   specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, 

3)   młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 

4)   młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, 

5)   specjalnym ośrodku wychowawczym, 
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6)    (uchylony) 

7)    (uchylony) 

8)    (uchylony) 

9)     hospicjum stacjonarnym, 

10)  oddziale medycyny paliatywnej, 

11)  areszcie śledczym, 

12)  schronisku dla nieletnich, 

13)  zakładzie karnym, 

14)  zakładzie poprawczym 

- otrzymuje świadczenia, o których mowa w art. 80 ust. 1, w wysokości nie niższej niż 

20% przyznanych świadczeń. 

[3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny 

dom dziecka dodatki, o których mowa w art. 81, nie przysługują. 

4. W przypadku gdy świadczenia oraz dodatki, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81, 

przysługują rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka za niepełny 

miesiąc kalendarzowy, świadczenia oraz dodatki wypłaca się w wysokości proporcjonalnej 

do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym.] 

5. W przypadku powierzenia rodzinie pomocowej opieki i wychowania nad dzieckiem 

umieszczonym w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, rodzinie pomocowej 

wypłaca się świadczenie i dodatki przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu 

rodzinny dom dziecka, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81, w wysokości 

proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu w tej rodzinie 

pomocowej.] 

<3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, rodzinie zastępczej lub prowadzącemu 

rodzinny dom dziecka dodatki, o których mowa w art. 80 ust. 1a i art. 81, nie 

przysługują. 

4. W przypadku gdy świadczenia oraz dodatki, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 1a oraz 

art. 81, przysługują rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka za 

niepełny miesiąc kalendarzowy, świadczenia oraz dodatki wypłaca się w wysokości 

proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym. 

5. W przypadku powierzenia rodzinie pomocowej opieki i wychowania nad dzieckiem 

umieszczonym w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, rodzinie 

pomocowej wypłaca się świadczenie i dodatki przysługujące rodzinie zastępczej lub 

prowadzącemu rodzinny dom dziecka, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 1a oraz art. 

81, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu w 

tej rodzinie pomocowej.> 

 

Art. 88. 

[1. Świadczenia, dodatki i dofinansowanie do wypoczynku, o których mowa w art. 80 ust. 1, 

art. 81, 83 i 84, są udzielane na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej, rodziny 

pomocowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. 
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2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rodzina pomocowa składa, w przypadku gdy rodzina 

zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie pobierała świadczeń, dodatków lub 

dofinansowania do wypoczynku, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 81, 83 i 84.] 

<1. Świadczenia, dodatki i dofinansowanie do wypoczynku, o których mowa w art. 80 

ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 i art. 84, są udzielane na wniosek odpowiednio rodziny 

zastępczej, rodziny pomocowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rodzina pomocowa składa, w przypadku gdy 

rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie pobierali świadczeń, 

dodatków lub dofinansowania do wypoczynku, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 1a, 

art. 81, art. 83 i art. 84. > 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rodzina zastępcza, rodzina pomocowa oraz prowadzący 

rodzinny dom dziecka składają w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze 

względu na miejsce zamieszkania. 

[4. Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczeń, dodatków i dofinansowania do 

wypoczynku, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 81, 83 i 84 następuje w drodze decyzji. 

5. W przypadku zmiany przepisów regulujących prawo do świadczeń, dodatków i 

dofinansowania do wypoczynku, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 81, 83 i 84 oraz w 

przypadku zmiany sytuacji osobistej rodziny zastępczej, rodziny pomocowej lub 

prowadzącego rodzinny dom dziecka, a także w przypadku zmiany sytuacji osobistej, 

dochodowej lub majątkowej umieszczonego dziecka, organ właściwy do wydania decyzji 

może bez zgody rodziny zastępczej, rodziny pomocowej lub prowadzącego rodzinny dom 

dziecka zmienić lub uchylić decyzję, o której mowa w ust. 4.] 

<4. Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczeń, dodatków i dofinansowania do 

wypoczynku, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 i art. 84, następuje 

w drodze decyzji. 

5. W przypadku zmiany przepisów regulujących prawo do świadczeń, dodatków i 

dofinansowania do wypoczynku, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 i 

art. 84, oraz w przypadku zmiany sytuacji osobistej rodziny zastępczej, rodziny 

pomocowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, a także w przypadku zmiany 

sytuacji osobistej, dochodowej lub majątkowej umieszczonego dziecka, organ 

właściwy do wydania decyzji może bez zgody rodziny zastępczej, rodziny pomocowej 

lub prowadzącego rodzinny dom dziecka zmienić lub uchylić decyzję, o której mowa 

w ust. 4.> 

6. Decyzję zmienia się lub uchyla, jeżeli rodzina zastępcza, rodzina pomocowa lub 

prowadzący rodzinny dom dziecka marnotrawi przyznane świadczenia. 

 

Art. 92. 

1. Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne podlegają zwrotowi , łącznie z odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie, przez osobę, która je pobrała. 

2. Za nienależnie pobrane świadczenia pieniężne uważa się świadczenia: 

1)   wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie 

wypłaty świadczenia pieniężnego w całości lub w części; 
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2)   przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę 

pobierającą te świadczenia; 

3)   wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli 

stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie pieniężne albo w wyniku 

wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą to świadczenie i odmówiono 

prawa do tego świadczenia. 

3. Wysokość należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych oraz termin 

ich spłaty ustala, w drodze decyzji, organ, który przyznał świadczenie pieniężne. 

4. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych ulegają przedawnieniu z 

upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się 

ostateczna. 

5. Bieg przedawnienia, o którym mowa w ust. 4, przerywa odroczenie terminu płatności 

należności, rozłożenie spłaty należności na raty oraz każda czynność zmierzająca do 

ściągnięcia należności, jeżeli o czynności tej dłużnik został zawiadomiony. 

6. Nie wydaje się decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, jeżeli od 

terminu ich pobrania upłynęło 10 lat. 

6a. Od kwot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 

2, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. 

7. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wraz z odsetkami, ustalone 

ostateczną decyzją, podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń pieniężnych. 

8. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają egzekucji w 

trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

9.  Odsetki ustawowe za opóźnienie od kwot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, naliczane są od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po dniu wypłaty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych do dnia spłaty. 

10. Uzyskane kwoty zalicza się w pierwszej kolejności na poczet należności najdawniej 

wymagalnych. 

[11. Starosta w porozumieniu z wójtem może umorzyć kwotę nienależnie pobranych 

świadczeń pieniężnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin 

płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności 

dotyczące sytuacji rodziny.] 

<11. Starosta może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych 

łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć 

na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji 

rodziny. Umorzenie kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych łącznie z 

odsetkami w całości lub w części, odroczenie terminu płatności albo rozłożenie na 

raty świadczeń pieniężnych innych niż dodatek wychowawczy, następuje w 

porozumieniu z wójtem.> 

 

Art. 115. 

1. Środki finansowe na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 

rodzinnego przysługują w zryczałtowanej kwocie nie niższej niż 660 zł miesięcznie. 
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2. Środki finansowe na utrzymanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługują 

w zryczałtowanej kwocie nie niższej niż 860 zł miesięcznie. 

<2a. Do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ust. 1 i 2, na wniosek dyrektora 

placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługuje na każde 

umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia dodatek w wysokości 

świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci. Przepisy dotyczące dodatku wychowawczego stosuje się 

odpowiednio.> 

3. Zryczałtowana kwota, o której mowa w ust. 1 i 2, obejmuje wydatki na: 

1)   wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka; 

2)   wyposażenie w: 

a)  odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i 

indywidualnych potrzeb dziecka, 

b)  środki higieny osobistej; 

3)   podręczniki, pomoce i przybory szkolne; 

4)   koszty przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką opiekuńczo-

wychowawczą typu rodzinnego; 

5)   zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe; 

6)   zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego dziecka; 

7)   miesięczną drobną kwotę do własnego dysponowania przez dziecko umieszczone w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; 

8)   opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w 

której mieści się placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego. 

4. Zryczałtowana kwota, o której mowa w ust. 1 i 2, może zostać zwiększona o wydatki na: 

1)   dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 

18. roku życia - raz w roku; 

2)   pokrycie: 

a)  niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - 

jednorazowo, 

b)  wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń 

mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo. 

 

[Art. 121. 

Do kwot, o których mowa w art. 115 i art. 118-120, przepisy art. 86 ust. 2 stosuje się 

odpowiednio.] 

<Art. 121.  

Do kwot, o których mowa w art. 115 ust. 1 i 2 i art. 118–120, przepisy art. 86 ust. 2 

stosuje się odpowiednio.> 
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Art. 181. 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy: 

1)  realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej oraz rządowego programu, o którym mowa w art. 187a ust. 1; 

2)   finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3[.] <;> 

<3) finansowanie dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym 

mowa w art. 115 ust. 2a.> 

 

Art. 182. 

1. Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej starosta wykonuje za pośrednictwem 

powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

2. Do zakresu działania powiatowego centrum pomocy rodzinie należą wszystkie sprawy z 

zakresu pieczy zastępczej niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów. 

[3. W sprawach indywidualnych dotyczących świadczeń, dodatków, środków finansowych, 

opłat oraz innych kwot, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 81, art. 83 ust. 1, 2 i 4, art. 

84, art. 92 ust. 1, art. 140 ust. 1 pkt 1 i art. 193 ust. 1, decyzje wydaje starosta, 

upoważniony przez niego kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie lub inni 

pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie upoważnieni przez starostę na 

wniosek kierownika.] 

<3. W sprawach indywidualnych dotyczących świadczeń, dodatków, środków 

finansowych, opłat oraz innych kwot, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, 

art. 83 ust. 1, 2 i 4, art. 84, art. 92 ust. 1, art. 140 ust. 1 pkt 1 i art. 193 ust. 1, decyzje 

wydaje starosta, upoważniony przez niego kierownik powiatowego centrum pomocy 

rodzinie lub inni pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie upoważnieni 

przez starostę na wniosek kierownika.> 

4. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie współpracuje z sądem w sprawach 

dotyczących opieki i wychowania dzieci, których rodzice zostali pozbawieni lub 

ograniczeni we władzy rodzicielskiej nad nimi. 

5. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa zarządowi powiatu coroczne 

sprawozdanie z działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz przedstawia 

zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej. 

6. Powiatowe programy systemu pieczy zastępczej uchwalane są na podstawie zestawienia 

potrzeb, o którym mowa w ust. 5. 

 

Art. 192. 

Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, o których mowa w art. 191 ust. 1, zalicza się: 

1)   świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub w 

rodzinnym domu dziecka; 

[2)   dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka;] 

<2) dodatek, o którym mowa w art. 81;> 

3)   dofinansowanie do wypoczynku dziecka; 
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4)   świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka; 

5)   świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego 

zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki; 

5a)  środki finansowe na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i 

wychowaniem dziecka w rodzinnym domu dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego 

domu dziecka; 

6)   środki finansowe na pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie; 

7)   środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 

domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, rodzina 

zastępcza niezawodowa lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz 

środki finansowe związane ze zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego; 

8)   świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 

domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest 

prowadzony rodzinny dom dziecka; 

9)   wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, 

prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz 

rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu 

dziecka; 

10)  świadczenia dla rodziny pomocowej. 

 

Art. 196. 

1. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym stanowi kwota rocznych wydatków przeznaczonych na 

działalność tej placówki lub ośrodka wynikająca z utrzymania dzieci z poprzedniego roku 

kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększona o prognozowany 

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w 

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

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

miesiącach poprzedniego roku kalendarzowego. <Ustalając średnie miesięczne wydatki 

przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 

rodzinnego nie uwzględnia się dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w 

art. 115 ust. 2a.> 

2. 
(27)

 Ustalając średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka, o których 

mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio wydatki przeznaczone na działalność 

jednostki obsługującej, o której mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.). 

3. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej są ustalane przez starostę, a w przypadku regionalnych placówek 

opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych przez 
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marszałka województwa, i ogłaszane odpowiednio przez starostę lub marszałka 

województwa w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca 

danego roku. 

4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt 

dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym od następnego miesiąca 

przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do tego czasu odpłatność 

za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ustala się na podstawie 

ogłoszenia z roku poprzedniego. 

5. W placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 

oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, które rozpoczęły działalność, średnie 

miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka ustala się w wysokości średniej 

wojewódzkiej kwoty średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie 

dziecka odpowiednio w placówkach opiekuńczo-wychowawczych danego typu, 

regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych lub interwencyjnych ośrodkach 

preadopcyjnych. W przypadku gdy w danym województwie nie ma placówek opiekuńczo-

wychowawczych danego typu, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych lub 

interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, średnie miesięczne wydatki przeznaczone na 

utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, które 

rozpoczęły działalność, ustala się w wysokości średniej krajowej kwoty średnich 

miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka odpowiednio w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych danego typu, regionalnych placówkach 

opiekuńczo-terapeutycznych lub interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. 

6. W celu ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 

oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, które nie były prowadzone przez cały rok 

kalendarzowy, kwotę wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki lub ośrodka 

wynikającą z utrzymania dzieci z poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków 

inwestycyjnych, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i 

usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok 

kalendarzowy, dzieli się przez liczbę miejsc w tej placówce lub ośrodku, ustaloną jako 

sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych dniach poprzedniego roku 

kalendarzowego, a powstały iloraz mnoży się przez średnią liczbę dni w miesiącach, w 

których funkcjonowała ta placówka lub ośrodek. 

 

<Art. 196a. 

1. Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 

ust. 2a, oraz koszty ich obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu 

państwa. 
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2. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 1, wynoszą 1% otrzymanej dotacji na dodatek 

wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a. 

3. Zwroty nienależnie pobranych dodatków wychowawczych i dodatków do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w art. 115 ust. 2a, w trakcie danego roku 

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

2. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego 

do spraw rodziny, działającego w porozumieniu z właściwymi dysponentami części 

budżetowych, może dokonywać przeniesień wydatków budżetowych między 

częściami budżetu państwa, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji 

wydatków, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a. 

5. Wydatki zaplanowane na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a, w częściach budżetowych, z 

wyłączeniem rezerw celowych, oraz przeniesione w trybie, o którym mowa w ust. 4, 

nie mogą być przeznaczane na realizację innych zadań. 

6. Do wydatków przeniesionych w trybie, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się 

przepisów art. 170 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 oraz z 

2015 r. poz. 1359) 

 

Art. 10. 

1. Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny 

wielodzietnej. 

2. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze 

względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. 

3. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków 

rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do 

czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o 

przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu 

członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku. 

4. Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów 

potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności: 

1)   w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że 

rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy 

rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co 

najmniej trojga dzieci; 
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2)   w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt 

małżeństwa; 

3)   w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub 

dokument potwierdzający tożsamość; 

4)   w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający 

tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej 

placówce; 

5)   w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo 

znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument 

potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności; 

6)   w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 

dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 

dziecka; 

7)   w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w 

rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o 

pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

5. W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2, składając wniosek o przyznanie Karty, 

poza dokumentami, o których mowa w ust. 4, okazuje się dokument potwierdzający 

prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 4 i 

7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

7. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający 

tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu 

urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość. 

8. Wójt sporządza i uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów. 

9.  Przedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, nie jest wymagane, w 

przypadku gdy wójt może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych niezbędnych do ustalenia 

prawa do posiadania Karty, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na 

podstawie danych, którymi rozporządza. 

9a. Wniosek i dokumenty, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, mogą być składane drogą 

elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez 

ministra właściwego do spraw rodziny. 

[10. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składany w formie dokumentu 

elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP.] 
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<10. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składany w postaci 

elektronicznej uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a 

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

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).> 

11. W przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty lub jej duplikatu jest składany w formie, o 

której mowa w ust. 10, do wniosku dołącza się elektroniczne kopie dokumentów, o 

których mowa w ust. 4 , 5 i 7, po uwierzytelnieniu ich przy użyciu mechanizmów 

określonych w ust. 10. 

<12. W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej uwierzytelnianego przy 

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

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, po 

wpisaniu do formularza wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków 

rodziny wielodzietnej, formularz wniosku może być uzupełniony o dane 

zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, nazwiska, daty urodzenia, stanu 

cywilnego, obywatelstwa wnioskodawcy i członków rodziny wielodzietnej.  

13. Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu 

o dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie można stwierdzić stopnia 

pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą a członkami rodziny wielodzietnej. 

14. W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru 

PESEL zawartych w formularzu wniosku wnioskodawca wskazuje w formularzu 

wniosku poprawne dane.> 

 

 

 


