
 

 
Druk nr 238-A 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 
 
 

 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E  
KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ  I  RODZINY 

 

o rządowym projekcie ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci  

(druk nr 216) 
 

 

Sejm na 11. posiedzeniu w dniu 10 lutego 2016 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu 
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 238 do Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu  
w dniu 10 lutego 2016 r.  

wnosi: 

 

W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki: 
 
 

1) w art. 2 pkt 9 nadać brzmienie:  
„9) niepełnosprawnym dziecku − oznacza to dziecko legitymujące się orzeczeniem  

o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności;”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
2) w art. 4 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu 
dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo rodzicowi samotnie wychowującemu 
dziecko.”; 

– KP PO 
– odrzucić 
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Uwaga: Konsekwencją przyjęcia poprawki jest dodanie w art. 5 ust. 5 w brzmieniu: 
 „5. Kryteria dochodowe, o których mowa w ust. 3 i 4, nie mają zastosowania  

w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko.”. 
 
3) art. 5 nadać brzmienie: 

„Art. 5. 1. Świadczenie wychowawcze wynosi 500,00 zł miesięcznie na każde 
dziecko w rodzinie. 

2. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z postanowieniem sądu, nie 
zamieszkuje z rodzicem lub opiekunem faktycznym przez cały miesiąc, 
kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc 
ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni 
kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez 
liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę 
świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla 
się do 10 groszy w górę.”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

 
Uwaga: Konsekwencją przyjęcia poprawki jest zmiana artykułów: 

1) art. 2 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) dziecku −  oznacza to dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko 
przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się 
postępowanie o przysposobienie oraz dziecko znajdujące się w pieczy 
zastępczej rodzinnej lub instytucjonalnej; 

2) opiekunie faktycznym dziecka −  oznacza to osobę faktycznie 
opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu 
opiekuńczego o przysposobienie dziecka; 

3) 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, z późn. zm.) 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, z późn. zm.);”; 

2) art. 6 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 6. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zwiększyć wysokość 

kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1, biorąc pod uwagę prognozowany 
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy.”; 

3) skreśla się art. 7; 
4) w art. 13: 

a) skreśla się w ust. 4 pkt 1 i 2, 
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b) skreśla się ust. 14–17, 
c) skreśla się w ust. 20 pkt 2 i 3; 

5) w art. 14: 
a) skreśla się w ust. 2 pkt 1 lit. „f–m” i „o”, 
b) skreśla się w ust. 4 pkt 5, 
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Podmioty wymienione w ust. 4 przechowują informacje, o których 
mowa w ust. 2, przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru 
centralnego, o którym mowa w ust. 2, z wyjątkiem informacji 
dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane.”; 

6) skreśla się art. 17; 
7) art. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18. Prawo do świadczenia z tytułu wychowania i kształcenia dzieci ustalone 
jest od dnia uprawomocnienia się decyzji organu, który przyznał 
świadczenie do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.”; 

8) w art. 21 skreśla się ust. 3–6; 
9) art. 24 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 24. Podmioty realizujące zadania w zakresie świadczenia wychowawczego 
oraz podmioty, których systemy teleinformatyczne są wykorzystywane 
do składania wniosków i załączników do wniosków, o których mowa w 
art. 13 ust. 4, mogą przetwarzać, w zakresie niezbędnym do realizacji 
zadań wynikających z niniejszej ustawy, dane osobowe osoby 
ubiegającej się o świadczenie wychowawcze oraz członków jej 
rodziny.”; 

10) art. 27 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 27. Organ właściwy oraz marszałek województwa mogą bez zgody strony 

zmienić lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną, na mocy 
której strona nabyła prawo do świadczenia wychowawczego, jeżeli 
uległa zmianie sytuacja rodzinna mająca wpływ na prawo do 
świadczenia wychowawczego, członek rodziny nabył prawo do 
świadczenia wychowawczego w innym państwie w związku ze 
stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, osoba nienależnie pobrała świadczenie wychowawcze lub 
wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na prawo do świadczenia 
wychowawczego.”; 

11) skreśla się art. 34; 
12) skreśla się art. 37; 
13) w art. 41 skreśla się pkt 2; 
14) w art. 44 skreśla się pkt. 2; 
15) w art. 46 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:  

„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 
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rodziny zastępczej, rodziny pomocowej lub prowadzącego rodzinny dom 
dziecka, a także w przypadku zmiany sytuacji osobistej, 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.”; 

16) skreśla się art. 48. 
 

4) w art. 5 dodać ust. 5–7 w brzmieniu: 
„5. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, o której mowa w ust. 3 lub 4, 

pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż kwota 
świadczenia wychowawczego, na które jest ustalane prawo do tego świadczenia, 
świadczenie wychowawcze przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z ust. 6. 

6. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do świadczenia 
wychowawczego, o której mowa w ust. 5, świadczenie wychowawcze przysługuje w 
wysokości różnicy między kwotą świadczenia wychowawczego, o której mowa w 
ust. 5, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. 

7. W przypadku gdy wysokość świadczenia wychowawczego przysługująca danej 
rodzinie, ustalona zgodnie z ust. 6, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenie to nie 
przysługuje.”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 4 należy głosować łącznie z poprawką nr 15. 
 

5) w art. 8 skreślić ust. 2; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 
6) w art. 9 skreślić wyrazy „lub wydatkuje je niezgodnie z celem”; 
– KP Kukiz’15 

– odrzucić 
 
7) art. 13 nadać brzmienie: 

„Art. 13. 1. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata 
następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego 
dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. 

2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie 
wychowawcze. 

3. Wniosek zawiera dane dotyczące: 
1) osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w 

tym: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, miejsce 
zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w 
przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu 
potwierdzającego tożsamość oraz adres poczty elektronicznej; 
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2) dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w 
tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, 
płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL − 
numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

4. Do wniosku dołącza się 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 wychowawczego: 
a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o 

prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o 
przysposobienie dziecka, 

b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, 
c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego 

dziecka, 
d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do 

przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego 
będącego przedmiotem wniosku. 

5. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 mogą być składane 
drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: 

1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny; 
2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 
3) banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną 

spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na 
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra 
właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym 
do spraw informatyzacji; 

4) wskazanego w informacji, o której mowa w pkt 3. 
6. Minister właściwy do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji, w informacji, o której mowa w ust. 5 
pkt 3: 

1) wskaże wymogi, które muszą spełniać systemy teleinformatyczne 
banków krajowych, o których mowa w ust. 5 pkt 3; 
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2) może wskazać systemy teleinformatyczne, za pomocą których mogą 
być składane drogą elektroniczną wniosek i załączniki do wniosku 
określone w ust. 4. 

7. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci 
elektronicznej za pomocą systemów teleinformatycznych, o których mowa 
w ust. 5 pkt 1, 2 i 4, podpisuje 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).  

8. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci 
elektronicznej za pomocą systemów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, 
uwierzytelnia się przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych 
przez bank krajowy do weryfikacji w drodze elektronicznej posiadacza 
rachunku bankowego. 

9. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4, składane w postaci 
elektronicznej za pomocą systemów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, 
podpisane przy użyciu danych obejmujących imię, nazwisko oraz numer 
PESEL, są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi 
opatrzonemu podpisem własnoręcznym. 

10. Na potrzeby złożenia wniosku i załączników do wniosku określonych w 
ust. 4, składanych w postaci elektronicznej za pomocą systemu, o których 
mowa w ust. 5 pkt 2, bank krajowy na wniosek klienta, przekazuje do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dane niezbędne do uwierzytelnienia, 
pozwalające na założenie konta w systemie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2. 

11. W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej podpisanego 
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 osoby występującej o przyznanie świadczenia 
wychowawczego i dzieci pozostających na utrzymaniu tej osoby, 
formularz wniosku może być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze 
PESEL w zakresie imion, nazwiska, daty urodzenia, stanu cywilnego, 
obywatelstwa i płci osoby występującej o przyznanie świadczenia 
wychowawczego i dzieci pozostających na utrzymaniu tej osoby.  

12. 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 świadczenia wychowawczego a dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu tej osoby. 

13. W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych 
z rejestru PESEL zawartych w formularzu wniosku osoba występująca o 
przyznanie świadczenia wychowawczego wskazuje w formularzu wniosku 
poprawne dane. 

14. Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze nie może złożyć 
w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla 
potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu 
niezbędnego w postępowaniu w sprawie o świadczenie wychowawcze, 
osoba ta może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po 
uwierzytelnieniu jej przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 
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1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, a w przypadku składania 
dokumentów za pomocą systemów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, przy 
pomocy mechanizmów określonych w ust. 9. 

15. Sprawa z wniosku złożonego w sposób, o którym mowa ust. 5 pkt 2 i 3, 
załatwiana jest w formie pisemnej.  

16. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy 
dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich 
wysokość. 

17. Dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz ust. 16, nie dołącza 
się do wniosku, w przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, nie 
ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze 
dziecko. 

18. Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczenia 
wychowawczego jest wymagane potwierdzenie: 

1) wysokości dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez 
rodzinę lub członków rodziny w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia 
wychowawczego, w tym dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 

2) wielkości gospodarstwa rolnego, 
3) nieponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie 
− osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia wychowawczego 
przedkłada zaświadczenia lub oświadczenia. 

19. Oświadczenia, o których mowa w ust. 18, 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. 

20. Potwierdzenie złożenia w postaci elektronicznej wniosku wraz z 
załącznikami do wniosku, określonymi w ust. 4, przesyłane jest osobie 
ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, w sposób przewidziany w 
systemie, za pośrednictwem którego nastąpiło złożenie wniosku, a w 
przypadku braku takiej możliwości na adres poczty elektronicznej 
wskazany przez osobę ubiegającą się o świadczenie. 

21. Podmioty, których systemy teleinformatyczne, o których mowa w ust. 5 
pkt 2–4, są wykorzystywane do składania wniosków i załączników do 
wniosków, o których mowa w ust. 4, usuwają dane objęte treścią 
wniosków i załączników do wniosków, o których mowa w ust. 4, 
niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potwierdzeniu złożenia wniosku 
przez organ właściwy. 

22. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia 
wychowawczego oraz wzory: 

1) wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, 
2) oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób 

rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 
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dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne, 

3) oświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego 
− kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu 
postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego 
oraz przekazywania dokumentacji niezbędnej do sprawnej realizacji, w 
tym drogą elektroniczną, zadań w zakresie świadczenia 
wychowawczego.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
Uwaga: Konsekwencją przyjęcia poprawki jest zmiana artykułów: 

1) w art. 41 w pkt 9 w lit. b, w art. 23 ust. 3a otrzymuje brzmienie 
 „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.”; 

2) w art. 44 w pkt 3 w lit. a, w art. 15 ust. 3a otrzymuje brzmienie 
 „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.”; 

3) art. 51 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 51. Banki krajowe mogą wykonywać czynności, o których mowa w art. 13 

ust. 5 pkt 3 i ust. 10, od dnia wejścia w życie ustawy. Banki krajowe 
wykonujące czynności, o których mowa w art. 13 ust. 5 pkt 3 i ust. 10, 
są obowiązane dostosować statuty do przepisów ustawy w terminie 12 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.”. 

 
8) w art. 18 ust. 1 nadać brzmienie:  

„1. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest od pierwszego dnia miesiąca,  
w którym wpłynął wniosek na okres do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku 
życia.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
Uwaga: Konsekwencją przyjęcia poprawki jest: 

1) skreślenie art. 21; 
2) nadanie brzmienia ust. 1 w art. 48: 



– 9 – 
 

 

„1. Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia 
wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy.”. 

 

9) w art. 25: 
a) w ust. 1 skreślić wyrazy „wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie”; 
b) po ust. 2 dodać ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 1–3 i 5, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.”, 

c) ust. 8 nadać brzmienie: 
„8. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego podlegają 

zwrotowi łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rachunek bankowy 
wskazany przez organ właściwy. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia wychowawczego do dnia 
spłaty.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
Uwaga: Konsekwencją przyjęcia poprawki jest zmiana artykułów: 

1) w art. 41 w pkt 14: 
a) lit. a i b oznacza się odpowiednio jako lit. b i c i dodaje się lit. a w 

brzmieniu: 
„a) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. Od kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, o 
których mowa w ust. 2 pkt 1–3 i 5, naliczane są odsetki ustawowe 
za opóźnienie.”,”, 

b) dodaje się lit. d w brzmieniu: 
„d) w ust. 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegają 
zwrotowi łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na 
rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy.”;”; 

2) w art. 44 w pkt 6 dotychczasową treść oznacza się jako lit. c i dodaje się lit. a i b 
w brzmieniu: 

„a) w ust. 1 skreśla się wyrazy: „wraz z odsetkami ustawowymi za 
opóźnienie”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„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.”,”. 
 
10) w art. 25 po ust. 2 dodać ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Przepisów ust. 1 i 2 pkt 4 nie stosuje się w przypadku, gdy świadczenie 
wychowawcze zostało wykorzystane przez uprawnionego przed dniem, w którym 
dowiedział się o prawomocnej decyzji stwierdzającej nieważność decyzji o 
przyznaniu świadczenia wychowawczego albo przed dniem, w którym dowiedział się  
o prawomocnej decyzji o odmowie świadczenia wychowawczego, która została 
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wydana w wyniku wznowienia postępowania, jeżeli uprawniony korzystając ze 
świadczenia wychowawczego działał w dobrej wierze.”. 

– KP PO 
– odrzucić 

 
11) w art. 46: 

a) po pkt 4 dodać pkt 4a i 4b w brzmieniu: 
„4a) w art. 115 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„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.”; 

4b) art. 121 otrzymuje brzmienie:  
„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.”;”, 
b) pkt 5 nadać brzmienie: 

„5) w art. 181 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w 
brzmieniu: 

„3) finansowanie dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej 
kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a.”;”, 

c) po pkt 7 dodać pkt 7a w brzmieniu: 
„7a) w art. 196 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„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.”;”, 

d) pkt 8 nadać brzmienie: 
„8) po art. 196 dodaje się art. 196a w brzmieniu: 

„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. 

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, 
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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. 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).”.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
Uwaga: Konsekwencją przyjęcia poprawki jest zmiana artykułów: 

1) art. 49 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 49. 1. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego, dodatku wychowawczego lub dodatku do 
zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z 
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy, prawo do świadczenia wychowawczego, dodatku 
wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym 
mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie tego wniosku ustala 
się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

2. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, dodatku 
wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym 
mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku złożenia wniosku w 
terminie, o którym mowa w ust. 1, następuje w terminie 3 miesięcy 
licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi 
dokumentami.”. 

 
12) w art. 46 po pkt 4 dodać pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) w art. 115 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 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”.”; 

– KP PO 
– odrzucić 
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13) w art. 54 ust. 1 nadać brzmienie:  
„1. Rada Ministrów składa po raz pierwszy Sejmowi i Senatowi sprawozdanie, o 

którym mowa w art. 3, za okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 
2017 r., w terminie do dnia 30 maja 2018 r.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
14) w art. 54 w ust. 2 wyrazy „po upływie 12 miesięcy” zastąpić wyrazami „nie później niż 

w terminie 12 miesięcy”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

15) art. 58 nadać brzmienie: 
„Art. 58. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po 

upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 
1) art. 5 ust. 5–7, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; 
2) art. 53, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”. 

– KP PSL 
– odrzucić 

 
 
 
Warszawa, dnia 10 lutego 2016 r. 
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