
 Druk nr 3428 
 Warszawa, 15 maja 2015 r. 

SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

Prezes Rady Ministrów  
RM-10-10-14  

 
 Pan  
 Radosław Sikorski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 

Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz niektórych innych 
ustaw z projektami aktów wykonawczych. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy  
i Polityki Społecznej. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Ewa Kopacz 

 
 



   

Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 114) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 3 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„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.2)), 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,”; 

2) w art. 23: 

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu: 

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

w postaci elektronicznej 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. 3a, podpisuje się: 

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu albo 

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

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 
                                                 
1)  Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawę 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 
oraz ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 
1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. 
poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 73, 211, 
251 i 478. 
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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.”,  

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„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 terminie urlopu 

wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach 

zatrudnienia, 
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f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub 

ustalenia wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem 

wniosku.”, 

c) ust. 5 i 5a otrzymują brzmienie: 

„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, 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.”, 

d) uchyla się ust. 5b, 
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e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany do utworzenia 

i prowadzenia systemu teleinformatycznego umożliwiającego ubieganie się 

o świadczenia rodzinne w drodze elektronicznej oraz zapewnienia funkcjonowania 

tego systemu. Identyfikacja użytkowników w systemie teleinformatycznym 

następuje przy użyciu mechanizmów określonych w ust. 3b.”, 

f) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„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, 

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;”, 

g) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

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

ministra właściwego do spraw rodziny w celu umożliwienia organom właściwym 

i marszałkowi województwa weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych oraz 



– 5 – 

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). Organy 

właściwe i samorządy województw przekazują dane do rejestru centralnego, 

wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w ust. 7.”, 

h) dodaje się ust. 10–13 w brzmieniu: 

„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 2012 r. poz. 1228, z późn. zm.3)), 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. 

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 

                                                 
3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1548, z 2013 r. 

poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 567 i 1198. 
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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 wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym 

świadczenie nie zostało przyznane albo którym wydane zostało orzeczenie 

o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub 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.”; 

3) po art. 23a dodaje się art. 23b w brzmieniu: 

„Art. 23b. 1. Organ właściwy oraz marszałek województwa prowadzący 

postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych są obowiązani do samodzielnego 

uzyskania od organów podatkowych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów 

publicznych, w drodze wymiany informacji w postaci elektronicznej lub w drodze 

pisemnej, odpowiednio: 

l) 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, wydanych 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 dziecka; 

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

o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich 

składek; 

4) zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych; 
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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.4)), obejmującej następujące dane: 

a) datę i rodzaj wydanego orzeczenia, 

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 przez tę osobę 

orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. 

4. W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany 

informacji w postaci elektronicznej, 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, organy emerytalno-rentowe oraz podmioty prowadzące rejestry 

publiczne przekazują te dane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 

                                                 
4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, 

Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 
i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873 oraz z 2015 r. poz. 218 i 493. 
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dnia otrzymania wniosku organu właściwego lub marszałka województwa 

prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych w tej sprawie.”; 

4) w art. 33: 

a) ust. 2c otrzymuje brzmienie: 

„2c. Organ właściwy oraz marszałek województwa sporządzają sprawozdania 

rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 

i przekazują je właściwemu miejscowo wojewodzie.”, 

b) po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu: 

„2d. Wojewoda sporządza zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe 

z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i przekazuje je ministrowi 

właściwemu do spraw rodziny.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory i sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania 

zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz terminy i sposób ich przekazywania, 

uwzględniając potrzebę zapewnienia kompletności i jednolitości informacji 

przekazywanych przez podmioty realizujące ustawę oraz skutecznej realizacji 

zadań z zakresu świadczeń rodzinnych finansowanych z budżetu państwa oraz 

budżetów gmin.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 80c w ust. 1 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 

w brzmieniu: 

„19) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, kierownikowi 

ośrodka pomocy społecznej lub pracownikowi socjalnemu.”; 

2) w art. 100c po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Z ewidencji udostępnia się ministrowi właściwemu do spraw rodziny, 

ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego lub 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 2012 r. poz. 1228, z późn. 

                                                 
5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. 

poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 oraz z 2015 r. poz. 211. 
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zm.6)), za pomocą urządzeń teletransmisji danych lub w sposób określony w ust. 4, 

informację, czy dłużnik alimentacyjny, o którym mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy, 

posiada uprawnienie do kierowania pojazdami oraz który starosta wydał mu dokument 

stwierdzający to uprawnienie.”; 

3) w art. 100d w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 1, 1a, 2 i 4a – nieodpłatnie;”.  

Art. 3. W ustawie 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.7)) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 6b1 dodaje się art. 6b2 w brzmieniu: 

„Art. 6b2. 1. Powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania 

o niepełnosprawności mogą korzystać, w drodze wymiany informacji w postaci 

elektronicznej, z danych dotyczących osób, które złożyły wniosek o ustalenie 

niepełnosprawności albo o ustalenie stopnia niepełnosprawności, o: 

1) posiadaniu orzeczenia o niezdolności do pracy, jego rodzaju i okresie, na jaki 

zostało wydane – gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, organy emerytalne, o których mowa 

w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 667, z późn. zm.8)) oraz wojskowe organy emerytalne; 

2) prawie do świadczenia rehabilitacyjnego i okresie jego pobierania – gromadzonych 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

3) kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych oraz doświadczeniu zawodowym – 

gromadzonych przez publiczne służby zatrudnienia; 

                                                 
6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1548, z 2013 r. 

poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 567 i 1198. 
7)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, 

Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 
i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873 oraz z 2015 r. poz. 218 i 493. 

8)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 1623 i 1717, 
z 2014 r. poz. 502, 696 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 334. 



– 10 – 

4) posiadaniu statusu bezrobotnego zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy 

i pobieraniu świadczeń z tytułu bezrobocia oraz korzystaniu z instrumentów 

aktywizujących zawodowo na rynku pracy – gromadzonych przez publiczne służby 

zatrudnienia. 

2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego służącego do wymiany 

informacji w postaci elektronicznej, o której mowa w ust. 1, powiatowe i wojewódzkie 

zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności mogą korzystać z danych określonych 

w ust. 1 w drodze pisemnej wymiany informacji; podmioty wymienione w ust. 1 

przekazują te dane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wniosku powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania 

o niepełnosprawności w tej sprawie.”; 

2) w art. 6d: 

a) w ust. 4 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) dane określone w art. 6b2 ust. 1 dotyczące osób, o których mowa w ust. 3 

pkt 1;”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4d w brzmieniu: 

„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), 

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 2012 r. poz. 1228, z późn. zm.9)), 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; 

                                                 
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1548, z 2013 r. 

poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 567 i 1198. 
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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. 

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). 

4c. Podmioty wymienione w ust. 4a przechowują dane udostępnione 

z systemu przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia, 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. 

4d. Dane udostępnione z systemu usuwa się niezwłocznie po upływie okresów 

przechowywania, o których mowa w ust. 4c.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 163) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 17 w ust. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego;”; 

2) w art. 19 pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego;”; 

3) w art. 21 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego;”; 
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4) w art. 22 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu 

do spraw zabezpieczenia społecznego, w formie dokumentu elektronicznego, 

z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;”; 

5) w art. 23 ust. 4a otrzymuje brzmienie: 

„4a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może utworzyć 

rejestr centralny obejmujący dane dotyczące jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, a także dane dotyczące osób i rodzin ubiegających się o świadczenia 

z pomocy społecznej lub korzystających z tych świadczeń oraz form udzielonej pomocy 

społecznej, gromadzone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na podstawie 

przepisów ustawy, oraz może przetwarzać te dane na zasadach określonych 

w przepisach o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań, o których mowa 

w ust. 1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej przekazują dane do rejestru 

centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w ust. 4.”; 

6) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu: 

„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: 

l) 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; 
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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: 

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), 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 2012 r. poz. 1228, 

z późn. zm.10)), i organ właściwy wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 tej 

ustawy – w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się 

                                                 
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1548, z 2013 r. 

poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 567 i 1198. 
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o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego i członków ich rodzin oraz danych dotyczących 

dłużników alimentacyjnych. 

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 przechowują 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.”; 

7) w art. 105 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jednostki sektora finansów publicznych, w tym sądy, Policja, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organy 

administracji publicznej, a także kuratorzy sądowi, pracodawcy, podmioty wykonujące 

działalność leczniczą, przedszkola, szkoły, placówki, poradnie i ośrodki, o których 

mowa w art. 2 pkt 1–7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.11)), szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, 

o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy są 

obowiązane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

                                                 
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 

i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, 
Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 
2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, 
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, 
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, 
Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, 
poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 
1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357. 
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wniosku, na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub pracownika socjalnego 

udostępnić informacje, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub 

wysokości świadczeń z pomocy społecznej, dla ustalenia wysokości odpłatności za 

świadczenia z pomocy społecznej lub dla weryfikacji uprawnień do świadczeń 

z pomocy społecznej, wysokości tych świadczeń lub odpłatności za te świadczenia.”; 

8) w art. 107: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny, 

również na potrzeby jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej 

gminy, po okazaniu legitymacji pracownika socjalnego.”, 

b) po ust. 5d dodaje się ust. 5e–5h w brzmieniu: 

„5e. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego wypełnia się 

w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego 

udostępnianego bezpłatnie przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego. 

5f. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 5e, zapewnia, po 

zatwierdzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, niezmienność i integralność 

danych uzyskanych od osoby, z którą został przeprowadzony rodzinny wywiad 

środowiskowy. 

5g. W przypadku wypełnienia kwestionariusza rodzinnego wywiadu 

środowiskowego w postaci elektronicznej, po zatwierdzeniu jego treści przez 

pracownika socjalnego, osoba, z którą przeprowadza się wywiad, podpisuje 

oświadczenie, w którym potwierdza zapoznanie się z treścią przeprowadzonego 

wywiadu, prawdziwość danych zawartych w wywiadzie oraz zapoznanie się 

z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

5h. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 5g, pracownik socjalny 

przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy wpisuje wygenerowaną 

automatycznie przez system teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 5e, 

sygnaturę zatwierdzonego wywiadu w postaci elektronicznej; wywiad ten po 

podpisaniu oświadczenia nie może być zmieniony w zakresie danych pozyskanych 

od osoby w trakcie przeprowadzanego wywiadu.”, 



– 16 – 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

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

rozporządzenia: 

1) sposób i terminy przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, 

2) wzór kwestionariusza wywiadu, 

3) wzór oświadczenia o stanie majątkowym, 

4) wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 5g, 

5) wzór legitymacji pracownika socjalnego 

– mając na uwadze konieczność zapewnienia rzetelności i kompleksowości 

przeprowadzanego wywiadu środowiskowego oraz identyfikacji pracownika 

socjalnego.”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego przeprowadzanego u dłużnika 

alimentacyjnego, a także wzór oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego, 

uwzględniając potrzebę podjęcia przez organ właściwy dłużnika określonych w ustawie 

działań zmierzających do poprawy egzekucji alimentów.”; 

2) w art. 5 ust. 3b otrzymuje brzmienie: 

„3b. Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika, po 

uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny 

posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty 

o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji oraz 

składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.13)).”; 

                                                 
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1548, z 2013 r. 

poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 567 i 1198. 
13) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, 

poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, 
poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, 
poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, 
poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 
2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, 
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3) w art. 15: 

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu: 

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

w postaci elektronicznej 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. 3a, podpisuje się: 

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu albo 

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

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, osoba składająca wniosek o świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po 

uwierzytelnieniu jej przy użyciu mechanizmów określonych w ust. 3b.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„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 

                                                                                                                                                        
poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, 
poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, 
poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, 
poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 
1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, 
Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, 
Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. 
poz. 611, z 2013 r. poz. 849, 905, 1036 i 1247, z 2014 r. poz. 538 oraz z 2015 r. poz. 396 i 541. 
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fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.14)), 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. 
                                                 
14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 

1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. 
poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 73, 211, 
251 i 478. 
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f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub 

ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego 

przedmiotem wniosku.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

e) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

„7. Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego składa oświadczenie, o którym 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 

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.”, 

f) w ust. 8a pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„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, 
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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, 

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

świadczenie oraz numer tej decyzji, 

s) okres, na który świadczenie zostało przyznane;”, 

g) ust. 8b otrzymuje brzmienie: 

„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). Organy właściwe 

wierzyciela oraz organy właściwe dłużnika przekazują dane do rejestru 

centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w ust. 8.”, 

h) po ust. 8b dodaje się ust. 8c–8f w brzmieniu: 

„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), 

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 i organowi właściwemu wierzyciela – w celu 

weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z funduszu 
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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. 

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 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.”, 

i) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie: 

„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; 
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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 przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz 

zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 4 pkt 3, 

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, 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 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 
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świadczeń, 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. 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.15)).”, 

j) po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 

„11. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany do utworzenia 

i prowadzenia systemu teleinformatycznego umożliwiającego ubieganie się 

o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w drodze elektronicznej oraz 

zapewnienia funkcjonowania tego systemu. Identyfikacja użytkowników 

w systemie teleinformatycznym następuje przy użyciu mechanizmów określonych 

w ust. 3b.”; 

4) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu: 

„Art. 15a. 1. Organ właściwy wierzyciela, prowadzący postępowanie w sprawie 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od 

organów podatkowych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, 

w drodze wymiany informacji w postaci elektronicznej lub w drodze pisemnej, 

odpowiednio: 

l) 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, wydanych 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 dziecka; 

                                                 
15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 183 i 1195 oraz 

z 2015 r. poz. 211. 



– 24 – 

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

o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich 

składek; 

4) zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych; 

5) informacji o legitymowaniu się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, 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 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 

poz. 721, z późn. zm.16)) 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 przez tę osobę albo jej przedstawiciela ustawowego orzeczenia o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, jeżeli takie orzeczenie posiadają. 

4. W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany 

informacji w postaci elektronicznej, 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, organy emerytalno-rentowe oraz podmioty 

prowadzące rejestry publiczne przekazują te dane niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku organu właściwego wierzyciela 

                                                 
16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, 

Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 
i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873 oraz z 2015 r. poz. 218 i 493. 
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prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tej 

sprawie.”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (Dz. U. poz. 567) po art. 9 dodaje się art. 9a i art. 9b w brzmieniu: 

„Art. 9a. 1. Organy realizujące zasiłki dla opiekunów sporządzają sprawozdania 

rzeczowo-finansowe z realizacji zadań określonych w ustawie i przekazują je 

właściwemu miejscowo wojewodzie za pomocą systemu teleinformatycznego. 

2. Wojewoda sporządza zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji 

zadań określonych w ustawie i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rodziny 

za pomocą systemu teleinformatycznego. 

3. Zadania określone w niniejszej ustawie są realizowane za pomocą systemów 

teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej realizujących 

zadania w zakresie świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  

Art. 9b. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory i sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań 

określonych w ustawie oraz terminy i sposób ich przekazywania, mając na względzie 

konieczność zapewnienia kompletności i jednolitości informacji przekazywanych przez 

organy realizujące zasiłki dla opiekunów oraz skutecznej realizacji zadań określonych 

w ustawie.”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) 

w art. 10: 

1) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

2) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: 

„9a. Wniosek i dokumenty, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, mogą być składane 

w postaci elektronicznej wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego 

utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.”; 
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3) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

 „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.”. 

Art. 8. 1. Do dnia utworzenia systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 3, 

nie dłużej jednak niż przez okres dwudziestu czterech miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy, w zakresie dotyczącym dołączenia do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń 

rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego informacji o wysokości składek na 

ubezpieczenie zdrowotne z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stosuje się przepisy 

obowiązujące przed dniem wejścia w życie ustawy.  

2. Do dnia utworzenia systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 3, nie dłużej 

jednak niż przez okres dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie art. 3 pkt 1 powiatowe i 

wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności mogą korzystać z danych 

gromadzonych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego określonych w art. 6b2 

ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w drodze 

pisemnej. Przepis art. 6b2 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, w zakresie terminu stosuje się odpowiednio. 

3. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest obowiązany do utworzenia 

systemu teleinformatycznego umożliwiającego korzystanie z danych określonych w art. 6b2 

ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz 

uzyskiwanie informacji, o których mowa w art. 23b ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 15a ust. 1 pkt 3 ustawy, o której 

mowa w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w drodze wymiany informacji w 

postaci elektronicznej, nie później niż do upływu okresu określonego w ust. 1 i 2. 

Art. 9. Do postępowań w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych, świadczeń 

z pomocy społecznej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w sprawie przyznania 

Karty Dużej Rodziny, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, 

stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 10. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 23 ust. 5 

i art. 33 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art. 15 ust. 9 ustawy, o której mowa w 

art. 5, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 
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podstawie art. 23 ust. 5 i art. 33 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, oraz art. 15 ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 5, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

art. 3 pkt 1 oraz art. 4 pkt 8, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia 

ogłoszenia. 
 



 

UZASADNIENIE 

 

1. Potrzeba i cel wprowadzenia zmian oraz dotychczasowy stan prawny 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych 

ustaw wprowadza zmiany w: 

1) ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 114), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych”; 

2) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo o ruchu drogowym”; 

3) ustawie 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.), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych”;  

4) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 163), 

zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”; 

5) ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1228, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów”; 

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

(Dz. U. z 2014 r. poz. 567), zwanej dalej „ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów”; 

7) ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), zwanej 

dalej „ustawą o Karcie Dużej Rodziny”. 

Zmiany dotyczą m.in. usprawnienia procesu wnioskowania, ustalania i przyznawania 

świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń 

przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej poprzez modyfikacje 

w zakresie działań wykonywanych przez organy uczestniczące w procesie 

przyznawania tych świadczeń. Zmiany umożliwią również podniesienie jakości działań 

wykonywanych przez organy uczestniczące w procesie orzekania o niepełnosprawności.  

I. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów: 

Projektowane zmiany polegają na: 

1) Umożliwieniu korzystania z danych gromadzonych w rejestrach utworzonych przez 
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ministra właściwego do spraw rodziny oraz ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego przez organy publiczne realizujące ustawę 

o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

ustawę o pomocy społecznej oraz ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z uwagi na potrzebę m.in. weryfikacji danych 

beneficjentów ubiegających się i pobierających świadczenia. Organy właściwe 

i samorządy województw będą mogły przetwarzać informacje również z obszaru 

świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej oraz systemu 

EKSMOoN (Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania 

o Niepełnosprawności) w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających 

się o świadczenia rodzinne lub odpowiednio o świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego czy pomocy społecznej oraz członków ich rodzin w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań wynikających z przedmiotowych ustaw. 

W obecnie obowiązującym stanie prawnym nie ma przepisów, które umożliwiałyby 

korzystanie przez organy właściwe z danych gromadzonych w rejestrach centralnych 

i systemach dziedzinowych. Takie dane są pozyskiwane z systemów dziedzinowych 

i przechowywane w rejestrze centralnym przez ministra właściwego ds. rodziny 

i ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego jedynie w celach 

statystycznych i są one odpersonalizowane, co uniemożliwia zidentyfikowanie 

konkretnego beneficjenta i pozyskanie niezbędnych informacji.  

2) Zinformatyzowaniu działań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego. Projekt ma na celu umożliwienie załatwienia sprawy 

przez obywatela przez Internet (złożenie wniosku i oświadczeń). Możliwość 

składania dokumentów w formie elektronicznej została przewidziana dla wszystkich 

dokumentów, dla których istnieje możliwość elektronicznej komunikacji między 

systemami i których uwierzytelnienie jest możliwe na poziomie osoby je 

wysyłającej. Wiązać się to będzie z faktem, że procedura ta w części przypadków, 

polegająca na złożeniu wniosku, a następnie uzyskaniu przez organ niezbędnych 

informacji (zaświadczeń, oświadczeń i innych dokumentów) oraz wydaniu 

i  dostarczeniu stronie decyzji, będzie w pełni zinformatyzowana i w całości będzie 

mogła odbywać się w formie elektronicznej (dotyczy to m.in. postępowania 

w zakresie świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, np. zasiłków 

pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych). Po wprowadzeniu 
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proponowanych zmian cały proces ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie możliwy do zrealizowania m.in. za 

pośrednictwem platformy informacyjno-usługowej. Dokumenty składane przez 

osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego będą mogły zostać uwierzytelnione za pomocą bezpiecznego 

podpisu elektronicznego oraz profilu zaufanego ePUAP.  

Aktualnie przedmiotowe ustawy nie przewidują rozwiązań, na podstawie których 

osoby ubiegające się o świadczenia mogą złożyć wniosek i oświadczenia w formie 

elektronicznej i uwierzytelnić je za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego 

albo profilu zaufanego ePUAP. Nie zostały również dotychczas określone 

elektroniczne wzory wniosków i oświadczeń. 

3) Pozyskiwaniu informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych 

i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie elektronicznej bezpośrednio na 

poziomie organ – organ i zwolnieniu jednocześnie z takiego obowiązku 

beneficjentów. Organ właściwy realizujący świadczenia rodzinne lub świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego będzie zobowiązany samodzielnie, w zależności od 

możliwości w formie papierowej lub elektronicznej, pozyskać dane od innych 

organów realizujących zadania publiczne w zakresie m.in. sytuacji dochodowej, 

niepełnosprawności, składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także dane, które będą 

organowi znane z urzędu, m.in. te zgromadzone w systemie Replika PESEL. 

Projektowane zmiany mają więc na celu likwidację barier administracyjnych 

w stosunku do obywateli, polegającą na zwolnieniu ich z konieczności pozyskiwania 

od różnych organów szeregu zaświadczeń i informacji, a następnie przedstawiania 

ich organowi właściwemu. W ramach tego procesu wnioskodawca będzie miał 

możliwość oświadczania o niektórych okolicznościach mających wpływ na prawo do 

świadczenia, natomiast pozostałe informacje będą pobierane bezpośrednio 

z systemów zewnętrznych gestorów tych danych. Pozwoli to na zmniejszenie 

obciążeń pracy instytucji publicznych ze względu na brak konieczności wystawiania 

stosownych zaświadczeń potrzebnych w trakcie ubiegania się o świadczenia 

rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

Obecnie osoby ubiegające się o świadczenia obowiązane są do pozyskiwania od 

różnych organów szeregu zaświadczeń i informacji, a następnie przedstawiania ich 

organowi właściwemu np. w zakresie dochodów – z urzędów skarbowych, składek na 
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ubezpieczenie zdrowotne – od organów emerytalno-rentowych oraz orzeczeń 

o niepełnosprawności. 

Projektowana ustawa ma na celu zmniejszenie biurokracji w stosunku do instytucji 

publicznych i barier administracyjnych w stosunku do obywateli, a co za tym idzie 

również zmniejszenie kosztów związanych z realizacją zadań publicznych, poprzez 

wprowadzenie regulacji, które pozwolą na funkcjonowanie produktów projektu 

„Emp@tia – Platforma komunikacyjna obszaru Zabezpieczenia Społecznego”, takich 

jak np.: platforma informacyjno-usługowa (PIU) – za pomocą której udostępniane będą 

usługi wymiany informacji zarówno użytkownikom zewnętrznym, jak i wewnętrznym, 

co umożliwi m.in. wymianę informacji między obywatelami a pracownikami 

samorządów, w tym składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 

i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  

II. Zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym: 

W obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 5 ust. 3b ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, organ właściwy dłużnika jest obowiązany, w momencie 

gdy decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych stanie się ostateczna, skierować do starosty wniosek o zatrzymanie 

prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. W konsekwencji, organ właściwy dłużnika, nie 

mając możliwości sprawdzenia, czy konkretny dłużnik alimentacyjny posiada prawo 

jazdy, kieruje wniosek do starosty również w przypadku, gdy dłużnik nie ma 

uprawnienia do kierowania pojazdami. Z tego względu, niezbędne jest umożliwienie 

organom właściwym dłużnika alimentacyjnego bezpłatnego wglądu do centralnej 

ewidencji kierowców – bazy danych gromadzącej dane i informacje o osobach 

posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, jak również o osobach 

nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono środek karny w postaci 

zakazu prowadzenia pojazdów. Pozwoli to na weryfikację tego uprawnienia przez organ 

właściwy dłużnika oraz uniknięcie podejmowania dalszych, zbędnych działań zarówno 

przez ten organ, jak i starostę.  

Zmiana w zakresie art. 80c dotycząca poszerzenia katalogu podmiotów, którym 

udostępnia się bezpłatnie dane lub informacje zgromadzone w centralnej ewidencji 

pojazdów, zostanie poszerzona o ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego, kierownika ośrodka pomocy społecznej i pracownika socjalnego. Zmiana 

ma na celu ułatwienie pozyskiwania bezpłatnie informacji z centralnej ewidencji 
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pojazdów mającej istotne znaczenie przy ocenie sytuacji majątkowej osoby, co pozwoli 

na lepsze adresowanie pomocy. W tym celu ośrodki pomocy społecznej na podstawie 

art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 163) mogą występować również o pozyskanie informacji z centralnej ewidencji 

pojazdów jednak obecnie muszą za te informacje płacić. W związku z tym, że 

pozyskanie tych informacji służy interesowi społecznemu (ma przeciwdziałać m.in. 

wyłudzaniu świadczeń finansowanych ze środków publicznych) nie jest celowe 

pobieranie za nie odpłatności od ośrodków pomocy społecznej. Ponoszenie odpłatności 

z tego tytułu pomniejsza budżet przeznaczony na pomoc społeczną, a co za tym idzie 

uszczupla i tak niewystarczające w stosunku do potrzeb środki, jakie przeznaczane są na 

pomoc dla osób potrzebujących.  

Ponadto w projekcie ustawy wskazano ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego oraz ministra właściwego do spraw rodziny jako podmioty uprawnione do 

dostępu do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (SI CEPiK), dzięki czemu 

możliwe będzie podłączenie systemu informatycznego budowanego w ramach projektu 

„Emp@tia – Platforma komunikacyjna obszaru Zabezpieczenia Społecznego” do SI 

CEPiK. 

III. Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych: 

W obowiązującym stanie prawnym powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw 

orzekania o niepełnosprawności – z wyjątkiem możliwości żądania od właściwych 

organów rentowych udostępnienia kopii orzeczeń w przypadku wydawania orzeczeń 

o wskazaniach do ulg i uprawnień stosownie do art. 5a ust. 3 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – nie mają 

możliwości pozyskiwania od innych podmiotów informacji na temat sytuacji społecznej 

i zawodowej osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności 

i o stopniu niepełnosprawności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ustalenia 

statusu osoby wnioskującej jako osoby niepełnosprawnej. Z tego względu niezbędne 

jest umożliwienie zespołom orzekającym pozyskiwania danych o sytuacji zawodowej 

i społecznej osób, które złożyły wniosek o ustalenie niepełnosprawności i stopnia 

niepełnosprawności w drodze elektronicznej wymiany informacji. Wpłynie to 

pozytywnie na proces gromadzenia materiału dowodowego w sprawach wszystkich 

tych osób ubiegających się o wydanie orzeczenia, które przekazywały innym 
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podmiotom realizującym zadania publiczne informacje o swojej sytuacji społecznej 

i zawodowej, a tym samym ułatwi realizację podstawowej zasady postępowania 

administracyjnego, a mianowicie zasady prawdy obiektywnej. Pozyskane dane 

gromadzone będą w systemie EKSMOoN. 

Obecnie przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych nie przewidują możliwości udostępniania żadnych danych 

z systemu EKSMOoN. Z tego względu organy przyznające świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia z pomocy społecznej są 

zobligowane w pierwszej kolejności do pozyskiwania informacji o niepełnosprawności 

lub stopniu niepełnosprawności od osoby zainteresowanej, a w przypadku świadczeń 

z pomocy społecznej dodatkowo od zespołów orzekających. W każdym jednak 

przypadku następuje to w formie pisemnej, co wpływa na długość prowadzonego 

postępowania, jak też konieczność żądania od strony przedstawienia stosownego 

materiału dowodowego. Z tego względu konieczne jest umożliwienie dostępu do 

danych zgromadzonych w systemie EKSMOoN podmiotom realizującym zadania 

z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, w celu jakim jest to niezbędne do weryfikacji statusu wnioskodawcy tej 

pomocy jako osoby niepełnosprawnej i wyłącznie w zakresie, w jakim dane te stanowią 

kryterium przyznania konkretnego świadczenia. 

IV. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej: 

Projektowane zmiany polegają na: 

1) Wprowadzeniu zasady, że sprawozdawczość z realizacji ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej będzie sporządzana i przekazywana przez samorządy 

wojewodom oraz przez wojewodów ministrowi właściwemu do spraw 

zabezpieczenia społecznego tylko w formie dokumentu elektronicznego. Obecnie 

odbywa się to w formie elektronicznej i papierowej. Rozwiązanie to przyspieszy 

proces zbierania sprawozdań, spowoduje ograniczenie kosztów wydruku oraz 

przesłania wersji papierowej każdego sprawozdania z każdej jednostki do wydziałów 

polityki społecznej, a następnie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

2) Dodaniu nowych przepisów dotyczących funkcjonowania rejestru centralnego 

prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, 

o którym mowa w art. 23 ust. 4a ww. ustawy. W obecnie obowiązującym stanie 

prawnym nie ma przepisów, które umożliwiałyby korzystanie z danych 
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gromadzonych w rejestrach centralnych i systemach dziedzinowych. Takie dane są 

pozyskiwane z systemów dziedzinowych i przechowywane w rejestrze centralnym 

przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego jedynie w celach 

statystycznych i są one odpersonalizowane, co uniemożliwia zidentyfikowanie 

konkretnego beneficjenta i pozyskanie niezbędnych informacji. Zaproponowane 

zmiany dadzą możliwość gromadzenia części danych w formie niezanonimizowanej 

w celu umożliwienia określonym organom i podmiotom weryfikacji danych w 

ramach realizacji świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaproponowana zmiana ma na celu 

usprawnienie procedury weryfikacji uprawnienia do świadczeń oraz eliminacji 

przypadków wyłudzania świadczeń w kilku miejscach jednocześnie.  

3) Rozszerzeniu katalogu podmiotów, od których można pozyskiwać niezbędne 

informacje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej oraz rozszerzeniu celu 

pozyskiwania danych.  

W obecnie obowiązującym stanie prawnym w postępowaniu w sprawie przyznania 

świadczeń z pomocy społecznej pracownik socjalny korzysta z uprawnienia, jakim 

jest możliwość wystąpienia do organów państwowych i innych instytucji 

z wnioskiem o udzielenie informacji. Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej sądy, organy i jednostki organizacyjne są obowiązane niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 7 dni, udostępnić lub udzielić na wniosek pracownika 

socjalnego odpowiednich informacji, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia 

o przyznaniu lub wysokości świadczeń z pomocy społecznej. Zgodnie zaś z ust. 2 

tego artykułu udostępnienie informacji gromadzonych przez publiczne służby 

zatrudnienia, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości 

świadczeń z pomocy społecznej, odbywa się na zasadach określonych w art. 4 ust. 6 

i art. 33 ust. 6–9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 i 357). 

W związku ze zmianami, jakie nastąpiły w 2011 r. w ustawie o pomocy społecznej, 

polegającymi na częściowym zastąpieniu w postępowaniu w sprawach z zakresu 

pomocy społecznej zaświadczeń oświadczeniami osób ubiegających się 

o świadczenia, zachodzi konieczność zweryfikowania zakresu podmiotów, od 

których pomoc społeczna może pozyskiwać informacje niezbędne w celu ustalenia 

uprawnienia do świadczeń.  
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Zmiana polega na rozszerzeniu podmiotów, od których można pozyskiwać 

niezbędne informacje o: jednostki sektora finansów publicznych, w tym sądy, 

Policję, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego i organy administracji publicznej, a także kuratorów sądowych, 

pracodawców, podmioty wykonujące działalność leczniczą, przedszkola, szkoły, 

placówki, poradnie i ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 1–7 ustawy z dnia 

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

zm.), szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy. 

Zaproponowana zmiana da możliwość pozyskiwania określonych informacji również 

w przypadkach wątpliwości co do informacji uzyskanych poprzez składane przez 

osoby oświadczenia. 

Ponadto proponuje się doprecyzowanie celu pozyskiwania informacji o przypadki 

związane z ustalaniem wysokości odpłatności za świadczenia, wysokości świadczeń 

z pomocy społecznej, a także weryfikacji uprawnienia do świadczeń oraz wysokości 

świadczeń i odpłatności w pomocy społecznej.  

Zaproponowane zmiany mają na celu usprawnienie sposobu pozyskiwania danych 

niezbędnych do ustalenia uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz ich 

weryfikacji. Zmiany powinny przyczynić się do skrócenia procesu wymiany 

niezbędnych informacji, a co za tym idzie do skrócenia prowadzonych postępowań 

w sprawach przyznania świadczeń z pomocy społecznej oraz ich weryfikacji. 

Ponadto zmiany powinny przyczynić się do zmniejszenia ilości przypadków 

wyłudzeń świadczeń z pomocy społecznej w przypadkach, w których osoby składają 

fałszywe oświadczenia lub próbują uzyskać świadczenia z pomocy społecznej w 

kilku miejscach w tym samym czasie. 

4) Wprowadzeniu możliwości i uregulowaniu zasad przeprowadzania rodzinnego 

wywiadu środowiskowego za pomocą elektronicznego kwestionariusza tego 

wywiadu. W obecnym stanie prawnym istnieje możliwość przeprowadzenia 

rodzinnego wywiadu środowiskowego jedynie w formie papierowej.  

Wprowadzenie możliwości i uregulowanie zasad przeprowadzania rodzinnego wywiadu 

środowiskowego za pomocą elektronicznego kwestionariusza tego wywiadu ma 

usprawnić pracę pracownika socjalnego i wyeliminować konieczność ręcznego 
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przenoszenia danych z wywiadu papierowego do systemu komputerowego w ośrodku 

pomocy społecznej.  Wprowadzenie takiego rozwiązania powinno wpłynąć na 

efektywność pracy pracownika socjalnego m.in. poprzez możliwość przeznaczenia 

zaoszczędzonego czasu pracy np. na pracę socjalną z osobami.  

V. Zmiany w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: 

Z uwagi na konieczność umożliwienia pozyskiwania danych przez organy centralne do 

celów sprawozdawczych i statystycznych, a także racjonalnego planowania wydatków 

budżetu państwa w zakresie zasiłków dla opiekunów należy wprowadzić rozwiązanie, 

zgodnie z którym organy właściwe realizujące ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów będą przekazywać za pomocą programów teleinformatycznych 

sprawozdania z realizacji zadań wynikających z tej ustawy. Dlatego też proponuje się 

dodanie w przedmiotowej ustawie przepisu, na podstawie którego organy te sporządzają 

i przekazują wojewodzie, a wojewoda – ministrowi właściwemu do spraw rodziny 

sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu zasiłków dla 

opiekunów, za pomocą systemów teleinformatycznych, wykorzystywanych do 

przekazywania sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych. 

W związku z powyższym niezbędne będzie upoważnienie ministra właściwego do 

spraw rodziny do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru i sposobu sporządzania 

sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu zasiłków dla 

opiekunów oraz terminów i sposobu ich przedstawiania, uwzględniając przy tym 

potrzebę zapewnienia kompletności i jednolitości informacji przekazywanych przez 

podmioty realizujące ustawę oraz zapewnienie skutecznej realizacji zadań z zakresu 

zasiłków dla opiekunów finansowanych z budżetu państwa oraz budżetów gmin. 

VI. Zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny: 

Projektowane niniejszą ustawą zmiany przewidują, że wniosek o przyznanie Karty 

Dużej Rodziny składany w postaci elektronicznej, analogicznie do przypadku 

wniosków o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, może być 

składany wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego 

i prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny. 

2. Różnica między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

I. Ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz ustawa o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów: 
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1) Zarówno w przypadku świadczeń rodzinnych, jak i świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego zostanie wprowadzona możliwość składania wniosków wraz 

z załącznikami przez Internet.  

2) Organy realizujące świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego będą miały obowiązek samodzielnego uzyskania od organów 

podatkowych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych 

określonych w ustawie informacji i dokumentów niezbędnych do wydania 

decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych oraz decyzji w sprawie świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego. Wyjątkiem od tej zasady będzie 24-miesięczny 

okres przejściowy dotyczący samodzielnego uzyskiwania informacji z Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o wysokości składek na 

ubezpieczenie zdrowotne. Okres przejściowy jest niezbędny do zbudowania 

i wdrożenia przez KRUS systemu teleinformatycznego umożliwiającego 

wymianę informacji między organami. Do tego czasu organy będą pozyskiwać tę 

informację na podstawie przepisów dotychczasowych (od wnioskodawców). 

3) Zmienione zostaną regulacje dotyczące rejestrów centralnych prowadzonych 

przez ministra właściwego do spraw rodziny w zakresie świadczeń rodzinnych 

oraz w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 

a) rozszerzony zostanie katalog informacji zbieranych w rejestrze centralnym 

podczas realizacji świadczeń rodzinnych o informacje dotyczące organu, do 

którego złożono wniosek, rodzaju wnioskowanego świadczenia, daty złożenia 

wniosku, organu, który przyznał świadczenie, daty wydania decyzji 

przyznającej świadczenie, numeru tej decyzji oraz okresu, na który 

świadczenie zostało przyznane; podobne zmiany zostaną wprowadzone 

w rejestrze centralnym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw 

rodziny w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

b) informacje zawarte w ww. rejestrach centralnych będą udostępniane 

określonym w ustawie organom administracji publicznej i innym podmiotom 

w celu weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, świadczeń z pomocy społecznej oraz weryfikacji danych 

osobowych w ramach orzecznictwa o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności, 
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c) informacje zawarte w ww. rejestrach centralnych będą przechowywane przez 

określony czas, po którego upływie będzie obowiązek ich usunięcia z tych 

rejestrów; obowiązek usunięcia informacji po upływie określonego okresu 

będą miały również podmioty, którym informacje zawarte w rejestrach 

zostały udostępnione. 

4) Ponadto w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów zostanie zmieniony organ upoważniony do wydania rozporządzeń, 

o których mowa w art. 4 ust. 5 oraz art. 15 ust. 10 tej ustawy. Zgodnie z 

zakresami działów administracji rządowej właściwy w sprawach świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego jest minister właściwy do spraw rodziny, a nie 

minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Tego rodzaju zmiana 

przepisów upoważniających nie powoduje utraty mocy obowiązującej aktów 

wykonawczych. 

II. Ustawa – Prawo o ruchu drogowym:  

1) Do katalogu podmiotów, którym udostępnia się dane lub informacje 

zgromadzone w centralnej ewidencji pojazdów zostanie dodany minister 

właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, kierownik ośrodka pomocy 

społecznej i pracownik socjalny. W ramach prowadzonych postępowań 

o świadczenia z pomocy społecznej ośrodki pomocy społecznej potrzebują 

ustalić m.in. sytuację dochodową i majątkową osoby lub rodziny ubiegających 

się o pomoc albo korzystających z pomocy. Uzyskanie bezpłatnie informacji 

z centralnej ewidencji pojazdów umożliwi pozyskanie informacji mającej istotne 

znaczenie przy ocenie sytuacji majątkowej osoby, co pozwoli na lepsze 

adresowanie pomocy. W tym celu ośrodki pomocy społecznej na podstawie 

art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 163) występują do różnych organów i instytucji z wnioskiem o 

udzielenie odpowiednich informacji, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia o 

przyznaniu lub wysokości świadczeń z pomocy społecznej. Występując do 

centralnej ewidencji pojazdów, ośrodek pomocy społecznej ponosi obecnie 

odpłatność za udzielenie informacji, czy osoba ubiegająca się o pomoc lub 

korzystająca z pomocy społecznej posiada pojazd. Po wprowadzeniu 

proponowanej zmiany udostępnienie ośrodkowi danych lub informacji 
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zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów odbywać się będzie 

nieodpłatnie.  

2) Do katalogu podmiotów, którym udostępnia się dane z centralnej ewidencji 

kierowców zostanie dodany minister właściwy do spraw rodziny, minister 

właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz organ właściwy dłużnika, 

o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów. Zmiana ta ma związek z art. 5 ust. 3b ww. 

ustawy, który również jest nowelizowany i z którego w obecnym stanie 

prawnym wynika m.in., że organ właściwy dłużnika kieruje do starosty wniosek 

o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, jeżeli decyzja o uznaniu 

dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 

stanie się ostateczna. Po wprowadzeniu zmian organ właściwy dłużnika będzie 

występował do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego 

dopiero wtedy, gdy otrzyma z centralnej ewidencji kierowców informację, że 

dłużnik ma prawo jazdy.  

III. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych: 

1) Wprowadzone zostaną nowe regulacje, na podstawie których powiatowe 

i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności będą mogły 

korzystać z określonych w ustawie danych dotyczących osób, które złożyły 

wniosek o ustalenie niepełnosprawności albo o ustalenie stopnia 

niepełnosprawności, gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, organy emerytalne, o których 

mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 667, z późn. zm.), wojskowe organy emerytalne 

oraz publiczne służby zatrudnienia. 

2) Dodane zostaną nowe regulacje, na podstawie których dane gromadzone 

w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania 

o Niepełnosprawności będą udostępniane, jeżeli stanowią kryterium przyznania 
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świadczenia, określonym w ustawie organom i podmiotom w celu weryfikacji 

danych osobowych w ramach realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego i świadczeń z pomocy społecznej. 

IV. Ustawa o pomocy społecznej: 

1) Dodane zostaną nowe przepisy dotyczące funkcjonowania rejestru centralnego 

prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ww. ustawy. Zmiany te polegają 

na uregulowaniu: 

a) szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w rejestrze centralnym, 

które będą podzielone na informacje zanonimizowane i niezanonimizowane, 

b) zasad udostępniania, zawartych w rejestrze centralnym, informacji 

niezanonimizowanych określonym w ustawie organom i podmiotom w celu 

weryfikacji danych w ramach realizacji świadczeń z pomocy społecznej, 

świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

c) okresów przechowywania informacji niezanonimizowanych w rejestrze 

centralnym i obowiązku ich usuwania po upływie tych okresów. 

2) Zostaną uregulowane zasady przeprowadzania rodzinnego wywiadu 

środowiskowego za pomocą elektronicznego kwestionariusza tego wywiadu.  

3) Doprecyzowany zostanie art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej, w tym zwłaszcza uszczegółowiony zostanie katalog 

podmiotów, do których pracownik socjalny lub kierownik ośrodka pomocy 

społecznej mogą wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji, które mają 

znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości świadczeń z pomocy 

społecznej, dla ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia z pomocy 

społecznej lub dla weryfikacji uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, 

wysokości tych świadczeń lub odpłatności za te świadczenia. W obecnym stanie 

prawnym są to sądy, organy i jednostki organizacyjne. Po wprowadzeniu zmian 

w tym katalogu znajdą się: jednostki sektora finansów publicznych, w tym sądy, 

Policja, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego i organy administracji publicznej, a także kuratorzy sądowi, 

pracodawcy, podmioty wykonujące działalność leczniczą, przedszkola, szkoły, 

placówki, poradnie i ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 1–7 ustawy z dnia 

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

z późn. zm.), szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 
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ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.  

4) Przesądzone zostanie ustawowo, że sprawozdawczość z realizacji ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej będzie sporządzana i przekazywana przez 

samorządy wojewodom oraz przez wojewodów ministrowi właściwemu do 

spraw zabezpieczenia społecznego tylko w formie dokumentu elektronicznego.  

V. Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: 

Uregulowane zostaną zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań rzeczowo- 

-finansowych z realizacji zadań określonych w tej ustawie przez organy realizujące 

zasiłki dla opiekunów wojewodzie oraz przez wojewodę ministrowi właściwemu do 

spraw rodziny. Przekazywanie sprawozdań odbywać się będzie za pomocą systemów 

teleinformatycznych. Wzory i sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych 

z realizacji zadań określonych w ustawie oraz terminy i sposób ich przekazywania 

określi minister właściwy do spraw rodziny w drodze rozporządzenia.  

VI. Ustawa o Karcie Dużej Rodziny: 

Obecnie czynności związane z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 

Dużej Rodziny wykonywane są za pomocą systemu teleinformatycznego dostarczonego 

przez podmiot, który zapewnia produkcję blankietów Kart Dużej Rodziny, 

personalizację blankietów Kart Dużej Rodziny oraz dystrybucję Kart Dużej Rodziny. 

Od 1 stycznia 2016 r. system teleinformatyczny zapewni minister właściwy do spraw 

rodziny w ramach projektu wytworzonego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego - projekt pt. System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin 

wielodzietnych, certyfikowany spersonalizowaną, bezpieczną Kartą Dużej Rodziny. 

Projektowane niniejszą ustawą zmiany przewidują, że wniosek o przyznanie Karty 

Dużej Rodziny składany w postaci elektronicznej, analogicznie do przypadku 

wniosków o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, może być 

składany wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego 

i prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny. 

Problematyka regulowana w ustawie jest zgodna z przepisami prawa Unii Europejskiej 

i nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej. 
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Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej 

w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

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

poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdyż nie zawiera przepisów technicznych. 

Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum 

Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) oraz na stronie internetowej 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 

późn. zm.). 



 

Nazwa projektu 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 
niektórych innych ustaw 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Podsekretarz Stanu – Radosław Mleczko 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Remigiusz Stępień – Departament Polityki Rodzinnej tel. 22 5290664 
Zbigniew Wasiak – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych tel. 22 5290636  
Marcin Chrapek – Departament Pomocy i Integracji Społecznej  
tel. 22 6611291 

Data sporządzenia 
20 kwietnia 2015 r.  
 
Źródło:  
 

Nr w wykazie prac: 
UD 166 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
 
Konieczność koordynacji działań wykonywanych przez organy uczestniczące w procesie przyznawania świadczeń rodzinnych, 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń z pomocy społecznej oraz ustalania statusu osoby niepełnosprawnej, 
zmniejszenie biurokracji w stosunku do instytucji publicznych i barier administracyjnych w stosunku do obywateli, a co za tym 
idzie również zmniejszenie kosztów związanych z realizacją zadań publicznych oraz podniesienie jakości ich realizacji. 
 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
 
Rozwiązania zawarte w projekcie mają na celu zinformatyzowanie działań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej, tj.  
– Platforma Informacyjno-Usługowa umożliwi załatwienie sprawy przez obywatela w urzędzie przez Internet (np. złożenie 
wniosku – w 2018 r. ok 20% wniosków), jak również dokonanie skutecznego doręczenia pism przez organ (np. decyzja w postaci 
elektronicznej), 
– Platforma Integracyjna umożliwi pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego w formie elektronicznej bezpośrednio na poziomie organ – organ, co zmniejszy obciążenia 
administracyjne związane z pozyskaniem zaświadczeń o dochodach dla ok. 600 tys. wnioskodawców i zaświadczeń z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych (760,5 tys.) i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (83,5 tys.) – co w znacznym stopniu 
przyspieszy wydawanie decyzji, 
– Centralna Baza Beneficjentów pozwoli na weryfikację danych o wnioskodawcach i świadczeniobiorcach świadczeń rodzinnych 
oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o dłużnikach alimentacyjnych, co zmniejszy strumień środków publicznych 
kierowanych do osób niespełniających warunków określonych w ustawach oraz zwiększy stopień ściągalności należności od 
dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłacania osobie uprawnionej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego poprzez cyfryzację 
przepływu informacji między organami. 
 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
 
Projekt wpisuje się w realizację inicjatyw przewodnich Strategii Europa 2020, tj. Europejska Agenda Cyfrowa i Unia Innowacji  
w zakresie budowania e-usług dla obywateli oraz otwartej i przejrzystej e-administracji. Jak wynika z informacji z badania 
Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego e-administracji (E-Government Survey 2012), Polska zajmuje 46 pozycję 
(strona 128 opracowania) w zakresie usług świadczonych drogą internetową na III poziomie zaawansowania (dwustronna wymiana 
formularzy z uwierzytelnieniem podmiotów). Przed nami są takie kraje, jak: Irlandia, Cypr, Gruzja, Malta, Chorwacja, Słowenia, 
Węgry, Litwa, Meksyk, Kazachstan, Estonia. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
obywatele ok. 800 tys. 

świadczeniobiorców 
świadczeń rodzinnych 
i świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego (dla 
2015 r.) oraz ok. 8 tys. 
świadczeniobiorców 
świadczeń rodzinnych 

sprawozdanie z zakresu 
wykonywania zadań ze 
świadczeń rodzinnych oraz 
realizacji ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do 
alimentów 

korzyści (oszczędności) będą 
skutkiem braku konieczności udania 
się przez obywatela do organu 
właściwego w celu pobrania 
wniosków o ustalenie prawa do 
świadczeń, ich wypełnienia i złożenia 
dla celów świadczeniowych, a także 
braku konieczności pozyskania 
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ustalonych na 
podstawie przepisów 
o koordynacji 
systemów 
zabezpieczenia 
społecznego 

stosownych zaświadczeń dla celów 
świadczeniowych z innych organów 
(Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
Urzędy Skarbowe). Ponadto 
pozyskiwanie informacji z innych 
systemów na rzecz Zespołów do 
spraw orzeczeń o niepełnosprawności 
spowoduje podwyższenie jakości 
orzekania o niepełnosprawności oraz 
zmniejszenie obciążeń dla obywatela, 
gdyż informacje potrzebne do 
wydania orzeczeń będą pozyskiwane 
z innych rejestrów referencyjnych.  

osoby niepełnosprawne ok. 838 tys. osób 
niepełnosprawnych 
(tyle wydano w 2012 r. 
orzeczeń 
o niepełnosprawności) 

dane Biura Pełnomocnika 
Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt ustawy został przesłany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, 
poz. 759) do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także do konsultacji z następującymi 
partnerami społecznymi: 

1) na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167) do: 
a) Forum Związków Zawodowych, 
b) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 
c) NSZZ ,,Solidarność”; 

2) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.) 
do: 
a) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 
b) Konfederacji Lewiatan, 
c) Związku Rzemiosła Polskiego, 
d) Związku Pracodawców Business Centre Club. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 
(0–10) 

Dochody ogółem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

JST 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem -15,7 -72,4 -77,4 -79,8 -83,2 -86,6 -89,9 -93,3 -96,7 -96,5 -96,3 -887,8 

budżet państwa -7,3 -51,1 -56,4 -59,2 -62,6 -66,0 -69,3 -72,7 -76,1 -75,9 -75,7 -674,5 

JST -2,2 -15,5 -15,5 -15,5 -15,5 -15,5 -15,5 -15,5 -15,5 -15,5 -15,5 -157,2 

pozostałe jednostki 
(oddzielnie – ZUS, 
KRUS) 

-6,2 -5,8 -5,5 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -58,3 

Saldo ogółem 15,7 72,4 77,4 79,8 83,2 86,6 89,9 93,3 96,7 96,5 96,3 887,8 

budżet państwa 7,3 51,1 56,4 59,2 62,6 66,0 69,3 72,7 76,1 75,9 75,7 674,5 

JST 2,2 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 157,2 

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

6,2 5,8 5,5 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 58,3 

Źródła finansowania  

Wydatki konieczne do poniesienia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w latach 2015–2025 
w tys. zł wraz ze wskazaniem konkretnego celu ich przeznaczenia (uwzględniające środki konieczne 
do zabezpieczenia w projekcie ustawy budżetowej): 

 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 
Oprogramowanie narzędziowe 1 750  2 800  2 870 2 939 3 009 

Utrzymanie aplikacji 250 250 256 262 269 
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Rozwój aplikacji 220  3 020  3 096 3 170 3 246 

Obsługa Portalu informacyjno- 
-usługowego 

150  160  164 168 172 

Administracja serwerowni 250  500  513 525 537 
SUMA 2 620  6 730  6 898 7 064 7 233 

      
      
 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.  2025 r. 

Oprogramowanie narzędziowe 3 082 3 156 3 231 3 306 3 382 3 459 
Utrzymanie aplikacji 275 282 289 295 302 309 

Rozwój aplikacji 3 324 3 404 3 485 3 565 3 647 3 731 
Obsługa Portalu informacyjno- 

-usługowego 
176 180 185 189 193 198 

Administracja serwerowni 550 563 577 590 604 618 
SUMA 7 407 7 585 7 767 7 945 8 128 8 315 

 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń 

Na podstawie danych pochodzących ze sprawozdawczości z zakresu świadczeń rodzinnych i ustawy 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów szacuje się, że w 2015 r. będzie złożonych: 
– 2,1 mln wniosków o zasiłek rodzinny, 
– 0,6 mln wniosków o zasiłek pielęgnacyjny, 
– 0,1 mln wniosków o świadczenie pielęgnacyjne, 
– 0,3 mln wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, 
– 0,3 mln wniosków o świadczenie z funduszu alimentacyjnego. 
W 2012 r. złożono ok. 838,1 tys. wniosków o wydanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. 
Zgodnie z szacunkami Wykonawcy systemu CSIZS, tj. „Centralnego Systemu Informatycznego 
Zabezpieczenia Społecznego” (w skład którego wchodzą Platforma Integracyjna, Portal Informacyjno- 
-Usługowy, Centralna Baza Beneficjentów) służącego m.in. do składania elektronicznego wniosku 
o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz komunikacji z systemami 
teleinformatycznymi podmiotów zewnętrznych, np. Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zakłada się, że udział formularzy 
elektronicznych składanych drogą elektroniczną w ogólnej liczbie wniosków (w wariancie 
realistycznym): w latach 2015–2018 będzie kształtował się następująco: w 2015 r. – 1%, 2016 r. – 3%, 
2017 r. – 7,5%, 2018 r. – 15%, 2019 r. – 20%, 2020 r. – 25%, 2021 r. – 30%, 2022 r. – 35%, 2023 r. – 
40%, 2024 r. – 45%. 

Przy szacunkach przyjęto następujące założenia: 
a) Stałość kryteriów dochodowych uprawniających do skorzystania z pomocy w zakresie świadczeń 
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń z pomocy społecznej, 
b) Stopień wykorzystania Internetu w Polsce i dynamikę jego wzrostu oparto na następujących 
źródłach danych: 
– Raport: Dane statystyczne dotyczące społeczeństwa informacyjnego ogłoszony przez Eurostat, 
najnowszy raport datowany jest na sierpień 2012 r. (wersja angielska raportu, wersja polska jest 
z września 2011r.) (źródło: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Information_society_statistics/pl). 
Z danych statystycznych opublikowanych przez Eurostat wynika, że w 2011 r. dostęp  
do Internetu miało w Polsce 62% osób (odsetek ten rośnie o ok. 3% rocznie), z tego  
do wyszukiwania informacji o usługach i produktach użyło Internetu 44% osób (odsetek ten rośnie 
o ok. 5–10% rocznie), 
– Raport: Diagnoza Społeczna 2011 Warunki i jakość życia Polaków opracowany przez zespół pod 
kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego (źródło: 
http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/Raport_Glowny_2011_pop_INTERNET.pdf); 
Diagnoza społeczna szacuje natomiast, że osób zainteresowanych załatwieniem spraw związanych 
z zasiłkami i świadczeniami jest ok. 17% (odsetek ten zmienia się o 1–2% rocznie, a w 2011 r. nawet 
spadł o 1%). 
c) Rosnący odsetek obywateli, którzy chcieliby realizować swoje kontakty na linii obywatel – urząd 
poprzez Internet – w systemie e-Deklaracje liczba złożonych dokumentów w styczniu 2008 r. wynosiła 
470, natomiast w styczniu 2013 r. osiągnęła wartość 2 309 285, co dobrze obrazuje skalę osiągniętego 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Information_society_statistics/pl
http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/Raport_Glowny_2011_pop_INTERNET.pdf
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przyrostu złożonych dokumentów – dane dotyczące wykorzystywania systemu e-Deklaracje w latach 
2008–2013 ogłoszone w komunikacie Ministerstwa Finansów z dnia 1 lutego 2013 r. (źródło: 
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-
/asset_publisher/M1vU/content/ponad-dwa-miliony-e-deklaracji-w-miesiac%21). 
OSZCZĘDNOŚCI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH: 
Oszczędności pozostałych jednostek spowodowane będą możliwością elektronicznej wymiany 
informacji m.in. z systemami teleinformatycznymi następujących instytucji: 

a) organy emerytalno-rentowe (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – ok. 5,6 mln zł  
w 2015 r. do 4,6 mln zł w 2024 r., 

b) organy emerytalno-rentowe (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) –  
ok. 0,6 mln zł w 2015 r. do 0,5 mln zł w 2024 r. 

 
Pozwoli to na zmniejszenie obciążeń pracy tych instytucji ze względu na brak konieczności  
wystawiania stosownych zaświadczeń potrzebnych w trakcie ubiegania się o świadczenia 
rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Będzie się to wiązało  
ze zmniejszeniem liczby etatów: 
a) organy emerytalno-rentowe (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – 129 (założono przy tym 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie 3 808 zł (źródło: Informacja o wynikach kontroli 
wykonania budżetu państwa w 2013 r. w cz. 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz 
wykonanie planów finansowych: Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur 
Pomostowych, Funduszu Rezerwy Demograficznej i planu finansowego Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych – państwowej osoby prawnej, str. 48) oraz czas, o jaki skróci się 
rozpatrywanie wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodach z 30 min. obecnie do 10 min. 
po zmianach), 

b) organy emerytalno-rentowe (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) –  
14 (założono przy tym przeciętne miesięczne wynagrodzenie 3 657,25 zł (źródło: Informacja 
o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w cz. 72 Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego oraz wykonania planów finansowych Funduszu Emerytalno- 
-Rentowego, Funduszu Administracyjnego i Funduszu Prewencji i Rehabilitacji, str. 23) oraz 
czas, o jaki skróci się rozpatrywanie wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodach  
z 30 min. obecnie do 10 min. po zmianach). 
 

Możliwość elektronicznej wymiany informacji z teleinformatycznymi systemami dziedzinowymi 
pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w zakresie dotyczącym informacji o sytuacji osobistej, 
rodzinnej i mieszkaniowej części osób korzystających ze wsparcia w ramach instrumentów 
przewidzianych w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych. Pozwoli to na zmniejszenie 
obciążeń pracy zespołów orzekających w sprawach, w których wnioskodawcy objęci byli wywiadami 
środowiskowymi, a wnioskują o przeprowadzenie postępowania orzeczniczego w trybie zaocznym 
(bez stawiennictwa ze względu na stan zdrowia). Wpłynie to również pozytywnie na proces 
gromadzenia materiału dowodowego w sprawach wszystkich tych osób ubiegających się o wydanie 
orzeczenia, które objęte były tymi wywiadami, ponieważ pozwoli dodatkowo zweryfikować sytuację 
społeczną osób orzekanych, a tym samym ułatwi realizację podstawowej zasady postępowania 
administracyjnego, a mianowicie zasady prawdy obiektywnej. 

 
Oszczędności budżetu państwa będą spowodowane: 

1) możliwością elektronicznego składania wniosków o świadczenia rodzinne i świadczenia  
z funduszu alimentacyjnego, co przełoży się na skrócenie obsługi jednego wniosku przez 
pracowników organów właściwych – od ok. 2,4 mln zł w 2015 r. do ok. 32,0 mln zł w 2024 r. 
(w przypadku zwiększenia liczby wnioskodawców ubiegających się o świadczenia rodzinne  
i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, którzy skorzystają z elektronicznej możliwości 
składania wniosków, oszczędności te mogą być znacznie wyższe; jednocześnie zakłada się 
niski udział wniosków elektronicznych przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej 
ze względu na cechy właściwe dla tej grupy osób). Natomiast w przypadku postępowania  
o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności aktualnie brak 

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/ponad-dwa-miliony-e-deklaracji-w-miesiac%21
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/ponad-dwa-miliony-e-deklaracji-w-miesiac%21
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jest możliwości przeprowadzenia takiego postępowania ze względu na konieczność 
obligatoryjnego dołączania do wniosku dokumentacji medycznej i jej niedostępność w wersji 
elektronicznej. Pojawi się natomiast możliwość elektronicznego wypełniania wniosków,  
co ułatwi pracę zespołów orzekających, a w dalszej perspektywie powinna pojawić się 
możliwość wszczynania postępowania w stosunku do spraw, w których wykorzystywana 
będzie dokumentacja medyczna zgromadzona w systemie teleinformatycznym jednostek 
ochrony zdrowia, nad którym prowadzone są aktualnie prace; 
 

2) spadkiem wydatków budżetu państwa w związku ze zmniejszeniem liczby nienależnie 
pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (przed przyznaniem 
świadczenia pracownik organu właściwego będzie mógł zweryfikować w Centralnej Bazie 
Beneficjentów dane przedstawione przez wnioskodawcę we wniosku m.in. w zakresie 
dochodów, orzeczeń o niepełnosprawności, składu rodziny i miejsca przyznawania świadczeń 
– przewiduje się zmniejszenie w 2015 r. o ok. 3,2 mln zł, a docelowo o ok. 22,4 mln zł od  
2016 r., tj. o ok. 50% aktualnego stanu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń);  
 

3) spadkiem wydatków budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  
w związku ze zmniejszeniem liczby nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej  
w wyniku pobierania ich w kilku miejscach i podawania nieprawdziwych danych na podstawie 
składanych oświadczeń. Szacuje się, że ok. 50% zwrotów z tytułu nienależnie pobranych 
świadczeń dotyczy budżetu państwa, 50% budżetu gmin. Jednocześnie, szacując, że około 1% 
świadczeniobiorców może pobierać świadczenia w kilku miejscach – regulacja przyniosłaby 
oszczędności w 2015 r. w wysokości 4,4 mln zł (w tym w 50% w JST), a docelowo –  
31 mln zł (w tym 50% w JST) od 2016 r., w przypadku zniesienia obowiązku meldunkowego 
skala tego zjawiska mogłaby rosnąć; 
 

4) wzrostem stopnia ściągalności należności budżetu państwa w związku z wypłacaniem osobie 
uprawnionej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek możliwości pozyskania 
informacji o dłużniku alimentacyjnym bezpośrednio z aplikacji informatycznych zasilonych 
danymi zewnętrznych gestorów, np. Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji 
Kierowców, a nie wywiadu alimentacyjnego (przewiduje się wzrost ściągalności w 2015 r.  
o 2 mln zł, a docelowo o 14,1 mln zł od 2016 r., tj. o 1 pkt proc.). 

 
Wskazać należy, że możliwe oszczędności w związku z proponowaną zmianą art. 80c ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym dotyczącą bezpłatnego udostępnienia kierownikowi ośrodka pomocy społecznej lub 
pracownikowi socjalnemu danych zgromadzonych w CEPiK są niewielkie, co wynika ze znikomej 
ilości realizowanych wniosków (dane z MSW za rok 2014 – 6 zrealizowanych wniosków) oraz 
wysokości opłaty za udostępnianie danych wynoszącej dla tego rodzaju wniosków 30,40 zł. 
W związku z tym oszczędności po stronie ośrodków pomocy społecznej oraz wysokość utraconych 
przez Fundusz CEPiK przychodów z powyższego tytułu nie zostały wykazane w OSR.  
 
WYDATKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
Wydatki budżetu państwa (zwiększenie budżetu resortu pracy i polityki społecznej) będą związane 
z rozwojem aplikacji PIU (Portalu Informacyjno-Usługowego) pozwalającej na wypełnienie i 
przesłanie do organu właściwego wniosku o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i świadczenia z pomocy społecznej oraz wypełnianiem, a w dalszej perspektywie 
przesyłaniem wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, 
rozwojem PI (Platformy Integracyjnej), służącej do wymiany informacji elektronicznej między 
podmiotami w systemie CSIZS (Centralnym Systemie Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego), 
rozwojem CBB (Centralnej Bazy Beneficjentów) – w roku 2015 zostały już zabezpieczone środki w 
budżecie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 2 000 tys. zł na utrzymanie trwałości 
efektów projektu Emp@tia, natomiast konieczne jest zabezpieczenie dodatkowo w 2015 r. – 620 tys. 
zł, a w 2016 r. – 4 730 tys. zł. Wydatki w kolejnych latach na ten cel będą finansowane z budżetu 
państwa w ramach limitu środków przewidzianych w kolejnych ustawach budżetowych w ramach 



21 

części będących w dyspozycji MPiPS. W latach 2017–2024 niezbędne jest zabezpieczenie środków w 
kwocie od 6 898 tys. zł w 2017 r. do 8 128 tys. zł w 2024 r. rocznie na utrzymanie, rozwój i trwałość 
efektów ww. projektu (zgodnie z prognozowanymi wskaźnikami CPI).  
 
Wydatki konieczne do poniesienia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w latach 2014–2024 
w tys. zł wraz ze wskazaniem konkretnego celu ich przeznaczenia (uwzględniające środki konieczne 
do zabezpieczenia w projekcie ustawy budżetowej): 
 

 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 
Oprogramowanie narzędziowe 1 750  2 800  2 870 2 939 3 009 

Utrzymanie aplikacji 250  250  256 262 269 

Rozwój aplikacji 220  3 020  3 096 3 170 3 246 

Obsługa Portalu informacyjno- 
-usługowego 

150  160  164 168 172 

Administracja serwerowni 250  500  513 525 537 
SUMA 2 620  6 730  6 898 7 064 7 233 

      
      
 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.  2025 r. 

Oprogramowanie narzędziowe 3 082 3 156 3 231 3 306 3 382 3 459 
Utrzymanie aplikacji 275 282 289 295 302 309 

Rozwój aplikacji 3 324 3 404 3 485 3 565 3 647 3 731 
Obsługa Portalu informacyjno- 

-usługowego 
176 180 185 189 193 198 

Administracja serwerowni 550 563 577 590 604 618 
SUMA 7 407 7 585 7 767 7 945 8 128 8 315 

 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, 
obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 
W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

13,0 57,2 63,8 62,4 69,6 80,5 724,1 

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   
  

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do 
obliczeń założeń  

Koszty i korzyści pozafinansowe: Powyższe korzyści (oszczędności) będą skutkiem braku 
konieczności udania się przez obywatela do organu właściwego w celu pobrania wniosków 
o ustalenie prawa do świadczeń, ich wypełnienia i złożenia dla celów świadczeniowych, a także braku 
konieczności pozyskania stosownych zaświadczeń dla celów świadczeniowych z innych organów 
(Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe). Ponadto pozyskiwanie informacji z innych 
systemów na rzecz zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności spowoduje podwyższenie 
jakości orzekania o niepełnosprawności oraz zmniejszenie obciążeń dla obywatela, gdyż informacje 
potrzebne do wydania orzeczeń będą pozyskiwane z innych rejestrów referencyjnych. Metodologia: 
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przyjęto, że oszczędność jednej godziny czasu obywatela wynosi 10 zł (minimalne wynagrodzenie - 
1750 zł/168 h w 2015 r. – wartość godzinowa etatu w miesiącu; założono coroczny wzrost 
minimalnego wynagrodzenia począwszy od 2016 r. o wskaźnik CPI). 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

x zmniejszenie liczby dokumentów  
x zmniejszenie liczby procedur 
x skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz: 
Projekt umożliwi pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego w formie elektronicznej bezpośrednio na poziomie organ – organ, co zmniejszy obciążenia administracyjne 
związane z pozyskaniem zaświadczeń o dochodach dla ok. 0,6 mln wnioskodawców i zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (0,78 mln) i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (0,09 mln) – co w znacznym stopniu przyspieszy 
wydawanie decyzji. 
9. Wpływ na rynek pracy  
 
Nie dotyczy 
 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
x informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Rozwiązania zawarte w projekcie mają na celu zinformatyzowanie działań w zakresie świadczeń 
rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej, tj.  
– Platforma Informacyjno-Usługowa umożliwi załatwienie sprawy przez obywatela w urzędzie przez 
Internet (np. złożenie wniosku – w 2019 r. ok 20% wniosków), jak również dokonanie skutecznego 
doręczenia pism przez organ (np. decyzja w postaci elektronicznej); 
– Platforma Integracyjna umożliwi pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia prawa do ww. 
świadczeń w formie elektronicznej bezpośrednio na poziomie organ – organ, co zmniejszy obciążenia 
administracyjne związane z pozyskaniem zaświadczeń o dochodach dla ok. 0,6 mln wnioskodawców i 
zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (0,78 mln) i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego (0,09 mln) – co w znacznym stopniu przyspieszy wydawanie decyzji; 
– Centralna Baza Beneficjentów pozwoli na weryfikację danych o wnioskodawcach i 
świadczeniobiorcach ww. świadczeń oraz o dłużnikach alimentacyjnych, co zmniejszy strumień 
środków publicznych kierowanych do osób niespełniających warunków określonych w ustawach oraz 
zwiększy stopień ściągalności należności od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłacania osobie 
uprawnionej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego poprzez cyfryzację przepływu informacji 
między organami. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Planuje się wejście w życie projektowanych rozwiązań w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy i od tego momentu wdrożenie 
planowanych rozwiązań. 
Zgodnie z szacunkami Wykonawcy systemu CSIZS, tj. „Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego” (w 
skład którego wchodzą Platforma Integracyjna, Portal Informacyjno-Usługowy, Centralna Baza Beneficjentów) służącego m.in. do 
składania elektronicznego wniosku o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz komunikacji z 
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systemami teleinformatycznymi podmiotów zewnętrznych, np. Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zakłada się, że udział formularzy elektronicznych składanych drogą elektroniczną w 
ogólnej liczbie wniosków (w wariancie realistycznym) w latach 2015–2024 będzie kształtował się następująco: w 2015 r. – 1%, 
2016 r. – 3%, 2017 r. – 7,5%, 2018 r. – 15%, 2019 r. – 20%, 2020 r. – 25%, 2021 r. – 30%, 2022 r. – 35%, 2023 r. – 40%, 2024 r. – 
45%. 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Proponuje się zastosowanie następujących mierników:  
– liczba wniosków o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożonych drogą elektroniczną (0,2 mln w 
2017 r.); 
– liczba zaświadczeń o dochodach od organów podatkowych oraz zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu od organów 
emerytalno-rentowych pozyskanych drogą elektroniczną (1,3 mln informacji w 2017 r.); 
– liczba zapytań do CBB organów wydających decyzje (0,3 mln zapytań w 2017 r.). 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 
 
 

 
 



 

Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o 

świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw  

(nr w wykazie prac legislacyjnych UD166) 

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) z chwilą skierowania projektu 

ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw do 

uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania, ww. projekt ustawy został zamieszczony 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  

Jednocześnie zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 

października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2013 r. poz. 979) projekt ustawy 

został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum 

Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.  

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

stanowienia prawa żaden z podmiotów nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem 

ustawy.  

Projekt ustawy został przekazany do zaopiniowania w trybie ustawy z dnia 23 maja 

1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167), ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 

o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.) do następujących 

podmiotów: 

1) Konfederacji Lewiatan; 

2) Związku Pracodawców Business Centre Club; 

3) Związku Rzemiosła Polskiego; 

4) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”; 

6) Forum Związków Zawodowych; 

7) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ); 

Partnerzy Społeczni zgłosili uwagi w kwestii poszerzenia dostępu osób trzecich do 

informacji stanowiących tajemnicę bankową. Ponadto wskazali na potrzebę przeprowadzenia 

akcji edukacyjnej skierowanej do beneficjentów świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy 

społecznej w celu umożliwienia rzeczywistego korzystania przez beneficjentów 

z wprowadzanych zmian. 



MPiPS uwzględniło uwagi i wycofało zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) oraz w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. 

o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450).  

MPiPS wskazało także, że zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna skierowanej do 

beneficjentów świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej w zakresie 

wprowadzanych zmian. 



• 
Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE- 920 -A05~ ,li{ /jf/ 
DPUE.920.1341.2013 / 13 
dot.: RM-10-10-14 z 24.04.2015 r. 

Opinia 

Warszawa, J.( kwietnia 2015 r . 

Pan 
Maciej Berek 
Sekretarz Rady Ministrów 

o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, wyrażona przez ministra właściwego do spraw 

członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Szanowny Panie Ministrze, 

w związku z przedłożonym projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
oraz niektórych innych ustaw pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 
Pan Władysław Kosiniak-Kamysz 
Minister Pracy i Polityki Społecznej 

. ~l 

Z poważaniem 

u Kancelaria Prezesa Rady Ministrów! 
n- . Departament Rady Mmist.rów l 

·~· l l 

w~n~ło 3 O -09~ ZOi5 l \ 

l 



Projekt 

 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  P R A C Y  I  P O L I T Y K I  S P O Ł E C Z N E J 1) 

z dnia 

w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne 

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych; 

2) wzory: 

a) wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 

b) oświadczeń o dochodach rodziny innych 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.2)), 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 art. 23 ust. 4 pkt 3 ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej „ustawą”, 

c) kwestionariusza wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy. 

§ 2. 1. Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku 

rodzinnego, zwanego dalej „wnioskiem o zasiłek rodzinny”, jest określony w załączniku nr 1 

do rozporządzenia. 

                                                           

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – rodzina, na podstawie § 1 
ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 440, 596, 
769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 888, 985, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. 
poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1683 oraz z 2015 r. poz. 73, 211, 
251 i 478. 
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2. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć odpowiednio: 

1) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły  

– w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia; wzór oświadczenia jest określony 

w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 

2) zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej  

– w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem 

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się 

w szkole wyższej; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia; 

3) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 

a) zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych 

w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody 

podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; wzór 

oświadczenia jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, 

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w załączniku 

nr 5 do rozporządzenia, 

c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie 

o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych 

ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; 

wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia, 

d) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się 

w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy 

zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo 

oddania gospodarstwa rolnego 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, 

e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia 

gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, 
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f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz 

osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego 

treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed 

mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza 

rodziną, 

g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych 

alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą 

sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza 

rodziny, 

h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je 

w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie 

zawartej przed mediatorem: 

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej 

lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości 

wyegzekwowanych alimentów, lub 

– informację 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, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, 

i) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego 

dochodu, 

j) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz 

liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu 

w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, 

k) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny 

z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty  

– w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

zasiłkowy; 

4) odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu 

orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego 
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treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed 

mediatorem zobowiązujących do alimentów – w przypadku osoby uczącej się; 

5) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy 

udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 

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

z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej 

statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej; 

6)  kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw 

trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na 

okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu 

podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania 

pracy na podstawie wizy; 

7) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis 

zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby 

samotnie wychowującej dziecko; 

8) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany; 

9) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia 

alimentacyjne; 

10) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów 

utrzymania dziecka; 

11) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub 

zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym 

w sprawie o przysposobienie dziecka; 

12) orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka; 

13) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku 

rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. 

§ 3. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki 

nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek 

rodzinny, do którego dołącza odpowiednio: 

1) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został 

udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie 
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pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu 

wychowawczego; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 7 do 

rozporządzenia; 

2) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia 

w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej 

opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu 

z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej 

całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; wzór 

oświadczenia jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia; 

3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do 

zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego. 

§ 4. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia 

przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny 

dołącza odpowiednio: 

1) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza 

miejscem zamieszkania; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 9 do 

rozporządzenia; 

2) zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia 

poza miejscem zamieszkania; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 10 do 

rozporządzenia; 

3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do 

zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania. 

§ 5. 1. Wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 

się dziecka jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia. 

2. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

1) dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, 5–7, 8, 11–12; 

2) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. 

§ 6. 1. Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego jest określony 

w załączniku nr 12 do rozporządzenia. 
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§ 7. 1. Wzór wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego jest 

określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia. 

2. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

1) dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, 5–6; 

2) zaświadczenie albo oświadczenie, o których mowa w § 3 pkt 2; 

3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego 

zasiłku opiekuńczego. 

§ 8. 1. Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jest określony 

w załączniku nr 14 do rozporządzenia. 

2. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

1) orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

2) zaświadczenie albo oświadczenie, o których mowa w § 3 pkt 2; 

3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia 

pielęgnacyjnego. 

§ 9. 1. Wzór wniosku o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania 

dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na 

podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, 

poz. 200, z późn. zm.3)) jest określony w załączniku nr 15 do rozporządzenia. 

2. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

1) zaświadczenie terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

o wypłacie świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 

2) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub 

częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych orzeczeniem sądu; 

3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku, 

o którym mowa w ust. 1. 

§ 10. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych na wniosek osoby, 

która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna organ gminy lub miasta właściwy ze względu 

na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający 

tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu. 

                                                           

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, 
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 90, poz. 1000, z 2001 r. Nr 154, poz. 1791, z 2002 r. Nr 241, 
poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 759 i Nr 228, poz. 2255. 
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§ 11. Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa 

do świadczeń rodzinnych udostępnia organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie 

świadczeń rodzinnych. 

§ 12. 1. Z uwzględnieniem art. 23 ust. 3c ustawy, dokumenty, o których mowa  

w § 2–10, z wyjątkiem dokumentów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1–2 i 3 lit. a–b i h, § 3 

pkt 2, § 7 ust. 2 pkt 3 oraz § 8 ust. 2 pkt 2, są składane jako kopie tych dokumentów. 

2. Kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych uwierzytelnia 

organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych, notariusz lub 

instytucja, która dokument wydała. 

§ 13. 1. W przypadku gdy organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie 

świadczeń rodzinnych poweźmie wątpliwość w sprawie dotyczącej przyznanego świadczenia 

rodzinnego co do występujących okoliczności mających wpływ na prawo do tego 

świadczenia, powiadamia niezwłocznie osobę pobierającą to świadczenie o konieczności 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania 

wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. 

2. Wzór kwestionariusza wywiadu przeprowadzanego przez organ właściwy, 

w przypadku gdy w stosunku do osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka, 

ubiegającej się o świadczenie rodzinne, wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności, 

o których mowa w art. 3 pkt 17a ustawy, jest określony w załączniku nr 16 do 

rozporządzenia. 

§ 14. 1. W przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz 

osoby spoza rodziny, od dochodu członka rodziny odejmuje się kwotę alimentów 

zapłaconych na rzecz tej osoby. 

2. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, dochód rodziny ustala się na 

podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu 

rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. 

3. W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych 

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

z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń 

rodzinnych. 
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4. W przypadku gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa 

do świadczeń rodzinnych, przeliczenia tego dochodu dokonuje się na podstawie średniego 

kursu walut obcych z ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym dochód został osiągnięty. 

§ 15. 1. W przypadku gdy małżonek osoby otrzymującej świadczenia rodzinne lub 

ubiegającej się o świadczenia rodzinne zaginął, osoba składająca wniosek o świadczenia 

rodzinne do wniosku dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji 

o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka, a w przypadku cudzoziemców – właściwej 

instytucji. 

2. Ustalając dochód rodziny, nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez 

zaginionego małżonka, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie 

uwzględnia się tego małżonka. 

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4) 

 

 

MINISTER  

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

                                                           

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 
poz. 3), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 10 ustawy 
z dnia … o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). 



UZASADNIENIE 
 
 
 Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia 

rodzinne realizuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia  

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114), zwanej dalej 

„ustawą”.  

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania  

w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. poz. 3), które utraci moc z dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 10 ustawy z dnia … o zmianie ustawy 

o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). 

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika między innymi z obowiązku 

określenia nowego katalogu wymaganych dokumentów (zaświadczeń i oświadczeń), 

niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w związku ze znowelizowanym 

art. 23 i dodanym art. 23b ustawy. Na mocy wprowadzonych zmian osoba ubiegająca się 

o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych nie będzie zobowiązana do dołączenia 

następujących dokumentów: 

a) zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie 

podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 

określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), 

b) orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności, 

c) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację 

o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy. 

Powyższe dane organ właściwy realizujący świadczenia rodzinne będzie zobowiązany 

pozyskać samodzielnie od innych organów realizujących zadania publiczne samodzielnie (w 

formie papierowej lub elektronicznej). 

W związku z powyższym nie zachodzi również konieczność określenia  

w rozporządzeniu wzorów ww. dokumentów.  

Ponadto rozporządzenie ujednolica i dostosowuje dotychczas obowiązujące załączniki 

określające wzory wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne  
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do obowiązujących przepisów w związku z wejściem w życie 15 maja ustawy z dnia  

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

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 

Problematyka regulowana w projekcie rozporządzenia jest zgodna z przepisami prawa 

Unii Europejskiej i nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym instytucjom 

i organom Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, 

określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych  

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

technicznych. 

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie  

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

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

 



Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.  
 
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Wiodące: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Elżbieta Seredyn – Podsekretarz Stanu w MPiPS 
 
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Aleksandra Brodzka-Jędrzejczak, tel. 22 529 06 69 

Data sporządzenia: 
24 kwietnia 2015 r. 
 
Źródło:  
art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 114). 
 
Nr w wykazie prac Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej:  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne realizuje upoważnienie 
ustawowe zawarte w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 114), zwanej dalej „ustawą”.  
Rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia  
2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. poz. 3), które utraci moc 
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 10 ustawy z dnia … o zmianie ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika między innymi z obowiązku określenia nowego katalogu 
wymaganych dokumentów (zaświadczeń i oświadczeń), niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych  
w związku ze znowelizowanym art. 23 i dodanym art. 23b ustawy. Na mocy wprowadzonych zmian osoba ubiegająca się 
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych nie będzie zobowiązana do dołączenia następujących dokumentów: 

a) zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), 

b) orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 
c) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie 

zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. 
Powyższe dane organ właściwy realizujący świadczenia rodzinne będzie zobowiązany pozyskać samodzielnie  
od innych organów realizujących zadania publiczne samodzielnie (w formie papierowej lub elektronicznej). 
W związku z powyższym nie zachodzi również konieczność określenia w rozporządzeniu wzorów  
ww. dokumentów.  
Ponadto rozporządzenie ujednolica i dostosowuje dotychczas obowiązujące załączniki określające wzory wniosków 
o specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne do obowiązujących przepisów w związku z wejściem w życie 
15 maja ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
 Nie dotyczy. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Podmioty realizujące 
ustawę, czyli urzędy 
gmin/miast oraz ośrodki 
pomocy społecznej, 
urzędy marszałkowskie. 
Osoby uprawnione do 
świadczeń rodzinnych. 

Ok. 2500 gmin oraz 
ośrodków pomocy 
społecznej, 
16 urzędów 
marszałkowskich, 
1,9 mln rodzin 
pobierających 
świadczenia rodzinne. 

Dane administracyjne oraz dane ze 
sprawozdań rzeczowo-finansowych 
z realizacji świadczeń rodzinnych. 

Nałożenie na organ właściwy  
obowiązku pozyskania 
danych z urzędów 
skarbowych, danych 
o niepełnosprawności oraz 
danych o składkach na 
ubezpieczenie zdrowotne 
samodzielnie od innych 
organów realizujących 
zadania publiczne (w formie 
papierowej lub 
elektronicznej). 
Zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych ciążących 
na obywatelu związanych ze 
zniesieniem obowiązku 
przedstawienia 
zaświadczenia z urzędu 
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skarbowego albo 
oświadczenia członków 
rodziny o dochodzie 
podlegającym 
opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób, 
orzeczenia 
o niepełnosprawności albo 
o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu 
niepełnosprawności, 
zaświadczenia albo 
oświadczenia członków 
rodziny zawierające 
informację o wysokości 
składek na ubezpieczenie 
zdrowotne w roku 
kalendarzowym 
poprzedzającym okres 
zasiłkowy.  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt rozporządzenia zostanie przesłany, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej 
(Dz. U. Nr 90, poz. 759), do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.  
Projektowane rozporządzenie nie zostanie przesłane do konsultacji z partnerami społecznymi, bowiem nie dotyczy zakresu 
zadań związków zawodowych ani organizacji pracodawców. 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe  
z … r.) 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 
Dochody 
ogółem 

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

budżet 
państwa 

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

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
pozostałe 
jednostki 
(ZUS) 

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

pozostałe 
jednostki 
(NFZ) 

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

Wydatki 
ogółem 

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

budżet 
państwa 

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

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
pozostałe 
jednostki 
(oddzielnie) 

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

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
budżet 
państwa 

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

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
pozostałe 
jednostki 
(ZUS) 

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

pozostałe 
jednostki 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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(NFZ) 
Źródła 
finansowania    

Dodatkowe  
informacje, 
w tym  
wskazanie 
źródeł  
danych  
i przyjętych do  
obliczeń  
założeń 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na zwiększenie wydatków lub zmniejszenie 
dochodów jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie 
zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe  
z … r.) 

duże 
przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże 
przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe  

 

Niemierzalne 
 

  

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych 
i przyjętych do 
obliczeń założeń  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki  
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli  
i gospodarstwa domowe. 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz 
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9. Wpływ na rynek pracy  
Projektowane rozporządzenie nie będzie wywierało wpływu na rynek pracy. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój 

regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie 
wpływu 

 
 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Nie dotyczy. 
13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
Brak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/79 rch 



Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia ... (poz. ...) 

 
Załącznik nr 1 

WZÓR 
 
Nazwa organu właściwego prowadzącego 
postępowanie 
w sprawie świadczeń rodzinnych: 
 
Adres: 
 
 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO 
ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 

Część I 
1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do 
zasiłku rodzinnego, zwanej dalej „osobą ubiegającą się” 
Imię 
 

 Nazwisko 
 

Numer PESEL*) 
 

 Data urodzenia 
 

Stan cywilny 
 

 Obywatelstwo 
 

Miejsce zamieszkania 
 

 Telefon 
 

Miejscowość 
 

 Kod pocztowy 
 

  

Ulica 
 

 Numer 
domu 
 

 Numer mieszkania 
 

  

*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. 

2. Wnoszę o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: 
 
Lp. 

 
 Imię i 

nazwisko 
 

 Numer 
PESEL*) 

 

 Rodzaj szkoły, 
do której dziecko 

uczęszcza 
 

 Siedziba 
szkoły 

 

 Data 
urodzenia 

 

 Stan cywilny 
 

1 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3             



2 
 

       
4 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

5 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

6 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

7 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. 

oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: 
(zakreślić odpowiedni kwadrat i wpisać dane dzieci) 
□ urodzenia dziecka 
............................................................., ............................................................., 

(imię i nazwisko dziecka) (imię i nazwisko dziecka) 
............................................................., ............................................................., 

(imię i nazwisko dziecka) (imię i nazwisko dziecka) 
 
□ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

(należy wypełnić część II) 
............................................................., ............................................................., 

(imię i nazwisko dziecka) (imię i nazwisko dziecka) 
□ samotnego wychowywania dziecka (dodatek przysługuje na dwoje dzieci) 

(należy wypełnić część III) 
na: 
............................................................., .............................................................. 

(imię i nazwisko dziecka) (imię i nazwisko dziecka) 
□ wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

(dodatek przysługuje na trzecie i każde kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego) 
na: 
............................................................., .............................................................. 

(imię i nazwisko dziecka) (imię i nazwisko dziecka) 
............................................................., .............................................................. 

(imię i nazwisko dziecka) (imię i nazwisko dziecka) 
□ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
............................................................., .............................................................. 

(imię i nazwisko dziecka) (imię i nazwisko dziecka) 
............................................................., .............................................................. 

(imię i nazwisko dziecka) (imię i nazwisko dziecka) 
□ rozpoczęcia roku szkolnego 
przez: 
....................................................................., na rok szkolny .................../................ 

(imię i nazwisko dziecka) 
....................................................................., na rok szkolny .................../................ 

(imię i nazwisko dziecka) 
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....................................................................., na rok szkolny .................../................ 
(imię i nazwisko dziecka) 

....................................................................., na rok szkolny .................../................ 
(imię i nazwisko dziecka) 

□ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 
(na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której 
znajduje się siedziba szkoły) 

na: 
............................................................., 

(imię i nazwisko dziecka) 
na rok szkolny*) ............./................. oraz rok szkolny**) ........................../......................... 
.............................................................., 

(imię i nazwisko dziecka) 
na rok szkolny*) ............./................. oraz rok szkolny**) ........................../......................... 
............................................................., 

(imię i nazwisko dziecka) 
na rok szkolny*) ............./................. oraz rok szkolny**) ........................../......................... 
 
............................................................., 

(imię i nazwisko dziecka) 
na rok szkolny*) ............./................. oraz rok szkolny**) ........................../......................... 
 
□ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

(na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca 
zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły) 

na: 
............................................................., 

(imię i nazwisko dziecka) 
na rok szkolny*) ............./................. oraz rok szkolny**) ........................./........................ 
............................................................., 

(imię i nazwisko dziecka) 
na rok szkolny*) ............./................. oraz rok szkolny**) ........................./........................ 
............................................................., 

(imię i nazwisko dziecka) 
na rok szkolny*) ............./................. oraz rok szkolny**) ........................./........................ 
............................................................., 

(imię i nazwisko dziecka) 
na rok szkolny*) ............./................. oraz rok szkolny**) ........................./........................ 
*) Wpisać bieżący rok szkolny. 
**) Wypełnić w przypadku ubiegania się o dodatek także na kolejny rok szkolny; w pustym 

miejscu 
wpisać kolejny rok szkolny. Uwaga: wypełnić oświadczenie w części VI. 
 
3. Dane członków rodziny (w tym dziecka do ukończenia 25 lat, a także dziecka, które 
ukończyło 25. rok życia, legitymującego 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 
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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. 
W skład rodziny wchodzą: 
1....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
2....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
3....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
4....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
5....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. 
 
4. Inne dane 
4.1. Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku 
.........*).......... zł ..... gr. 
4.2. W roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku nastąpiła/nie 
nastąpiła**) utrata dochodu***). 
4.3. W roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku nastąpiło/nie 
nastąpiło**) uzyskanie dochodu****). 
*) Wpisać rok, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny. 
**) Niepotrzebne skreślić. 
***) Utrata dochodu zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114) zwanej dalej "ustawą", oznacza utratę dochodu 
spowodowaną: 
- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 
- utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na 

podstawie umowy o dzieło, 
- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty 
socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub 
dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

- wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, 
- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeń. 
****) Uzyskanie dochodu zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy oznacza uzyskanie dochodu 

spowodowane: 
- zakończeniem urlopu wychowawczego, 
- uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
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- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej 
na podstawie umowy o dzieło, 

- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku 
z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, 
- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 
......................................................... 
(data, podpis osoby ubiegającej się) 

 
Część II 
Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki 
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 
Oświadczam, że: 
- zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do dodatku do zasiłku rodzinnego 

z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 
- na ....................................... dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem 

(imię i nazwisko dziecka) 
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie był pobierany/był pobierany*) w okresie 
od .............. do .............., 

- z dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego na to samo dziecko nie korzysta drugi z rodziców ani opiekun prawny, 
- nie otrzymuję zasiłku macierzyńskiego, 
- nie podjęłam/nie podjąłem ani nie kontynuuję zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, która 
uniemożliwia mi sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego, 
- dziecko nie zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym 

w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego 
działalność 

leczniczą, lub nie korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, ani nie 
zachodzą inne przypadki zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 

................................................................. 
(data, podpis osoby ubiegającej się) 

*) Niepotrzebne skreślić. 
 
Część III 
Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 
samotnego wychowywania dziecka 
Oświadczam, że: 
- zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do dodatku do zasiłku rodzinnego 
z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 
- jestem panną/kawalerem/osobą pozostającą w separacji/osobą rozwiedzioną/wdową/ 

/wdowcem*),**), 
- nie wychowuję wspólnie z drugim rodzicem co najmniej jednego dziecka*),**), 
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało 
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oddalone*),**). 
................................................................. 

(data, podpis osoby ubiegającej się) 
*) Niepotrzebne skreślić. 
**) Dotyczy osoby ubiegającej się, samotnie wychowującej dziecko. 
 
Część IV 
Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego*) 
Oświadczam, że: 
- w kolejnym roku szkolnym ......................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka/dzieci) 
będzie/będą uczyć się w szkole lub w szkole wyższej, 

- w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki zobowiązuję się niezwłocznie poinformować 
o tym fakcie podmiot realizujący świadczenia rodzinne. 

................................................................. 
(data, podpis osoby ubiegającej się) 

 

*) Wypełnić wyłącznie w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny na kolejny rok szkolny, 
a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności oraz osoby uczącej się (tj. osoby pełnoletniej uczącej się, 
niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem 
orzeczeniem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony) – także 
w przypadku kontynuowania nauki w szkole wyższej. 

 
Część V 
Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 
rozpoczęcia roku szkolnego*) 
Oświadczam, że: 
- w kolejnym roku szkolnym ........................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka/dzieci) 
będzie/będą uczyć się w szkole, 

- w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki zobowiązuję się niezwłocznie poinformować 
o tym fakcie podmiot realizujący świadczenia rodzinne. 

............................................................ 
(data, podpis osoby ubiegającej się) 

*) Wypełnić wyłącznie w przypadku ubiegania się o dodatek na kolejny rok szkolny. 
 
Część VI 
Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania*) 
Oświadczam, że: 
- w kolejnym roku szkolnym ..................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka/dzieci) 
będzie/będą uczyć się w szkole poza miejscem zamieszkania, 
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- w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki zobowiązuję się niezwłocznie poinformować 
o tym fakcie podmiot realizujący świadczenia rodzinne. 

............................................................ 
(data, podpis osoby ubiegającej się) 

*) Wypełnić wyłącznie w przypadku ubiegania się o dodatek na kolejny rok szkolny. 
 
Część VII 
1) Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego na dziecko 
Oświadczam, że: 
- powyższe dane są prawdziwe, 
- zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do zasiłku rodzinnego, 
- na dziecko/dzieci, na które ubiegam się o zasiłek rodzinny, nie jest pobierany w innej 

instytucji zasiłek rodzinny ani walutowy dodatek rodzinny, 
- dziecko/dzieci, na które ubiegam się o zasiłek rodzinny, nie jest/nie są uprawnione do zasiłku 

rodzinnego na własne dziecko, nie pozostaje/nie pozostają w związku małżeńskim ani nie 
zostało/nie zostały umieszczone w pieczy zastępczej, instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, 
młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, 
areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie 
pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te 
zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie, 

- członkowi rodziny nie przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, lub przepisy 
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 
o zabezpieczeniu społecznym stanowią, że przysługujący za granicą zasiłek rodzinny nie 
wyłącza prawa do takiego świadczenia na podstawie ustawy 

 
W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w szczególności 
zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej lub uzyskania dochodu, osoba ubiegająca 
się jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący 
świadczenia rodzinne. 
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń 
rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie 
pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu. 

............................................................. 
(data, podpis osoby ubiegającej się) 

2) Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego dla osoby uczącej się 
Oświadczam, że: 
- powyższe dane są prawdziwe, 
- zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do zasiłku rodzinnego, 
- nie pobieram zasiłku rodzinnego w innej instytucji ani walutowego dodatku rodzinnego, 
- nie jestem uprawniona/uprawniony do zasiłku rodzinnego na własne dziecko, nie pozostaję 

w związku małżeńskim ani nie zostałam/nie zostałem umieszczona/umieszczony w instytucji 
zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo- 
-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, 
zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo- 
-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej 
szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, 
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- nie jestem uprawniona/uprawniony do zasiłku rodzinnego za granicą, lub przepisy 
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 
o zabezpieczeniu społecznym stanowią, że przysługujące za granicą zasiłek rodzinny nie 
wyłącza prawa do takiego świadczenia na podstawie ustawy. 

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w szczególności 
zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej lub uzyskania dochodu osoba ubiegająca się 
jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący 
świadczenia rodzinne. 
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń 
rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie 
pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu. 

............................................................ 
(data, podpis osoby ubiegającej się) 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 
 
1) 
 

 ......................... 
 

2) 
 

 ......................... 
 

3) 
 

 ......................... 
 

4) 
 

 ......................... 
 

 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
................................... .............................................................................................. 
(miejscowość, data) (podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie) 

Pouczenie 
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy zasiłek rodzinny przysługuje: 

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 
2) opiekunowi faktycznemu dziecka; 
3) osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu 

rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem orzeczeniem sądowym lub 
ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony. 

Zasiłek rodzinny przysługuje: 
1) obywatelom polskim, 
2) cudzoziemcom: 

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych 

o zabezpieczeniu społecznym, 
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 

pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa 
w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
(Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem 
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w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli 
zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli 
państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa 
członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich 
przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do 
wykonywania pracy na podstawie wizy 

– jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, 
w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 
społecznym stanowią inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy). 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 
1) 18 roku życia lub 
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 
3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się 

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (art. 6 ust. 1 
ustawy). 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się, 
niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem 
orzeczeniem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony, jeżeli uczy się 
w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (art. 6 ust. 1a 
ustawy). 
Przez szkołę należy rozumieć 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 (bez znaczenia 
pozostaje nazwa ośrodka, w którym dzieci realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki). 
Przez szkołę wyższą należy rozumieć uczelnię, w rozumieniu przepisów ustawy z 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), a także 
kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników 
służb społecznych. 
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli: 

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim (art. 7 pkt 1 ustawy); 
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu 

pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, 
młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, 
zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, 
a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne 
utrzymanie, albo w pieczy zastępczej (art. 7 pkt 2 ustawy); 

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 
(art. 7 pkt 3 ustawy); 

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne 
 dziecko (art. 7 pkt 4 ustawy). 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostały 
zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że (art. 7 pkt 5 
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ustawy): 
1) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje; 
2) ojciec dziecka jest nieznany; 
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało 

oddalone; 
4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka 

i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka. 
Zasiłek rodzinny nie przysługuje członkowi rodziny, jeżeli na dziecko przysługuje zasiłek 
rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub 
dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 7 pkt 6 ustawy). 
W przypadku zbiegu prawa do zasiłku rodzinnego z prawem do walutowego dodatku rodzinnego 
przysługującego pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych 
przysługuje prawo do jednego wybranego świadczenia (art. 27 ust. 3 ustawy). 
Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się 
przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę 
niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu 
w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim 
okresie zasiłkowym. 
W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie 
przysługuje (art. 5 ust. 3 ustawy). 
 
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką 
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (art. 9 ust. 6 ustawy). 
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 
(art. 10 ust. 1 ustawy) przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo 
opiekunowi prawnemu, 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. 
 
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie 
przysługuje, jeżeli: 

1) osoba ubiegająca się bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego 
pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy; 

2) osoba ubiegająca się podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która 
uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego; 

3) 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; 

4) osoba ubiegająca się w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego 
(art. 10 ust. 5 ustawy). 
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Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (art. 11a ust. 1 ustawy) przysługuje 
samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo 
opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od 
drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: 

1) drugi z rodziców dziecka nie żyje; 
2) ojciec dziecka jest nieznany; 
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało 

oddalone. 
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje również osobie uczącej się 
(art. 11a ust. 2 ustawy). 
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub 
ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na trzecie i na 
następne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego (art. 12a ustawy). 
 
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (art. 13 ustawy) 
przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu 
dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych 
z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku: 

1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności; 
2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem, 

o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku matce lub ojcu, 
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się 
na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. 
Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. 
Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym 
rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie 
organ właściwy pozostawia bez rozpoznania (art. 14 ustawy). 
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (art. 15 
ustawy) przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi 
prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się): 

1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 
ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny 
i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub 
osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności albo 

2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się 
siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły 
artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie 
odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej. 

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki (od września do 
czerwca następnego roku kalendarzowego). 
W przypadku: 

1) wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, 
2) uzyskania dochodu (art. 3 pkt 24 ustawy) związanego z: 

a) zakończeniem urlopu wychowawczego, 
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 



12 
 

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej 
na podstawie umowy o dzieło, 

d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku 
z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, 
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
3) wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem wyjazdu lub 

pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) wystąpienia innych niż wymienione w pkt 1 i 2 zmian mających wpływ na prawo do 
świadczeń rodzinnych 

− osoba jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego 
świadczenia rodzinne (art. 25 ust. 1 ustawy). Niepoinformowanie organu właściwego 
prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach, o których mowa 
powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 
a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu. 

 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem. 

................................................................................................................ 
(miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie) 
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Załącznik nr 2 
 

WZÓR 
OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY 

Oświadczam, że ............................................. uczęszcza w roku szkolnym................./............. 
 (imię i nazwisko dziecka) 
 
do szkoły ............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 (nazwa i adres szkoły) 
 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
.................................... ........................................................................................... 
(miejscowość, data) (podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie) 
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Załącznik nr 3 
WZÓR 

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY WYŻSZEJ 
Oświadczam, że ................................................. uczęszcza w roku akademickim........../......... 

 (imię i nazwisko dziecka) 
 
do szkoły wyższej 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 (nazwa i adres szkoły wyższej) 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
.................................... ........................................................................................... 
(miejscowość, data) (podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie) 
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Załącznik nr 4  
WZÓR 

.................................................. 
(imię i nazwisko członka rodziny) 
 
 
 
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 
KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ 
DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD 
OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e 
USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 
FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 r. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)  
 
 
 
Oświadczam, że w roku kalendarzowym ........................................ uzyskałam/uzyskałem dochód 
w wysokości .................... zł ................... gr z tytułu: 
 
1) gospodarstwa rolnego*) − .......................................... zł (powierzchnia gospodarstwa w ha 

przeliczeniowych ......................); 
2) ...............................................................................................................................................; 
3) ...............................................................................................................................................; 
4) .............................................................................................................................................. . 

 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
 
......................................... …...................................................................................... 

(miejscowość, data)  (podpis członka rodziny składającego oświadczenie) 
___________ 
*) 12 x przeciętna liczba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy x kwota 

miesięcznego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłaszana w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

 
 
 
 
 

Pouczenie 
Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114): 
- 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, 
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- 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 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 ma służyć ta pomoc, 

- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających 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, 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 oraz z 2015 r. poz. 249) stypendia doktoranckie określone w art. 200 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 
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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, otrzymywanych 
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, 1198 oraz z 2015 r. poz. 357), 

- 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”, 

- 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 ubezpieczenia 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 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. 

Stypendia, o których mowa w pouczeniu, które powinny być wykazane jako dochód 
niepodlegający opodatkowaniu, to m.in.: 
1) stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 

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

2) przyznane na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, 
a) stypendia doktoranckie, określone w art. 200 ww. ustawy, 
b) stypendia o charakterze socjalnym i zapomogi, takie jak: 

– stypendia dotyczące studentów, określone w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 ww. ustawy, 
– stypendia dotyczące doktorantów, określone w art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ww. 

ustawy, 
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– pomoc materialna dla doktorantów przyznawana zgodnie z art. 199a ww. ustawy 
przez jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w art. 173a ww. 
ustawy, 

c) stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny (tj. stypendia materialne o charakterze 

socjalnym) wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem. 

 
 
...................................................................................................... 

(miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie) 
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Załącznik nr 5 
WZÓR 

......................................................... 
(imię i nazwisko członka rodziny) 
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE 
PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD 
NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O 
DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM 
OKRES ZASIŁKOWY 
Oświadczam, że w roku kalendarzowym ........... uzyskałam/uzyskałem dochód z działalności 
opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat) 
□ ryczałtu ewidencjonowanego, 
□ karty podatkowej. 
1. Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2–4 wyniósł .............................. zł ....... gr. 
2. Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły ............................ zł ........ gr. 
3. Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły ........................... zł ........ gr. 
4. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł .......................... zł ........ gr. 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
.......................................... ..................................................................................... 
 (miejscowość, data) (podpis członka rodziny składającego oświadczenie) 
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Załącznik nr 6 
WZÓR 

...................................................... 
(imię i nazwisko członka rodziny) 
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA 
ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ 
POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES 
ZASIŁKOWY 

 
Oświadczam, że w roku kalendarzowym ..................... powierzchnia gospodarstwa rolnego w ha 
przeliczeniowych ogólnej powierzchni wynosi ..................... 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
.........................................                   ..................................................................................... 
(miejscowość, data)    (podpis członka rodziny składającego oświadczenie) 
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Załącznik nr 7 
WZÓR 

....................................................... 
(imię i nazwisko członka rodziny) 

OŚWIADCZENIE O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP 
WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE 
POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM 
PRAWA DO URLOPU WYCHOWOWAWCZEGO 
 
 
Oświadczam, że w terminie od .......................... do ................... został mi udzielony urlop 
wychowawczy przez 
............................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………… 

 (nazwa i adres pracodawcy) 
 
w związku z opieką nad 
............................................................................................................................ 

(imię i nazwisko dziecka) 
 
oraz, że bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego 
pozostawałam/pozostawałem w stosunku pracy w okresie .............. - miesięcznym. 
 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
.................................... .................................................................................... 
(miejscowość, data) (podpis członka rodziny składającego oświadczenie) 
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Załącznik nr 8 
WZÓR 

 
OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU 
Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE 
ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU 
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM 
Oświadczam, że nie korzystam przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad 
dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym 
ośrodku szkolno-wychowawczym.*) 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
................................ ......................................................................................... 

(miejscowość, data) (podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
*) z wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 
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Załącznik nr 9 
 
 
 

WZÓR 
 
OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM 
ZAMIESZKANIA 

 
Oświadczam, że............................................................................................................................ 

(imię i nazwisko dziecka) 
 
w roku szkolnym ............/............ uczęszcza do szkoły poza miejscem zamieszkania 
............................................................................................................................................................ 

(nazwa i adres szkoły) 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
................................ ........................................................................................... 
(miejscowość, data) (podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie) 
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Załącznik nr 10 
WZÓR 

 
OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA 
POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA 
Oświadczam, że .....................................................................w roku szkolnym ............../.......... 

(imię i nazwisko dziecka)  
jest tymczasowo zameldowany/zameldowana w 
...................................................................................... 

 (adres) 
 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
 
 
................................ ........................................................................................... 
(miejscowość, data) (podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie) 
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Załącznik nr 11 
 

WZÓR 
 
 

 
Nazwa organu właściwego prowadzącego 
postępowanie 
w sprawie świadczeń rodzinnych: 
 
Adres: 
 
 
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU 
URODZENIA SIĘ DZIECKA 
Część I 
1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia się dziecka. 
 
Imię 
 

 Nazwisko 
 

Numer PESEL*) 
 

 Data urodzenia 
 

Stan cywilny 
 

 Obywatelstwo 
 

Miejsce zamieszkania 
 

 Telefon 
 

Miejscowość 
 

 Kod pocztowy 
 

  

Ulica 
 

 Numer 
domu 
 

 Numer mieszkania 
 

  

*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu 
potwierdzającego 
tożsamość. 
 
 
2. Wnoszę o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na 
następujące dzieci: 
 
Lp. 
 

 Imię i nazwisko 
 

 Numer 
PESEL*) 

 

 Data urodzenia 
 

  
 

1 
 

  
 

  
 

  
 

  

2         
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3 
 

  
 

  
 

  
 

  

*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. 
 
 
3. Dane członków rodziny (w tym dziecka do ukończenia 25 lat, a także dziecka, które 
ukończyło 25. rok życia, legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie 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. 
W skład rodziny wchodzą: 
1.......................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
 
2.......................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
 
3.......................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
 
4.......................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
 
5.......................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
 

*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. 

 
 
 
4. Inne dane 
4.1. Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku .........*)......... 
zł ..... gr. 
4.2. W roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku 
nastąpiła/nie nastąpiła**) utrata dochodu***). 
4.3. W roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku 
nastąpiło/nie nastąpiło**) uzyskanie dochodu****). 
*) Wpisać rok, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny. 
**) Niepotrzebne skreślić. 
***) Utrata dochodu, zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
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o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą”, oznacza utratę dochodu spowodowaną: 
- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 
- utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na 
podstawie umowy o dzieło, 
- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty 
socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub 
dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

- wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, 
- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeń. 
****) Uzyskanie dochodu, zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy oznacza uzyskanie dochodu 

spowodowane: 
- zakończeniem urlopu wychowawczego, 
- uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy 

wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 
- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku 
z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, 
- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 
......................................................... 
(data, podpis osoby ubiegającej się) 

 
Część II 
Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się 
dziecka 
Oświadczam, że: 
- powyższe dane są prawdziwe, 
- zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do jednorazowej zapomogi 

z tytułu urodzenia się dziecka, 
- członkowi rodziny nie przysługuje na dziecko świadczenie z tytułu urodzenia dziecka za 

granicą. 
W przypadku zmian mających wpływ na prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia się dziecka, w szczególności zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej lub 
uzyskania dochodu, osoba ubiegająca się jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tych 
zmianach podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Niepoinformowanie organu 
właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach, 
o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu. 
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......................................................... 
(data, podpis osoby ubiegającej się) 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 
 
1) 
 

 .......................... 
 

2) 
 

 .......................... 
 

3) 
 

 .......................... 
 

4) 
 

 .......................... 
 

 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
................................ ......................................................................................... 
(miejscowość, data) (podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie) 
 
 

Pouczenie 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje: 
1) obywatelom polskim, 
2) cudzoziemcom: 

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych 

o zabezpieczeniu społecznym, 
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 

pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa 
w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
(Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w 
Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli 
zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)  posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem 
obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa 
członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich 
przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do 
wykonywania pracy na podstawie wizy 

– jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, 
w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 
społecznym stanowią inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy). 

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo 
opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 
kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie. 
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin 
dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną 
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albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo 
przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po 
terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.  
Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą 
świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią 
inaczej. 
Zapomoga, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od  
10. tygodnia ciąży do porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub 
faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko). 
Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub 
zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy 
stosuje się odpowiednio. 
 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem. 

........................................................................................................ 
(miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie) 
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Załącznik nr 12 
 

WZÓR 
 
 

 
Nazwa organu właściwego prowadzącego 
postępowanie 
w sprawie świadczeń rodzinnych: 
 
Adres: 
 
 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO 
 
Część I 
Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 
 
Imię 
 

 Nazwisko 
 

Numer PESEL*) 
 

 Data urodzenia 
 

Stan cywilny 
 

 Obywatelstwo 
 

Miejsce zamieszkania 
 

 Telefon 
 

Miejscowość 
 

 Kod pocztowy 
 

  

Ulica 
 

 Numer domu 
 

 Numer mieszkania 
 

  

 
Wnoszę o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dla**): 
........................................................................ 
(imię i nazwisko) 
z tytułu: (zakreślić odpowiedni kwadrat) 
□ niepełnosprawności 
□ ukończenia 75 roku życia 
Dane osoby, której wniosek dotyczy***): 
Data urodzenia: ................................................................. numer PESEL*): .................................. 
Obywatelstwo: .............................................................................................................................. 
Miejsce zamieszkania: .................................................................................................................. 
Telefon: ........................................................................................................................................ 
*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. 
**) Jeżeli osoba ubiegająca się składa wniosek o zasiłek pielęgnacyjny dla osoby pełnoletniej, 

jest obowiązana przedstawić upoważnienie tej osoby do złożenia wniosku w jej imieniu, 
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chyba że jest opiekunem prawnym. 
***) Jeżeli nie dotyczy to osoby ubiegającej się. 
 
Część II 
Oświadczenie służące ustaleniu uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego 
Oświadczam, że: 
- powyższe dane są prawdziwe, 
- zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do zasiłku pielęgnacyjnego, 
- osoba, której wniosek dotyczy, nie przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe 

utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, 
młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, 
areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie 
pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te 
zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, 

- osoba, której wniosek dotyczy, nie pobiera zasiłku pielęgnacyjnego w innej instytucji, 
- osoba, której wniosek dotyczy, nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego, 
- członkowi rodziny nie przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych 

z pielęgnacją osoby, której wniosek dotyczy, lub przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią, 
że przysługujące za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z opieką nie 
wyłącza prawa do takiego świadczenia na podstawie ustawy. 

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, w szczególności 
zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej, osoba ubiegająca się jest zobowiązana 
niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia rodzinne. 
 
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń 
rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie 
pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu. 

......................................................... 
(data, podpis osoby ubiegającej się) 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 
1)......................................................................................................................................................... 
2)......................................................................................................................................................... 
3)......................................................................................................................................................... 
4)......................................................................................................................................................... 
 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
................................ ......................................................................................... 
(miejscowość, data) (podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie) 

 
Pouczenie 

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 114), zwanej dalej „ustawą”, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

1) niepełnosprawnemu dziecku; 
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
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3) osobie, która ukończyła 75 lat. 
 
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku 
życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 
niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. 
 
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 
1) obywatelom polskim, 
2) cudzoziemcom: 

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych 

o zabezpieczeniu społecznym, 
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 

pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa 
w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
(Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem 
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli 
zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem 
obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa 
członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich 
przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do 
wykonywania pracy na podstawie wizy 

− jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, 
w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 
społecznym stanowią inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy). 

 
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: 
- osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy 

społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym 
ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, 
zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także szkole 
wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, 

- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) oraz na podstawie innych ustaw, 

- jeżeli członkowi rodziny za granicą przysługuje świadczenie na pokrycie wydatków 
związanych z pielęgnacją osoby, na którą jest składany wniosek, chyba że przepisy 
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 16 ust. 5a ustawy). 

 
Osoba ubiegająca się jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić podmiot wypłacający zasiłek 
pielęgnacyjny o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, w tym 
również o przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej. 
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń 
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rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie 
pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu. 
 
UWAGA: 
Zasady ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego: 
jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech 
miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek 
o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (art. 24 ust. 2a ustawy). 
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po upływie 
3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności, prawo do tego świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym 
złożono wniosek ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (art. 24 ust. 2 ustawy). 
 
Prawo do zasiłku 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 ustala się do ostatniego 
dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia (art. 24 ust. 4 ustawy). 
 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem. 

 
 
...................................................................................................... 

(miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie) 
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Załącznik nr 13 
WZÓR 

 
 

 
Nazwa podmiotu realizującego świadczenia 
rodzinne: 
 
Adres: 
 
 

 
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO 

 
Część I 
Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 
 
Imię 
 

 Nazwisko 
 

Numer PESEL*) 
 

 Data urodzenia 
 

Stan cywilny 
 

 Obywatelstwo 
 

Miejsce zamieszkania 
 

 Telefon 
 

Miejscowość 
 

 Kod pocztowy 
 

  

Ulica 
 

 Numer 
domu 
 

 Numer mieszkania 
 

  

 
 
Wnoszę o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad: 
..................................................................................................................... 
 (imię i nazwisko) 
Data urodzenia .................................................... nr PESEL*) ......................................................... 
Obywatelstwo .................................................................................................................................... 
Miejsce zamieszkania ....................................................................................................................... 
Telefon .............................................................................................................................................. 
*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. 
 

Część II 
1. Dane członków rodziny osoby ubiegającej się sprawującej opiekę (w tym dziecka do 
ukończenia 25 lat, a także dziecka, które ukończyło 25. rok życia, legitymującego się 
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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. 
 
 
W skład rodziny wchodzą: 
1....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
2....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
3....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
4....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
5....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
 

*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. 

 
2. Dane członków rodziny osoby wymagającej opieki, w przypadku, gdy osoba wymagająca 
opieki jest małoletnia (rodzice osoby wymagającej opieki, małżonek rodzica osoby 
wymagającej opieki, osoba, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne 
dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, 
a także osoba wymagającą opieki; do składu 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). 
 
W skład rodziny wchodzą: 
1.......................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
2.......................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
3.......................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
4.......................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
5.......................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*)) urząd skarbowy) 
 

*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. 
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3. Dane członków rodziny osoby wymagającej opieki, w przypadku gdy osoba wymagająca 
opieki jest pełnoletnia (osoba wymagającą opieki, małżonek osoby wymagającej opieki, 
osoba, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko oraz pozostające na 
ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia; do składu rodziny nie zalicza 
się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku 
małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko). 
 
W skład rodziny wchodzą: 
1.......................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
2.......................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
3.......................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
4.......................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
5.......................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
 
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 2015 r. poz. 332) ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy wskazać 
dane członków rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dane osoby wymagającej opieki. 
 
*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. 
 
 
Część III 
Inne dane 
1. Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku ...........*) .......... 
zł.......... gr. 
2. W roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku nastąpiła/nie 
nastąpiła**)utrata dochodu***). 
3. W roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku nastąpiło/ nie 
nastąpiło **)uzyskanie dochodu****). 
*) Wpisać rok, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny. 
**) Niepotrzebne skreślić. 
***) Utrata dochodu zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114), zwanej dalej „ustawą”, oznacza utratę dochodu 
spowodowaną: 

- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 
- utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na 

podstawie umowy o dzieło, 
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- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty 
socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub 
dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

- wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, 
- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeń. 
****) Uzyskanie dochodu zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy oznacza uzyskanie dochodu 

spowodowane: 
- zakończeniem urlopu wychowawczego, 
- uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy 

wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 
- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku 
z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, 
- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 
 
......................................................... 
(data, podpis osoby ubiegającej się) 

 
Część IV 
Oświadczenie służące ustaleniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 
Oświadczam, że: 
a) powyższe dane są prawdziwe, 
b) zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego, 
c) nie mam ma ustalonego prawa 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 i świadczenia przedemerytalnego, 

d) nie mam ustalonego prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku 
opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. 
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

e) nie legitymuję się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
f) osoba wymagająca opieki nie 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, lub nie korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni 
w tygodniu, 

g) na osobę wymagającą opieki inna osoba nie ma ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, 
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h) członek rodziny osoby sprawującej opiekę nie ma ustalonego prawa do dodatku do zasiłku 
rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, 
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego prawa do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa 
w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

i) na osobę wymagającą opieki nie jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, 
o którym mowa w art. 10 ustawy, 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, 

j) na osobę wymagającą opieki inna osoba nie jest uprawniona za granicą do świadczenia na 
pokrycie wydatków związanych z opieką, lub przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią, 
że przysługujące za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z opieką nie 
wyłącza prawa do takiego świadczenia na podstawie ustawy, 

k) nie jestem zatrudniony/zatrudniona ani nie wykonuję innej pracy zarobkowej (przez 
zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej rozumie się: 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). 

 
W przypadku zmian mających wpływ na prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, 
w szczególności zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej lub uzyskania dochodu, 
osoba ubiegająca się jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot 
realizujący świadczenia rodzinne. 
 
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń 
rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie 
pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu. 

 
......................................................... 
(data, podpis osoby ubiegającej się) 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 
1) ........................................................ 
2) ........................................................ 
3) ........................................................ 
4) ........................................................ 
 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
 
................................ ......................................................................................... 
(miejscowość, data) (podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie) 

 
 

Pouczenie 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy 
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z dnia 25 lutego 1964 r. –  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży 
obowiązek alimentacyjny a także małżonkom, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością 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 samodzielniej egzystencji 
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji. 

 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje: 

1) obywatelom polskim, 
2) cudzoziemcom: 

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych 

o zabezpieczeniu społecznym, 
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 

pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których 
mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku 
z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, 
jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem 
obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa 
członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich 
przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo 
do wykonywania pracy na podstawie wizy 

− jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, 
w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 
społecznym stanowią inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy). 
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) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, 
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia 

pielęgnacyjnego, 
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 podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 
5 dni w tygodniu; 
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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 ustawy, 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 ustawy, 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 członek rodziny jest uprawniony 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. 

 
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. 

 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem. 

 
................................................................................................ 
(miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie) 
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Załącznik nr 14 
WZÓR 

 
 
 
Nazwa organu właściwego prowadzącego 
postępowanie w sprawie świadczeń 
rodzinnych: 
 
Adres: 
 
 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO 
 
Część I 
Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 
 
Imię 
 

 Nazwisko 
 

Numer PESEL*) 
 

 Data urodzenia 
 

Stan cywilny 
 

 Obywatelstwo 
 

Miejsce zamieszkania 
 

 Telefon 
 

Miejscowość 
 

 Kod pocztowy 
 

  

Ulica 
 

 Numer domu 
 

 Numer mieszkania 
 

  

 
Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad: 
............................................... 
(imię i nazwisko) 
Data urodzenia ........................................................ numer PESEL*) .............................................. 
Obywatelstwo .................................................................................................................................... 
Miejsce zamieszkania ....................................................................................................................... 
Telefon .............................................................................................................................................. 
*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. 
 
Część II 
1) Oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 
Oświadczam, że: 
a) powyższe dane są prawdziwe, 
b) zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do świadczenia pielęgnacyjnego, 
c) nie mam ustalonego prawa do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka 
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przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno- 
-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 
zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego, 

d) nie mam ustalonego prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku 
opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. 
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

e) osoba wymagająca opieki: 
– nie pozostaje w związku małżeńskim, lub współmałżonek legitymuje się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
– nie 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, lub nie korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni 
w tygodniu, 

f) na osobę wymagającą opieki inna osoba nie ma ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, 
g) członek rodziny osoby sprawującej opiekę nie ma ustalonego prawa do dodatku do zasiłku 

rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114), zwanej dalej „ustawą”, specjalnego zasiłku 
opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie 
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

h) na osobę wymagającą opieki nie jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, 
o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo 
świadczenia pielęgnacyjnego i prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie 
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

i) na osobę wymagającą opieki inna osoba nie jest uprawniona za granicą do świadczenia na 
pokrycie wydatków związanych z opieką, lub przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią, 
że przysługujące za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z opieką nie 
wyłącza prawa do takiego świadczenia na podstawie ustawy, 

j) nie jestem zatrudniony/zatrudniona ani nie wykonuję innej pracy zarobkowej (przez 
zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej rozumie się: 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). 

....................................................... 
(data, podpis osoby ubiegającej się) 

 
2) Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla osoby, 

na której 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, 
innej niż osoba spokrewniona w pierwszym stopniu, opiekun faktyczny dziecka lub 
osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332). 
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Oświadczam, że: 
- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są 

małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, są 

małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 
- nie ma opiekuna faktycznego dziecka wymagającego opieki ani osoby będącej rodziną 

zastępczą spokrewnioną dla dziecka wymagającego opieki, w rozumieniu ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, lub legitymują się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

......................................................... 
(data, podpis osoby ubiegającej się) 

 
W przypadku zmian mających wpływ na prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, 
w szczególności zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej lub uzyskania dochodu, 
osoba ubiegająca się jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot 
realizujący świadczenia rodzinne. 
 
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń 
rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie 
pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu. 

 
......................................................... 
(data, podpis osoby ubiegającej się) 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 
 
1) 
 

 ........................... 
 

2) 
 

 ........................... 
 

3) 
 

 ........................... 
 

4) 
 

 ........................... 
 

 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
 
................................ ......................................................................................... 
(miejscowość, data) (podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie) 

 
 

Pouczenie 
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  
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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 samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na 
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 
 
Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą 
wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, 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 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: 

1) obywatelom polskim, 
2) cudzoziemcom: 

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 
b)  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych 

o zabezpieczeniu społecznym, 
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 

pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa 
w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
(Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem 
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli 
zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem 
obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa 
członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich 
przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do 
wykonywania pracy na podstawie wizy 

− jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, 
w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 
społecznym stanowią inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy). 

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 szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku 

życia. 
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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, 
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 ustawy, 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; 

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym 
mowa w art. 10 ustawy, 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; 

6) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony 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. 

 
Osoba ubiegająca się jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić podmiot wypłacający 
świadczenie pielęgnacyjne o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego, w tym również o przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń 
rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie 
pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu. 
 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem. 

 
 
...................................................................................................... 

(miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie) 
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Załącznik nr 15 
 

WZÓR 
 
 
 
Nazwa organu właściwego prowadzącego 
postępowanie 
w sprawie świadczeń rodzinnych: 
 
Adres: 
 
 
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO DODATKU Z TYTUŁU SAMOTNEGO 
WYCHOWYWANIA DZIECKA DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMYWAŁY DO DNIA  
1 MAJA 2004 R. USTALONE NA SIEBIE ŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE USTAWY 
Z DNIA 18 LIPCA 1974 R. O FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM (DZ. U. Z 1991 r. NR 45, 
POZ. 200, Z PÓŹN. ZM.) 
 
Część I 
Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka 
 
Imię i nazwisko 
 
Numer PESEL*) 
 
Stan cywilny 
 

 Obywatelstwo 
 

Miejsce zamieszkania 
 

 Telefon 
 

 
*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. 
 
Część II 
Dane członków rodziny (w tym dziecka do ukończenia 25 lat, a także dziecka, które 
ukończyło 25. rok życia, legitymującego 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 (wypełnić w przypadku nieubiegania się o zasiłek rodzinny). 
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W skład rodziny wchodzą: 
1..........................................................................................................................................................
.imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
2.......................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
3.......................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
4.......................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
5.......................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarbowy) 
 
*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. 
 
Część III 
Inne dane 
(wypełnić w przypadku nieubiegania się o zasiłek rodzinny). 
 
1. Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku.......*) ....... zł 
........ gr. 
2. Łączna kwota opłat poniesionych z tytułu przebywania członka rodziny w instytucji 
zapewniającej całodobowe utrzymanie w roku ..........*) wyniosła ............ zł ....... gr. 
3. Dochód utracony z roku .........*) wyniósł .......... zł ........ gr. miesięcznie. 
4. Dochód uzyskany w roku .........**) wyniósł ......... zł ......... gr. miesięcznie. 
*) Wpisać rok, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny. 
**) Wpisać rok, w którym osoba uzyskała dochód, po roku stanowiącym podstawę ustalenia 

dochodu rodziny. 
 
Część IV 
Oświadczam, że: 
– powyższe dane są prawdziwe, 
– zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do dodatku z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka. 
W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w szczególności 
liczby członków rodziny, wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, 
z wyjątkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem 
przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskania dochodu lub 
innych zmian mających wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, osoba ubiegająca się jest 
zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia 
rodzinne. 
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń 
rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie 
pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu. 

 
.......................................................... 
(data, podpis osoby ubiegającej się) 
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Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 
1) ........................................................ 
2) ........................................................ 
3) ........................................................ 
4) ........................................................ 
 
 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
 
 
................................ ......................................................................................... 
(miejscowość, data) (podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie) 

 
 

Pouczenie 
Osoby otrzymujące świadczenia na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu 
alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z późn. zm.), które ukończyły 50 lat do dnia 
1 maja 2004 r., tj. do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, nabywają na 
swój wniosek prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka do czasu uzyskania 
prawa do emerytury lub renty albo prawa do zasiłku stałego wyrównawczego określonego 
w przepisach o pomocy społecznej, jeżeli dochód rodziny nie przekracza kwoty, o której mowa 
w art. 5 ust. 1 ustawy, i egzekucja ustalonych orzeczeniem sądu alimentów jest bezskuteczna 
(art. 60 ust. 1 ustawy). 
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje osobom, które do dnia 1 maja 
2004 r. otrzymywały na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. 
o funduszu alimentacyjnym, uchylonej ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych, jeżeli: 

1) egzekucja ustalonych orzeczeniem sądu alimentów jest bezskuteczna; 
2) nie mają one ustalonego prawa do emerytury (uposażenia w stanie spoczynku) lub renty 

inwalidzkiej, z tytułu niezdolności do pracy lub szkoleniowej) albo zasiłku stałego 
określonego w przepisach o pomocy społecznej. 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje: 
1) obywatelom polskim; 
2) cudzoziemcom: 

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych 

o zabezpieczeniu społecznym, 
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 

pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa 
w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
(Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem 
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli 
zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli 
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państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa 
członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich 
przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do 
wykonywania pracy na podstawie wizy 

− jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, 
w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe 
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy). 

 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem. 

 
................................................................................................. 
(miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie) 
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Załącznik nr 16 
 

WZÓR 
 
 

KWESTIONARIUSZ WYWIADU 
 
 
CZĘŚĆ I 
DANE OSOBY, Z KTÓRĄ PRZEPROWADZANY JEST WYWIAD 
1. Imię i nazwisko ............................................................................................................. 
2. Numer PESEL*) ........................................................................................................... 
3. Adres zamieszkania ....................................................................................................... 
4. Czy wnioskodawca ubiegał się o świadczenia z pomocy społecznej? ........................... 
5. Data ostatniego rodzinnego wywiadu środowiskowego ................................................ 
6. Czy wnioskodawca ubiegał się o dodatek mieszkaniowy? ............................................ 
 
INFORMACJE O CZŁONKACH RODZINY WSPÓLNIE ZAMIESZKUJĄCYCH 
Z OSOBĄ UBIEGAJĄCĄ SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE 
 
Lp. 
 

 Imię i nazwisko 
 

 Data 
urodzenia 
 

 Stan 
cywilny 
 

 Stopień pokrewieństwa 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

         



51 
 

     
 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
_______________________________ 
*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. 
 
CZĘŚĆ II 
WYWIAD Z OSOBĄ, KTÓRA UBIEGA SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE 
1. Czy z Panią/Panem i z dziećmi w jednym mieszkaniu zamieszkuje ojciec/matka dzieci 
(powody wspólnego zamieszkiwania)? 
............................................................................................................................................................ 
2. Czy Pani/Pan prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z matką/ojcem dziecka? 
............................................................................................................................................................ 
3. Czy drugi z rodziców łoży na utrzymanie dzieci? Proszę podać w jakim zakresie. 
............................................................................................................................................................ 
4. Czy Pani/Pan wystąpiła/wystąpił o zasądzenie alimentów (czy są płacone, jeżeli nie, czy 
wystąpił/a Pan/Pani z wnioskiem o ich egzekucję i ściganie osoby uchylającej się od płacenia)? 
............................................................................................................................................................ 
5. Proszę określić formy uczestnictwa ojca/matki dziecka w procesie jego edukacji, opieki 
codziennej, organizacji wspólnych wyjazdów wakacyjnych, wspólnego spędzania świąt. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 (podpis osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne) 
 
 
CZĘŚĆ III 
WYWIAD Z NAJBLIŻSZYMI SĄSIADAMI, WYCHOWAWCAMI, OPIEKUNAMI LUB 
NAUCZYCIELAMI DZIECKA ORAZ INNYMI OSOBAMI, KTÓRE MOGĄ POSIADAĆ 
NIEZBĘDNE INFORMACJE O RODZINIE 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
 
................................................................................... 

(podpis osoby, z którą przeprowadzono wywiad) 
 
 
CZĘŚĆ IV 
OCENA SYTUACJI RODZINY – UWAGI I WNIOSKI OSOBY 
PRZEPROWADZAJĄCEJ WYWIAD 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 
 
..................................................................................... 

(podpis osoby, która prowadziła wywiad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/80rch 



Projekt  

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  P R A C Y  I  P O L I T Y K I  S P O Ł E C Z N E J 1) 

z dnia  

w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu 

świadczeń rodzinnych 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wzory i sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo- 

-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zwanych dalej 

„sprawozdaniami”, oraz terminy i sposób przekazywania sprawozdań. 

§ 2. 1. Gmina składa wojewodzie, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 

ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej „ustawą”, 

w formie elektronicznej, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego 

kwartału, kwartalne sprawozdanie zawierające dane rzeczowe o realizacji ustawy oraz 

informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych i kosztach ich obsługi, składkach na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składkach  

na ubezpieczenie zdrowotne, sporządzone na podstawie bieżącej ewidencji wypłaconych 

świadczeń rodzinnych, zapłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także na podstawie 

ewidencji kosztów obsługi. 

2. Wojewoda składa kwartalne zbiorcze sprawozdanie zawierające dane ze sprawozdań, 

o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy, w formie elektronicznej, w terminie  

do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału. 

                                                           

1)  Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – rodzina, na podstawie § 1 
ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485). 

  



– 2 – 

3. Wzór sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 1  

do rozporządzenia. 

4. Marszałek województwa składa wojewodzie, zgodnie z przepisami wydanymi  

na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy, w formie elektronicznej, w terminie do 15. dnia miesiąca 

następującego po upływie każdego kwartału, kwartalne sprawozdanie zawierające informacje 

o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących 

świadczeń rodzinnych, w tym o kosztach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej. 

5. Wojewoda składa kwartalne sprawozdanie zawierające dane ze sprawozdania,  

o którym mowa w ust. 4, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy, w formie elektronicznej, w terminie  

do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału. 

6. Wzór sprawozdań, o których mowa w ust. 4 i 5, określa załącznik nr 2  

do rozporządzenia. 

§ 3. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do sporządzania sprawozdań, 

począwszy od sprawozdań za I kwartał 2016 r. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) 

 

 

 

MINISTER  

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

                                                           

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń 
rodzinnych (Dz. U. poz. 441), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na 
podstawie art. 10 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. …). 



Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
 z dnia ... (poz. ...) 

 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

 
Dane 
organu sporządzającego sprawozdanie 
(nazwa i adres) 
 
Wojewoda/Gmina1) ............ 
 
kwartalne sprawozdanie/kwartalne zbiorcze sprawozdanie1) rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 
zawierające dane rzeczowe o realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 114) o świadczeniach rodzinnych oraz 
informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych i kosztach ich obsługi, składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego oraz składkach na ubezpieczenie zdrowotne za ...... kwartał 20... r. 
 
A. Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
 

Wydatki narastająco od początku roku w zł 
 

Liczba świadczeń narastająco od początku roku 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trzy miesiące kwartału 
 

 
 

 
 

trzy miesiące kwartału 
 

 
 

 
 

pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

 

dwa 
miesiące 
kwartału 

 

razem 
 

w tym:  
w ramach 

koordynacji 
 

pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

 

dwa 
miesiące 
kwartału 

 

razem 
 

w tym:  
w ramach 

koordynacji 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

1. 
 

Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko 
w wieku: 
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1.1. do ukończenia 5. roku życia       
 
 

X 
 
 

      
 
 

X 
 
 
 

1.2. 
 

powyżej 5. roku życia do ukończenia 
18. roku życia 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1.3. 
 

powyżej 18. roku życia do ukończenia 
21. roku życia 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1.4. 
 

powyżej 21. roku życia do ukończenia 
24. roku życia 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

Dodatki do zasiłków rodzinnych,  
z tego z tytułu: 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.1. 
 

urodzenia dziecka   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.2. 
 

opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.3. 
 

samotnego wychowywania dziecka i 
utraty prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych na skutek upływu 
ustawowego okresu jego pobierania 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.4. 
 

samotnego wychowywania dziecka, z 
tego wypłacone na podstawie: 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.4.1. 
 

art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy2)   
 

  
 

  
 

X 
  
  
  
 

 
 

 
 

 
 

X 
  
  
  
 

2.4.2. 
 

art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy2)   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.4.3. 
 

art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy2)   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.4.4. 
 

art. 11a ust. 2 ustawy2)   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.5. 
 

kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego, z tego  
w wieku: 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.5.1. 
 

do 5. roku życia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.5.2. 
 

powyżej 5. roku życia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.6. 
 

rozpoczęcia roku szkolnego   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.7. 
 

podjęcia przez dziecko nauki  
w szkole poza miejscem zamieszkania, 
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z tego  
w związku z: 

2.7.1. 
 

zamieszkaniem  
w miejscowości, w której znajduje się 
szkoła 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.7.2. 
 

dojazdem do miejscowości,  
w której znajduje się szkoła 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.8. 
 

wychowywania dziecka  
w rodzinie wielodzietnej 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

Zasiłki rodzinne z dodatkami (wiersz 1 
+ wiersz 2) 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

Zasiłki pielęgnacyjne, z tego 
wypłacone na podstawie: 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4.1. 
 

art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy2) 

 
  
 

  
 

  
 

 
X 
 
 
 

  
 

  
 

  
 

 
X 
 
 
 

4.2. 
 

art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy2)   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4.3. 
 

art. 16 ust. 3 ustawy2) 

 
  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4.4. 
 

art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy2)   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

5. 
 

Świadczenia pielęgnacyjne, z tego 
wypłacone na podstawie: 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

5.1.  art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy2)    

X 

   

X 5.2. art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy2)       
5.3. art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy2)       
5.4. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy2)       
6. Dodatek do świadczenia 

pielęgnacyjnego 
        

7. Specjalny zasiłek opiekuńczy         
8. 
 

Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + 
wiersz 5 + wiersz 6 + wiersz 7) 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

9. Razem (wiersz 3 + wiersz 8)                 
10. 
 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka 

  
 

  
 

  
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
x 

11. 
 

Razem (wiersz 9 + wiersz 10)   
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1) Niepotrzebne skreślić. 
2) Dotyczy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
 
B. Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 

 
 

 
 

Wydatki narastająco od początku roku w zł 
 

Liczba świadczeń narastająco od początku 
roku 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

 
 
 

 
 

trzy miesiące kwartału 
 

 
 

 
 

trzy miesiące kwartału 
 

 
 

 
 

pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

 

dwa 
miesiące 
kwartału 

 

razem 
 

w tym:  
w ramach 

koordynacji 
 

pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

 

dwa 
miesiące 
kwartału 

 

razem 
 

w tym:  
w ramach 

koordynacji 
 

1 2 
 

3 
 

4 
 

5 6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 

1. 
 

Składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe opłacane za 
osoby pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. Składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe opłacane za 
osoby pobierające 
specjalny zasiłek opiekuńczy 

        

4 Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające 
specjalny zasiłek opiekuńczy 

        

5. 
 

Razem (wiersz 1 + wiersz 2  
+ wiersz 3 + wiersz 4) 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 
C. Informacja na temat należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 

Lp. Wyszczególnienie Kwoty narastająco od początku roku w zł1) 
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pierwszy miesiąc 

kwartału 
 

dwa miesiące 
kwartału 

 

trzy miesiące 
kwartału 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

1. 
 

Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na ostatni dzień 
miesiąca 
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

Kwota umorzonych nienależnie pobranych świadczeń, w tym: 
 

  
 

  
 

  
 

2.1. 
 

w wyniku decyzji marszałka województwa 
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

Kwota nienależnie pobranych świadczeń, w przypadku których w danym 
miesiącu podjęto decyzję o rozłożeniu na raty 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

Kwota nienależnie pobranych świadczeń, potrącona w danym miesiącu  
z bieżąco wypłacanych świadczeń 
 

  
 

  
 

  
 

5. Kwota wygaszonych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zgodnie  
z art. 30 ust. 11 ustawy2) 

   

1) Zasada narastania nie dotyczy wiersza 1. 
2) Dotyczy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
 
 
 
D. Informacja o odzyskanych świadczeniach nienależnie pobranych oraz świadczeniach niepodjętych 

Lp. 
 
 
 

Wyszczególnienie 
 
 
 

Kwoty narastająco od początku roku w zł 
 

 
 

 
 

trzy miesiące kwartału 
 

pierwszy miesiąc 
kwartału 

 

dwa miesiące 
kwartału 

 

razem 
 

w tym: na podstawie 
decyzji marszałka 

województwa 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1. 
 

Zasiłki rodzinne 
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2. 
 

Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu: 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.1. 
 

urodzenia dziecka 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.2. 
 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  
z urlopu wychowawczego 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.3. 
 

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa 
do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu 
ustawowego okresu jego pobierania 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.4. 
 

samotnego wychowywania dziecka 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.5. 
 

kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego, z tego w wieku: 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.5.1. 
 

do 5. roku życia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.5.2. 
 

powyżej 5. roku życia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.6. 
 

rozpoczęcia roku szkolnego   
 

  
 

  
 

  
 

2.7. 
 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania, z tego  
w związku z: 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.7.1. 
 

zamieszkaniem w miejscowości,  
w której znajduje się szkoła 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.7.2. 
 

dojazdem do miejscowości,  
w której znajduje się szkoła 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.8. 
 

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

Zasiłki rodzinne z dodatkami (wiersz 1 + wiersz 2) 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

Zasiłki pielęgnacyjne 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

5. 
 

Świadczenia pielęgnacyjne 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

6. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego     
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7. Specjalny zasiłek opiekuńczy     
8. 
 

Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5  
+ wiersz 6 + wiersz 7) 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

9. 
 

Razem (wiersz 3 + wiersz 8) 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

10. 
 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 
dziecka 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

11. 
 

Razem (wiersz 9 + wiersz 10) 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

11.1. 
 

w tym: kwoty odzyskanych nienależnie pobranych 
świadczeń podlegające zwrotowi do budżetu 
państwa 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Wydatki ze środków własnych gminy na świadczenia rodzinne i liczba świadczeń 

 
 

 
 

Wydatki narastająco od początku roku 
w zł 

 

Liczba świadczeń narastająco od początku roku 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
 

 
 

 
 trzy miesiące 

kwartału 
 
 

 
 

 
 

trzy miesiące kwartału 
  

 
 
 

pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

 

dwa 
miesiące 
kwartału 

 

pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

 

dwa miesiące 
kwartału 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

1. Dodatki do zasiłków rodzinnych,             
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 z tego z tytułu: 
 

      

1.1. 
 

urodzenia dziecka 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1.2. 
 

opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu 
wychowawczego 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1.3. 
 

samotnego wychowywania 
dziecka i utraty prawa do zasiłku 
dla bezrobotnych na skutek 
upływu ustawowego okresu jego 
pobierania 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1.4. 
 

samotnego wychowywania 
dziecka 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1.5. 
 

kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego, z tego  
w wieku: 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1.5.1. do 5. roku życia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1.5.2. 
 

powyżej 5. roku życia   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1.6. 
 

rozpoczęcia roku szkolnego   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1.7. 
 

podjęcia przez dziecko nauki  
w szkole poza miejscem 
zamieszkania, z tego w związku 
z: 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1.7.1. 
 

zamieszkaniem w miejscowości, 
w której znajduje się szkoła 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1.7.2. 
 

dojazdem do miejscowości,  
w której znajduje się szkoła 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1.8. 
 

wychowywania dziecka  
w rodzinie wielodzietnej 
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2. 
 

Zapomoga wypłacana przez 
gminę na podstawie art. 22a 
ustawy1) 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1) Dotyczy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
 
 
F. Informacja na temat finansowania świadczeń rodzinnych i kosztów ich obsługi 

Lp. 
 
 

Wyszczególnienie 
 
 

Kwoty narastająco od początku roku1) 
 

pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

 

dwa miesiące 
kwartału 

 

trzy miesiące 
kwartału 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

1. 
 

Wysokość planowanych w danym roku wydatków budżetu państwa w rozdziale 
852122) klasyfikacji budżetowej (wg stanu na ostatni dzień miesiąca) 
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

Otrzymana z budżetu państwa w danym miesiącu dotacja w rozdziale 852122) 
klasyfikacji budżetowej 
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

Dotacja z budżetu państwa na koszty obsługi 
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, z tego:   
 

  
 

  
 

4.1. 
 

wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,  
w tym: 

  
 

  
 

  
 

4.1.1. przyznawane fakultatywnie składowe wynagrodzenia    
4.2. wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, w tym: 
   

4.2.1. przyznawane fakultatywnie składowe wynagrodzenia    
4.3.  wydatki inwestycyjne    
4.4. wydatki pozostałe, w tym:    
4.4.1. wydatki związane z utrzymaniem lokalu       
4.4.2. wydatki związane z umową najmu    
5. 
 

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych sfinansowane z dotacji z budżetu 
państwa w rozdziale 852122) klasyfikacji budżetowej, z tego: 
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5.1. wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,  
w tym: 

   

5.1.1. przyznawane fakultatywnie składowe wynagrodzenia    
5.2. wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, w tym: 
   

5.2.1. przyznawane fakultatywnie składowe wynagrodzenia    
5.3.  wydatki inwestycyjne    
5.4. wydatki pozostałe, w tym:    
5.4.1. wydatki związane z utrzymaniem lokalu    
5.4.2. wydatki związane z umową najmu    
5.4.3. wydatki związane z korespondencją    
6. 
 

Liczba osób realizujących świadczenia rodzinne, w tym:    

6.1. 
 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na pełne etaty)    

6.2. 
 

zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej    

6.3. innych    
7.  Liczba m2 lokalu, w którym są realizowane zadania z zakresu świadczeń 

rodzinnych 
   

1) Zasada narastania nie dotyczy wierszy 1., 6., 6.1., 6.2., 6.3. i 7. 
2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 
 
 
G. Informacja uzupełniająca o realizacji świadczeń rodzinnych 

 
 

 
 

Wykonanie miesięczne 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
 

pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

 

drugi miesiąc 
kwartału 

 

trzeci miesiąc 
kwartału 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

1. Liczba wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym:    
1.1. o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym:    
1.1.1. przekazanych według właściwości    
1.1.2. zamkniętych bez nadania biegu lub bez rozpatrzenia z powodu niewywiązania    
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się z obowiązku uzupełniania danych w ustawowo wyznaczonym terminie 
2. 
 

Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych przez 
organ właściwy 
 

  
 

  
 

  
 

2.1.  w tym: stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia       
3. 
 

Liczba spraw, w których rozłożono na raty należności z tytułu nienależnie 
pobranych świadczeń rodzinnych 
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

Liczba decyzji w sprawie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych 
świadczeń rodzinnych 
 

  
 

  
 

  
 

5. Liczba spraw, w których wygaszono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,  
na podstawie art. 30 ust. 11 ustawy1) 

   

6. 
 

Liczba decyzji ostatecznych wydanych przez samorządowe kolegia odwoławcze,  
w tym: 

  
 

  
 

  
 

6.1. 
 

pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego 
 

  
 

  
 

  
 

6.2. 
 

zmieniających decyzję organu właściwego 
 

  
 

  
 

  
 

6.3. 
 

uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących sprawę do 
ponownego rozpatrzenia 
 

  
 

  
 

  
 

1) Dotyczy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
 
 
 
H. Informacje o rodzinach pobierających świadczenia rodzinne 

Lp. 
 
 
 

Wyszczególnienie 
 
 
 

Wykonanie miesięczne 
 

pierwszy miesiąc kwartału 
 

drugi miesiąc kwartału 
 

trzeci miesiąc kwartału 
 

z 1 
dzieckiem 

 

z 2 
dzieci 

 

z 3 
dzieci 

 

z 4 i więcej 
dzieci 

 

z 1 
dzieckiem 

 

z 2 
dzieci 

 

z 3 
dzieci 

 

z 4  
i więcej 
dzieci 

 

z 1 
dzieckiem 

 

z 2 
dzieci 

 

z 3 
dzieci 

 

z 4  
i więcej 
dzieci 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

1. Liczba rodzin pełnych1)                         
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 bez dziecka 
niepełnosprawnego, 
pobierających świadczenia 
rodzinne, z tego  
o dochodzie rodziny  
w przeliczeniu na osobę: 

            

1.1. 
 

bez dochodu   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1.2. 
 

do 200 zł 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1.3. 
 

od 200,01 do 400 zł 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1.4. 
 

od 400,01 do 539 zł 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1.5. 
 

od 539,01 do 574 zł 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1.6. 
 

od 574,01 do 1922 zł 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

Liczba rodzin pełnych1)  
z dzieckiem 
niepełnosprawnym 
pobierających świadczenia 
rodzinne, z tego  
o dochodzie rodziny  
w przeliczeniu na osobę: 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.1. 
 

bez dochodu 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.2. 
 

do 200 zł 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.3. 
 

od 200,01 do 400 zł 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.4. 
 

od 400,01 do 623 zł 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.5. 
 

od 623,01 do 664 zł 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2.6. 
 

od 664,01 do 1922 zł 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3. Liczba rodzin niepełnych2)                         
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 bez dziecka 
niepełnosprawnego 
pobierających świadczenia 
rodzinne, z tego  
o dochodzie rodziny  
w przeliczeniu na osobę: 

            

3.1. 
 

bez dochodu 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3.2. 
 

do 200 zł 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3.3. 
 

od 200,01 do 400 zł 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3.4. 
 

od 400,01 do 539 zł 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3.5. 
 

od 539,01 do 574 zł 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3.6. 
 

od 574,01 do 1922 zł   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4. 
 

Liczba rodzin niepełnych2) 
z dzieckiem 
niepełnosprawnym 
pobierających świadczenia 
rodzinne, z tego  
o dochodzie rodziny  
w przeliczeniu na osobę: 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4.1. 
 

bez dochodu 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4.2. 
 

do 200 zł 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4.3. 
 

od 200,01 do 400 zł 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4.4. 
 

od 400,01 do 623 zł 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4.5. 
 

od 623,01 do 664 zł 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4.6. 
 

od 664,01 do 1922 zł 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1) Rodziny z wyłączeniem rodzin osób samotnie wychowujących dzieci (art. 3 pkt 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych). 
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2) Rodziny osób samotnie wychowujących dzieci (art. 3 pkt 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych). 
 
 
I. Informacje statystyczne 

Lp. 
 
 

Wyszczególnienie 
 
 

Wykonanie miesięczne 
 

pierwszy miesiąc kwartału 
 

drugi miesiąc kwartału 
 

trzeci miesiąc kwartału 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

1. 
 

 Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne   
 

  
 

  
 

2. 
 

 Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny, w tym: 
 

  
 

  
 

  
 

2.1. 
 

 na 1 dziecko 
 

  
 

  
 

  
 

2.2. 
 

 na 2 dzieci 
 

  
 

  
 

  
 

2.3. 
 

 na 3 dzieci 
 

  
 

  
 

  
 

2.4. 
 

 na 4 i więcej dzieci 
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 
Osoba sporządzająca sprawozdanie:    
imię i nazwisko: ..............     .......................... 
telefon: ...................... 
e-mail: ....................... 
Data: ......................... 
 
 
 
OBJAŚNIENIA: 
1. W częściach A, B, C, D, E, F sprawozdania liczbę świadczeń oraz wydatki ujmuje się narastająco od początku roku (np. informacja za miesiąc maj ujęta  
w sprawozdaniu za II kwartał w kolumnach 4 i 8 obejmuje dane za okres styczeń–maj). 
2. W częściach G, H i I sprawozdania dane podaje się w ujęciu miesięcznym (nienarastająco). 
3. Wartości w sprawozdaniu ujmuje się z dokładnością do 1 zł, z wyjątkiem części F wiersz 6.1. sprawozdania, w którym liczbę etatów wykazuje się  
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z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Sprawozdanie sporządza się metodą kasową – ujmuje się wydatki faktycznie poniesione i liczbę rzeczywiście wypłaconych świadczeń. W przypadku 
gdy świadczenie jest wypłacane w ratach, w części A i B w kolumnach 7–10 oraz w części E w kolumnach 6–8 sprawozdania świadczenie ujmuje się  
w miesiącu, w którym wypłacono pierwszą ratę, zaś kwoty wykazuje się według faktycznej wypłaty. 
5. Liczby i kwoty wypłacanych świadczeń wykazane w części A sprawozdania nie są pomniejszane o zwroty świadczeń nienależnie pobranych. 
6. W częściach A i B kolumny 6 i 10 sprawozdania dotyczą świadczeń rodzinnych przyznanych przez marszałka województwa w ramach koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego państw Unii Europejskiej (tj. decyzji, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych). Kwoty tych świadczeń są wykazywane także, łącznie z innymi świadczeniami i świadczeniobiorcami, w kolumnach 3 i 4 oraz 7 i 8. 
7. W części D sprawozdania należy ująć informacje na temat świadczeń sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa. 
8. W części D sprawozdania wykazuje się odzyskane świadczenia nienależnie pobrane bez pobranych odsetek. 
9. W części D w wierszu 11.1. sprawozdania wykazuje się odzyskane świadczenia nienależnie pobrane: 
a) wypłacone w latach ubiegłych, 
b) wypłacone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i przekazane do odzyskania gminom, 
c) wypłacone przez organ inny niż organ właściwy, który odzyskał nienależnie pobrane świadczenia. 
10. W części D sprawozdania ujmuje się świadczenia niepodjęte. W części A wykazuje się świadczenia faktycznie wypłacone (jeżeli osoba nie zgłasza się 
po świadczenia, to w części A nie wykazuje się wydatków). Jeżeli świadczenie nie zostało wykazane w części A jako świadczenie pobrane, to nie wykazuje 
się go w części D. Istnieje jeden wyjątek od powyższej zasady – jeżeli organ przekazał do wypłaty świadczenie i do momentu złożenia sprawozdania za 
dany kwartał roku nie uzyskał informacji o niepobraniu tego świadczenia (np. 3-miesięczna umowa z pocztą), to jest ono wykazywane w części A (brak 
uwzględnienia w części D). Świadczenia niepodjęte, wykazane wcześniej w części A, wykazuje się w części D w miesiącu, w którym prawo do świadczeń 
wygasło (wygaśnięcie nie skutkuje koniecznością uwzględnienia tego faktu w powyższym miesiącu w części A). W sytuacji gdy niepodjęte świadczenia 
były przekazane do wypłaty w roku poprzednim, należy wykazać te świadczenia również w wierszu 11.1. części D. 
11. W części E sprawozdania wykazuje się liczbę świadczeń i wydatki ze środków własnych gminy poniesione na podstawie art. 15a i art. 22a ustawy  
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
12. W części F w wierszu 3. sprawozdania wykazuje się 3% otrzymanej dotacji w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej. 
13. W części F w wierszu 4. sprawozdania ujmuje się całość wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu 
państwa ujętej w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej oraz z innych źródeł. 
14. W części F w wierszach 4.1., 4.2., 5.1. oraz 5.2. sprawozdania wykazuje się wydatki na wynagrodzenia zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, 
nagrodę jubileuszową, jednorazową odprawę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, dodatkowe wynagrodzenie 
roczne, tzw. „trzynastkę”, dodatek specjalny, dodatek funkcyjny oraz nagrody wraz z pochodnymi, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.). 
15. W części F w wierszach 4.1.1., 4.2.1., 5.1.1. oraz 5.2.1. sprawozdania wykazuje się wydatki na fakultatywne składowe wynagrodzenia, do których na 
podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) samorządowych zalicza się dodatek funkcyjny, dodatek 
specjalny oraz nagrody wraz z pochodnymi (w umowach cywilnoprawnych jest możliwe uregulowanie kwestii fakultatywnych składników wynagrodzenia na 
podstawie art. 3531 Kodeksu cywilnego). 
16. W części F w wierszach 4.3. i 5.3. sprawozdania wykazuje się wydatki inwestycyjne, które zostały poniesione na pierwsze wyposażenie lokalu lub które 
przekroczyły 3,5 tys. zł. 
17. W części F w wierszach 4.4. i 5.4. sprawozdania wykazuje się wydatki pozostałe, które nie są wydatkami na wynagrodzenie i nie są wydatkami 
inwestycyjnymi. 
18. W części F w wierszach 4.4.1. i 5.4.1. sprawozdania wykazuje się wydatki związane z utrzymaniem lokalu bez wydatków związanych z umową najmu 
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lokalu. Jeśli opłata czynszowa jest wliczona do wydatków związanych z umową najmu, wykazuje się ją w części F w wierszach 4.4.2. i 5.4.2. 
19. W części F w wierszu 6. sprawozdania wykazuje się liczbę osób realizujących świadczenia rodzinne (np. jeżeli świadczenia realizują dwie osoby 
zatrudnione na 0,5 etatu, w wierszu 6. wykazuje się liczbę 2, natomiast w wierszu 6.1. liczbę 1). W przypadku zatrudnienia osoby na podstawie różnych 
umów wykazuje się tę osobę w odpowiednich wierszach sprawozdania odnoszących się do danego rodzaju zatrudnienia (np. jeżeli osoba jest zatrudniona 
jednocześnie na 0,5 etatu oraz umowę zlecenie, w wierszu 6.1. wykazuje się 0,5, a w wierszu 6.2. wykazuje się 1). 
20. W części F w wierszach 6.1. i 6.2. sprawozdania wykazuje się liczbę osób, za które pracodawca ponosi pełne koszty zatrudnienia. 
21. W części F w wierszu 6.3. sprawozdania wykazuje się również liczbę osób, za które pracodawca nie ponosi pełnych kosztów zatrudnienia. 
22. W części F w wierszu 7. sprawozdania wykazuje się liczbę m2 lokalu, w którym są realizowane zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. W przypadku 
zajmowania tylko części lokalu należy przypisać proporcjonalnie wartość powierzchni użytkowej wykorzystanej do realizacji ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
23. W części H sprawozdania wykazuje się rodziny pobierające świadczenia rodzinne uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. 
24. W części I w wierszu 1. sprawozdania są wykazywane wszystkie rodziny pobierające świadczenia rodzinne – również te, które pobierają świadczenia 
nieuzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. 
25. W sprawozdaniu sformułowanie „w tym” oznacza sumę niezupełną, natomiast „z tego” oznacza sumę zupełną. 
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Załącznik nr 2  

WZÓR 

Dane 
organu sporządzającego sprawozdanie 
(nazwa i adres) 
 
Wojewoda/Marszałek Województwa1) ........... 
 
Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zawierające informacje o realizacji zadań z zakresu 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym o kosztach realizacji zadania zleconego z zakresu 
administracji rządowej za ........ kwartał 20... r. 
 
 
A. Liczba rozpatrywanych spraw i dokumentów wysłanych do instytucji zagranicznej oraz otrzymanych odpowiedzi na potrzeby ustalenia prawa  
do  świadczeń rodzinnych wypłacanych w Polsce 

Lp. 
 

Dotyczy 
państwa 

 

 
Liczba 

spraw, które 
wpłynęły  

w kwartale 
 

Liczba dokumentów wysłanych/otrzymanych w kwartale 
 

Liczba spraw 
załatwionych 
w kwartale 

 

 
 

 
  

 
SED z serii F 

 

 
SED z 
serii R 

 

SED z 
serii H 

pozostałe 
dokumenty razem  

 
ogółem w tym 

F024 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (4+6+7+8) 10 

1. 
 

 Austria 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

2. 
 

 Belgia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

3. 
 

 Bułgaria 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

4. 
 

 Cypr 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

5.  Czechy               
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6. 
 

 Dania 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

7. 
 

 Estonia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

8. 
 

 Finlandia   
 

  
 

  
 

  
 

      
 

9. 
 

 Francja 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

10. 
 

 Grecja 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

11. 
 

 Hiszpania 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

12. 
 

 Holandia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

13. 
 

 Irlandia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

14. 
 

 Litwa 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

15. 
 

 Luksemburg 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

16. 
 

 Łotwa 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

17. 
 

 Malta 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

18. 
 

 Niemcy 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

19. 
 

 Portugalia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

20. 
 

 Rumunia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

21. 
 

 Słowacja 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

22. 
 

 Słowenia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

23. 
 

 Szwecja 
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24. 
 

 Węgry 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

25. 
 

 Wielka Brytania 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

26. 
 

 Włochy 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

A. 
 

 Razem UE 
(suma wierszy 
od 1 do 26) 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

27. 
 

 Islandia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

28. 
 

 Liechtenstein 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

29. 
 

 Norwegia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

30. 
 

 Szwajcaria 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

B. 
 

 Łącznie 
(suma wierszy 
od A do 30)  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

1) Niepotrzebne skreślić. 
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B. Liczba rozpatrywanych spraw i dokumentów otrzymanych z instytucji zagranicznych oraz wysłanych odpowiedzi na potrzeby ustalenia prawa  
do świadczeń rodzinnych wypłacanych za granicą 

Lp. 
 

Dotyczy 
państwa 

 

 
Liczba 

spraw, które 
wpłynęły  

w kwartale 
 

Liczba dokumentów otrzymanych/wysłanych w kwartale 
 

Liczba spraw 
załatwionych 
w kwartale 

 

 
 

 
 

 
 

 
SED z serii F 

 
SED  

z serii R 
 

SED  
z serii H 

pozostałe 
dokumenty razem  

 ogółem w tym 
F024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(4+6+7+8) 10 

1. 
 

 Austria 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

2. 
 

 Belgia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

3. 
 

 Bułgaria 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

4. 
 

 Cypr 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

5. 
 

 Czechy 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

6. 
 

 Dania 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

7. 
 

 Estonia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

8. 
 

 Finlandia   
 

  
 

  
 

  
 

      
 

9. 
 

 Francja 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

10. 
 

 Grecja 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

11. 
 

 Hiszpania   
 

  
 

  
 

  
 

      
 

12. 
 

 Holandia   
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13. 
 

 Irlandia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

14. 
 

 Litwa 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

15. 
 

 Luksemburg 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

16. 
 

 Łotwa 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

17. 
 

 Malta 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

18. 
 

 Niemcy 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

19. 
 

 Portugalia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

20. 
 

 Rumunia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

21. 
 

 Słowacja 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

22. 
 

 Słowenia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

23. 
 

 Szwecja 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

24. 
 

 Węgry 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

25. 
 

 Wielka Brytania 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

26. 
 

 Włochy 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

A. 
 

 Razem UE 
(suma wierszy 
od 1 do 26) 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

27. 
 

 Islandia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

28. 
 

 Liechtenstein   
 

  
 

  
 

  
 

      
 

29. 
 

 Norwegia   
 

  
 

  
 

  
 

      
 

30.   Szwajcaria              
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B. 
 

 Łącznie 
(suma wierszy 
od A do 30)  

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

 
C. Informacja uzupełniająca o realizacji zadań z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych 

Lp. 
 
 

Wyszczególnienie 
 
 

Wykonanie miesięczne 
 

pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

 

drugi 
miesiąc 
kwartału 

 

trzeci 
miesiąc 
kwartału 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

1. 
 

Liczba spraw wpływających z organów właściwych,  
w tym: 
 

  
 

  
 

  
 

1.1. 
 

na podstawie art. 23a ust. 1 ustawy1) 
 

  
 

  
 

  
 

1.2. 
 

na podstawie art. 23a ust. 2 ustawy1) 
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

Liczba przypadków, w których wskutek wniosku 
organu właściwego ustalono w trybie art. 23a 
ustawy1), że mają zastosowanie przepisy  
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących 
świadczeń rodzinnych, w tym: 
 

  
 

  
 

  
 

3.1. liczba decyzji ustalających nienależnie pobrane 
świadczenia rodzinne 

      

3.2. 
 

liczba decyzji ustalających świadczenia rodzinne dla 
cudzoziemców 
 

  
 

  
 

  
 

3.3. liczba decyzji ustalających świadczenia rodzinne dla 
obywateli polskich 
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3.4. liczba decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty lub 
odroczeniu terminu spłaty nienależnie pobranych 
świadczeń rodzinnych 

   

4. Liczba wystawionych tytułów egzekucyjnych, w tym:    

4.1. liczba wystawionych zastępczych tytułów 
egzekucyjnych na wniosek instytucji zagranicznej 

   

5. Liczba wystawionych upomnień w postępowaniu 
egzekucyjnym 

   

1) Dotyczy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
 
D. Informacja o świadczeniach nienależnie pobranych 

Lp. 
 
 

Wyszczególnienie 
 
 

Kwoty narastająco od początku roku  
w zł 

 
pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

 

dwa 
miesiące 
kwartału 

 

trzy 
miesiące 
kwartału 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

1. 
 

Kwoty ustalonych nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych 
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 
umorzonych w trybie art. 23a ust. 10 ustawy1) 
 

  
 

  
 

  
 

1) Dotyczy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
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E. Informacje na temat finansowania zadania z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych 

Lp. 
 
 

Wyszczególnienie 
 
 

Kwoty narastająco od początku roku1)  
w zł 

 
pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

 

dwa 
miesiące 
kwartału 

 

trzy 
miesiące 
kwartału 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

1. 
 

Wysokość planowanych w danym roku wydatków 
budżetu państwa w rozdziale 852122) klasyfikacji 
budżetowej (wg stanu na ostatni dzień miesiąca) 
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

Otrzymana z budżetu państwa w danym miesiącu 
dotacja w rozdziale 852122) klasyfikacji budżetowej 
 

  
 

  
 

  
 

3. 
 

Wydatki na obsługę zadania z zakresu koordynacji 
świadczeń rodzinnych, w tym: 

  
 

  
 

  
 

3.1. 
 

wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych  
na podstawie umowy o pracę, w tym: 

  
 

  
 

  
 

3.1.1. przyznawane fakultatywnie składowe 
wynagrodzenia 

   

3.2. wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych  
na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym: 

   

3.2.1. przyznawane fakultatywnie składowe 
wynagrodzenia 

   

3.3. wydatki inwestycyjne    
3.4. wydatki pozostałe, w tym:    
3.4.1. wydatki związane z utrzymaniem lokalu    
3.4.2. wydatki związane z umową najmu    
3.4.3. wydatki związane z korespondencją    
4. 
 

Wydatki na obsługę zadania z zakresu koordynacji 
świadczeń rodzinnych sfinansowane z dotacji  
z budżetu państwa w rozdziale 852122) klasyfikacji 
budżetowej, w tym: 

  
 

  
 

  
 

4.1. wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych  
na podstawie umowy o pracę, w tym: 
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4.1.1. przyznawane fakultatywnie składowe 
wynagrodzenia 

   

4.2. wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych  
na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym: 

   

4.2.1. przyznawane fakultatywnie składowe 
wynagrodzenia 

   

4.3. wydatki inwestycyjne    
4.4. wydatki pozostałe, w tym:    
4.4.1. wydatki związane z utrzymaniem lokalu    
4.4.2. wydatki związane z umową najmu    
4.4.3. wydatki związane z korespondencją    
5. Liczba osób realizujących zadania z zakresu 

koordynacji świadczeń rodzinnych, w tym: 
   

5.1. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  
(w przeliczeniu na pełne etaty) 

   

5.2. zatrudnionych na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

   

5.3. 
 

innych    

6.  Liczba m2 lokalu, w którym realizowane są zadania 
z zakresu świadczeń rodzinnych 

   

1) Zasada narastania nie dotyczy wierszy 1., 5., 5.1., 5.2., 5.3. i 6. 
2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 
 
 
Osoba sporządzająca sprawozdanie: 
imię i nazwisko: ................................. 
telefon: ........................... 
e-mail: ............................ 
Data: .................... 
 
OBJAŚNIENIA: 
1. W częściach A i B sprawozdania dane podaje się w ujęciu kwartalnym (nienarastająco). 
2. W części C sprawozdania dane podaje się w ujęciu miesięcznym (nienarastająco). 
3. W części A, B i C sprawozdania za sprawę uznaje się wniosek od obywatela, w tym o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, wpływający  
do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także sprawy wpływające z organów właściwych na podstawie art. 23a ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Przy czym: 
- wnioski objęte odrębnym postępowaniem administracyjnym stanowią oddzielne sprawy, 
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- kolejne okresy zasiłkowe dla jednej rodziny stanowią oddzielne sprawy, 
- w przypadku zapytania o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w stosunku do jednego 
okresu zasiłkowego, w trakcie którego na członka rodziny/członków rodziny pobierano różnego rodzaju świadczenia rodzinne, stanowią one jedną sprawę 
dotyczącą jednej rodziny, 
- sprawy wszczęte w wyniku odwołania traktuje się jako nowe sprawy, 
- postępowania w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych stanowią odrębne sprawy. 
4. W części A i B sprawozdania w kolumnie 8 pozostałe dokumenty dotyczą formularzy z serii E oraz innych zapytań wysłanych do otrzymanych z instytucji 
zagranicznej. 
5. W części A sprawozdania w kolumnie 3 wykazuje się liczbę spraw, które wpłynęły w kwartale, tj. wnioski od obywateli o ustalenie prawa  
do świadczeń rodzinnych, wpływające bezpośrednio do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także sprawy wpływające z organów właściwych na 
podstawie art. 23a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
6. W części A sprawozdania w kolumnie 10 wykazuje się liczbę spraw załatwionych w kwartale, w szczególności sprawy zakończone: 
- decyzją dotyczącą ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych (m.in. przyznanie, odmowa, stwierdzenie nieważności, uchylenie decyzji) w Polsce, 
- wydaniem rozstrzygnięcia kończącego sprawę w danym kwartale (m.in. pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia, przekazanie zgodnie z właściwością, 
zawieszenie postępowania, umorzenie postepowania), 
- ustaleniem braku podstawy do zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie art. 23a ust. 7 ustawy  
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
7. W części B sprawozdania w kolumnie 3 wykazuje się liczbę spraw, które wpłynęły w kwartale, tj. wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
złożone w instytucji zagranicznej i sprawy inicjowane przez właściwą instytucję zagraniczną. 
8. W części B sprawozdania w kolumnie 10 wykazuje się liczbę spraw załatwionych w kwartale, w szczególności sprawy zakończone: 
- udzieleniem odpowiedzi na zapytanie właściwej instytucji zagranicznej, 
- decyzją dotyczącą ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych (m.in. przyznanie, odmowa), 
- wydaniem rozstrzygnięcia kończącego sprawę w danym kwartale (m.in. pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia, przekazanie zgodnie z właściwością, 
zawieszenie postępowania, umorzenie postepowania). 
9. W częściach D i E sprawozdania dane ujmuje się narastająco od początku roku (np. informacja za miesiąc maj ujęta w sprawozdaniu  
za II kwartał w kolumnie 4 obejmuje dane za okres styczeń-maj), z uwzględnieniem odnośnika nr 1 umieszczonego pod częścią E. 
10. Wartości w sprawozdaniu ujmuje się z dokładnością do 1 zł, z wyjątkiem części E wiersz 5.1. sprawozdania, w którym liczbę etatów wykazuje się  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
11. Świadczenia nienależnie pobrane wykazuje się w części D sprawozdania bez odsetek. 
12. W części E w wierszu 3. sprawozdania ujmuje się całość wydatków na obsługę zadania z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych, sfinansowanych 
w ramach dotacji celowej z budżetu państwa określonej w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej oraz pokrytych z innych źródeł. 
13. W części E w wierszach 3.1., 3.2., 4.1. oraz 4.2. sprawozdania wykazuje się wydatki na wynagrodzenia zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, 
nagrodę jubileuszową, jednorazową odprawę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, dodatkowe wynagrodzenie 
roczne, tzw. „trzynastkę”, dodatek specjalny, dodatek funkcyjny oraz nagrody wraz z pochodnymi, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.). 
14. W części E w wierszach 3.1.1., 3.2.1., 4.1.1. oraz 4.2.1. sprawozdania wykazuje się wydatki na fakultatywne składowe wynagrodzenia, do których na 
podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych zalicza się dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz nagrody wraz 
z pochodnymi (w umowach cywilnoprawnych jest możliwe uregulowanie kwestii fakultatywnych składników wynagrodzenia na podstawie art. 3531 Kodeksu 
cywilnego). 
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15. W części E w wierszach 3.3. i 4.3. sprawozdania wykazuje się wydatki inwestycyjne, które zostały poniesione na pierwsze wyposażenie lokalu lub 
które przekroczyły 3,5 tys. zł. 
16. W części E w wierszach 3.4. i 4.4. sprawozdania wykazuje się wydatki pozostałe, które nie są wydatkami na wynagrodzenie i nie są wydatkami 
inwestycyjnymi. 
17. W części E w wierszach 3.4.1. i 4.4.1. sprawozdania wykazuje się wydatki związane z utrzymaniem lokalu w przeliczeniu na m2 bez wydatków 
związanych z umową najmu lokalu. Ponadto, w części E w wierszach 3.4.1. i 4.4.1. wykazuje się wyodrębnione składowe zawarte w umowie najmu lokalu 
związane z jego utrzymaniem. 
18. W części E w wierszach 3.4.2. i 4.4.2. sprawozdania wykazuje się wydatki związane z umową najmu lokalu w przeliczeniu na m2. 
19. W części E w wierszu 5. sprawozdania wykazuje się liczbę osób realizujących zadanie z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych (np. jeżeli 
świadczenia realizują dwie osoby zatrudnione na 0,5 etatu, w wierszu 6. wykazuje się liczbę 2, natomiast w wierszu 6.1. liczbę 1). W przypadku 
zatrudnienia osoby na podstawie różnych umów wykazuje się tę osobę w odpowiednich wierszach sprawozdania odnoszących się do danego rodzaju 
zatrudnienia (np. jeżeli osoba jest zatrudniona jednocześnie na 0,5 etatu oraz umowę zlecenie, w wierszu 5.1. wykazuje się 0,5, a w wierszu 5.2. wykazuje 
się 1). 
20. W części E w wierszach 5.1. i 5.2. sprawozdania wykazuje się liczbę osób, za które pracodawca ponosi pełne koszty zatrudnienia. 
21. W części E w wierszu 5.3. sprawozdania wykazuje się liczbę osób, za które pracodawca nie ponosi kosztów zatrudnienia lub ponosi częściowe koszty 
zatrudnienia (występuje partycypacja innych podmiotów w kosztach zatrudnienia m.in.: pracownicy przebywający na zwolnieniu chorobowym, pobierający 
zasiłek macierzyński, osoby odbywające staż, osoby, których zatrudnienie jest dofinansowywane z innych źródeł, np. środków unijnych). 
22. W części E w wierszach 5., 5.1., 5.2. i 5.3. sprawozdania wykazuje się przeciętną miesięczną liczbę osób lub etatów realizujących zadania z zakresu 
koordynacji świadczeń rodzinnych. 
23. W części E w wierszu 6. sprawozdania wykazuje się liczbę m2 lokalu, w którym realizowane są zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. W przypadku 
zajmowania tylko części lokalu należy przypisać proporcjonalnie wartość powierzchni użytkowej wykorzystanej do realizacji ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
24. W sprawozdaniu sformułowanie „w tym” oznacza sumę niezupełną, natomiast „z tego” oznacza sumę zupełną. 
 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań 

rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych realizuje 

upoważnienie zawarte w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114). Rozporządzenie ma na celu uzyskanie niezbędnego 

zakresu informacji pozwalających na trafną alokację środków pomiędzy podmioty realizujące 

świadczenia. 

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych 

z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 441), które utraci moc 

z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 10 ustawy z dnia … 

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). 

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian art. 33 ustawy  

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wprowadzonych ww. nowelizacją, 

polegających na doprecyzowaniu trybu przekazywania sprawozdań rzeczowo-finansowych  

z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Dotychczas sprawozdania te były 

przekazywane przez gminy/samorząd województwa ministrowi właściwemu do spraw 

rodziny za pośrednictwem wojewody. Na mocy wprowadzonych zmian sprawozdania będą 

przekazywane przez gminy/samorząd województwa wojewodzie, który następnie będzie 

sporządzał sprawozdanie zbiorcze. Sprawozdanie zbiorcze będzie przekazywane ministrowi 

właściwemu do spraw rodziny. 

Ponieważ ww. zmiana ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

miała na celu wyłącznie doprecyzowanie trybu przekazywania sprawozdań rzeczowo-

finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, załączniki do 

rozporządzenia,  

w stosunku do dotychczasowego rozporządzenia, nie uległy zmianie.  

Jednocześnie, zgodnie z przepisami przejściowymi, przepisy rozporządzenia będą 

miały zastosowanie do sporządzania sprawozdań począwszy od sprawozdań za I kwartał 

2016 r. 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 



– 31 – 

 

Problematyka regulowana w projekcie rozporządzenia jest zgodna z przepisami prawa 

Unii Europejskiej i nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym instytucjom 

i organom Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, 

określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych  

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

technicznych. 

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie  

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

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu 
świadczeń rodzinnych.  
 
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Wiodące: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Elżbieta Seredyn – Podsekretarz Stanu w MPiPS 
 
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Aleksandra Brodzka-Jędrzejczak, tel. 22 529 06 69 
 

Data sporządzenia: 
24 kwietnia 2015 r. 
 
Źródło:  
art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 114). 
 
Nr w wykazie prac Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej:  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Projektowane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych  
z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych realizuje upoważnienie zawarte w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia  
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114). Rozporządzenie ma na celu uzyskanie 
niezbędnego zakresu informacji pozwalających na trafną alokację środków pomiędzy podmioty realizujące świadczenia. 
Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2013 r. 
w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 441), 
które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 10 ustawy z dnia … o zmianie 
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). 
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian art. 33 ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych wprowadzonych ww. nowelizacją, polegających na doprecyzowaniu trybu przekazywania sprawozdań 
rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Dotychczas sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych były 
przekazywane przez gminy/samorząd województwa ministrowi właściwemu do spraw rodziny za pośrednictwem 
wojewody. Na mocy wprowadzonych zmian sprawozdania będą przekazywane przez gminy/samorząd województwa 
wojewodzie, który następnie będzie sporządzał sprawozdanie zbiorcze. Sprawozdanie zbiorcze będzie przekazywane 
ministrowi właściwemu do spraw rodziny. 
Ponieważ ww. zmiana ustawy miała na celu wyłącznie doprecyzowanie trybu przekazywania sprawozdań rzeczowo- 
-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, załączniki do rozporządzenia, w stosunku do 
dotychczasowego rozporządzenia, nie uległy zmianie.  
Jednocześnie, zgodnie z przepisami przejściowymi, przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie do sporządzania 
sprawozdań począwszy od sprawozdań za I kwartał 2016 r. 

 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
 Nie dotyczy. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Podmioty realizujące 
ustawę, czyli urzędy 
gmin/miast oraz ośrodki 
pomocy społecznej, urzędy 
marszałkowskie  
i urzędy wojewódzkie. 

Ok. 2500 gmin oraz 
ośrodków pomocy 
społecznej, 
16 urzędów 
marszałkowskich 
i 16 urzędów 
wojewódzkich. 

Dane administracyjne. Konieczność 
sporządzania  
i przekazywania 
ministrowi właściwemu 
do spraw rodziny 
sprawozdań rzeczowo- 
-finansowych  
z wykonywania zadań  
z zakresu świadczeń 
rodzinnych. 
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt rozporządzenia zostanie przesłany, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii 
Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.  
Ponadto projekt zostanie przesłany do wojewodów. 
Projektowane rozporządzenie nie zostanie przesłane do konsultacji z partnerami społecznymi, bowiem nie dotyczy zakresu 
zadań związków zawodowych ani organizacji pracodawców. 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe 
z … r.) 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 
Dochody 
ogółem 

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

budżet 
państwa 

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

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
pozostałe 
jednostki 
(ZUS) 

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

pozostałe 
jednostki 
(NFZ) 

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

Wydatki 
ogółem 

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

budżet 
państwa 

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

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
pozostałe 
jednostki 
(oddzielnie) 

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

Saldo 
ogółem 

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

budżet 
państwa 

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

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

pozostałe 
jednostki 
(ZUS) 

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

pozostałe 
jednostki 
(NFZ) 

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

Źródła 
finanso-
wania  

  

Dodatkowe  
informacje, 
 w tym  
wskazanie 
źródeł  
danych  
i przyjętych d   
obliczeń  
założeń 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na zwiększenie wydatków lub zmniejszenie 
dochodów jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego. 
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie 
zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe 
z … r.) 

duże 
przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże 
przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe  

 

Niemierzalne   
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki  
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli  
i gospodarstwa domowe. 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
nie 
 nie dotyczy 

Komentarz 
9. Wpływ na rynek pracy  
Projektowane rozporządzenie nie będzie wywierało wpływu na rynek pracy. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój 

regionalny 
 inne:       

 demografia 
 mienie państwowe 

 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie 
wpływu 

 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Nie dotyczy. 
13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
Brak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/04/BS 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  P R A C Y  I  P O L I T Y K I  S P O Ł E C Z N E J 1) 

z dnia 

w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów 

wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

Na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228, z późn. zm.2)) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, zwanych dalej „świadczeniami”, i wstrzymywania ich wypłaty; 

2) sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczeń; 

3) wzory: 

a) wniosku o ustalenie prawa do świadczeń, 

b) oświadczeń o dochodach członków 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 art.15 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, 

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. 

                                                           

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1548, z 2013 r. 
poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 567 i 1198. 
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§ 2. 1. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń wszczyna się na podstawie 

wniosku o ustalenie prawa do świadczeń, zwanego dalej „wnioskiem”, którego wzór określa 

załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

2. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

1) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

świadczeniowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

2) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu 

na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.); 

wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia; 

3) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie 

o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 

powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; wzór 

oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia; 

4) zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do 

szkoły lub szkoły wyższej; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 5 do 

rozporządzenia; 

5) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się 

w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej 

stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania 

gospodarstwa rolnego 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; 

6) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa 

rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; 

7) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób 

w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody 

sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, 

zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną; 
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8) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, 

jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą 

zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny; 

9) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je 

w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej 

przed mediatorem: 

a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub 

częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości 

wyegzekwowanych alimentów lub 

b) informację 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, jeżeli 

dłużnik zamieszkuje za granicą; 

10) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego 

dochodu; 

11) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę 

miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; 

12) dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; 

13) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności 

egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej 

bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania 

zasądzonych alimentów albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów; 

wzór zaświadczenia i oświadczenia określają odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do 

rozporządzenia; 

14) kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy związku 

z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), 
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lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony 

uzupełniającej; 

15) inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub 

ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem 

wniosku. 

§ 3. Formularze wniosków, zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa 

do świadczeń udostępnia organ właściwy wierzyciela. 

§ 4. 1. Z uwzględnieniem art. 15 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, dokumenty wymagane przez organ właściwy 

wierzyciela, poza dokumentami wymienionymi w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz pkt 13, są składane 

jako kopie tych dokumentów. 

2. Kopię dokumentów uwierzytelnia organ właściwy wierzyciela, notariusz lub 

instytucja, która dokument wydała. 

§ 5. 1. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku organ właściwy 

wierzyciela wzywa pisemnie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

2. W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów organ właściwy 

wierzyciela przyjmuje wniosek i wzywa pisemnie wnioskodawcę do uzupełnienia 

brakujących dokumentów w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni. 

3. W przypadku niezastosowania się do wezwania, o którym mowa w ust. 1 lub 2, organ 

właściwy wierzyciela wydaje decyzję o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. 

4. W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez 

wnioskodawcę jest niewydanie w terminie dokumentu przez właściwą instytucję oraz 

wnioskodawca może to udokumentować, świadczenia przysługują począwszy od miesiąca, 

w którym wniosek został złożony. 

§ 6. 1. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń na wniosek osoby, która 

przebywa na terenie danej miejscowości bez zamiaru stałego pobytu, wszczyna organ 

właściwy ze względu na miejsce pobytu wierzyciela. Do wniosku dołącza się dokument 

potwierdzający zameldowanie na pobyt czasowy lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu 

pobytu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ właściwy ze względu na miejsce 

pobytu wierzyciela występuje do organu właściwego ze względu na ostatnie miejsce 
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zamieszkania wierzyciela o potwierdzenie, że na wskazaną we wniosku osobę nie wypłaca się 

świadczeń. 

§ 7. 1. W przypadku gdy organ właściwy wierzyciela poweźmie wątpliwość co do 

okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń, powiadamia niezwłocznie osobę 

pobierającą świadczenia o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 

14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia 

niezbędnych dokumentów. 

2. W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w sprawie lub 

niedostarczenia niezbędnych dokumentów wstrzymuje się wypłatę świadczeń. 

§ 8. 1. W przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz 

osoby spoza rodziny, od dochodu członka rodziny odejmuje się kwotę alimentów 

zapłaconych na rzecz tej osoby. 

2. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, dochód rodziny ustala się na 

podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu 

rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. 

3. W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych 

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

z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń. 

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

dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa 

do świadczeń, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut obcych 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. 

§ 9. 1. W przypadku gdy małżonek rodzica osoby, na którą jest składany wniosek, 

zaginął, do wniosku dołącza się zaświadczenie właściwej jednostki Policji o przyjęciu 

zgłoszenia zaginięcia małżonka, a w przypadku cudzoziemców – właściwej instytucji. 

2. Ustalając dochód rodziny, nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez 

zaginionego małżonka, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie 

uwzględnia się tego małżonka. 

3. Organ właściwy wierzyciela występuje raz na kwartał do właściwej jednostki Policji 

albo właściwej instytucji w celu uzyskania informacji o zaginionym małżonku. 
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§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) 

 

MINISTER 

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 
 

 

 

 

 

                                                           

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, 
zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, 
poz. 836 oraz z 2011 r. Nr 298, poz. 1770), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia na podstawie art. 10 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). 
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Załączniki 
do rozporządzenia  
Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia ... (poz. ...) 

 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

Organ właściwy wierzyciela1) realizujący 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 
 
 
Adres: 
 
 
 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU 
ALIMENTACYJNEGO 

 
Część I 

1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia2) 
Imię Nazwisko 

Numer PESEL3) 
  
Stan cywilny 
 

 Obywatelstwo 
 

Miejsce zamieszkania4)  Telefon 
 Miejscowość Kod pocztowy 

Ulica Numer domu Numer 
mieszkania 

 
2. Wnoszę o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
Lp. 

 
 Imię i nazwisko osoby uprawnionej 

 
 Numer 
PESEL3) 

 

 Rodzaj szkoły lub szkoły 
wyższej, do której uczęszcza 

osoba uprawniona 
 

1 
 

  
 

  
 

  
 

2 
 

  
 

  
 

  
 

3 
 

  
 

  
 

  
 

4 
 

  
 

  
 

  
 

5 
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6 
 

  
 

  
 

  
 

7 
 

  
 

  
 

  
 

 
 
3. Dane członków rodziny, w tym dzieci do ukończenia 25 lat, jeżeli pozostają na 
utrzymaniu rodziców, a także dziecka, które ukończyło 25. rok życia, otrzymującego 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełno-sprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje 
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna, 
a także osobę uprawnioną; do rodziny nie zalicza się: dziecka pozostającego pod opieką 
opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, rodzica osoby 
uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym 
przez sąd do alimentów na jej rzecz. 

W skład rodziny wchodzą: 
1. ................................................................................................................................................ 
 imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa 

................................................................................................................................................ 
 PESEL3) urząd skarbowy 
 
2. ................................................................................................................................................ 
 imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa 

................................................................................................................................................ 
 PESEL3) urząd skarbowy 
 
3. ................................................................................................................................................ 
 imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa 

................................................................................................................................................ 
 PESEL3) urząd skarbowy 
 
4. ................................................................................................................................................ 
 imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa 

................................................................................................................................................ 
 PESEL3) urząd skarbowy 
 
5. ................................................................................................................................................ 
 imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa 

................................................................................................................................................ 
 PESEL3) urząd skarbowy 
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4. Inne dane 

4.1. Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku ...........*) 
........... zł ..... gr. 

4.2. W roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku  
nastąpiła/nie nastąpiła **) utrata dochodu***).  

4.3. W roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku  
nastąpiło/nie nastąpiło **) uzyskanie dochodu****). 

 
*) Wpisać rok, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny. 
**)  Niepotrzebne skreślić. 
***)  Utrata dochodu, zgodnie z art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą”, oznacza utratę dochodu spowodowaną: 
- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 
- utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty 
socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub 
dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

- wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, 
- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 
****)  Uzyskanie dochodu, zgodnie z art. 2 pkt 18 ustawy, oznacza uzyskanie dochodu 

spowodowane: 
- zakończeniem urlopu wychowawczego, 
- uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku  
z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, 
- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

 ………………........................................................... 
 (data, podpis osoby ubiegającej się o świadczenia) 

 

Część II 

1. Oświadczenia służące ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
(oświadcza przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik osoby uprawnionej do alimentów) 

Oświadczam, że: 
- powyższe dane są prawdziwe, 
- zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, 
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- osoba/osoby uprawniona/uprawnione, w której/których imieniu ubiegam się o świadczenia  
z funduszu alimentacyjnego, nie pozostaje w związku małżeńskim ani nie przebywa  
w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy 
społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, 
zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno- 
-opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają 
nieodpłatnie pełne utrzymanie. 

 

 .................................................................................. 
 (data, podpis osoby ubiegającej się o świadczenia) 

 

- osoba/osoby uprawniona/uprawnione, w której imieniu ubiegam się o świadczenia  
z funduszu alimentacyjnego, w kolejnym roku szkolnym lub akademickim będzie/będą się 
uczyć w szkole lub w szkole wyższej, 

- w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki osoby/osób uprawnionej/uprawnionych,  
w której/których imieniu ubiegam się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
zobowiązuję się niezwłocznie poinformować organ przyznający świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego. 

 

 ….............................................................................. 
 (data, podpis osoby ubiegającej się o świadczenia) 

 

2. Oświadczenia służące ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
(oświadcza pełnoletnia osoba uprawniona do alimentów) 

Oświadczam, że: 
- powyższe dane są prawdziwe, 
- zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, 
- nie pozostaję w związku małżeńskim ani nie przebywam w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo- 
-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, 
zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo- 
-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole, 
jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. 

 
 

....................................................................................... 
 (data, podpis osoby ubiegającej się o świadczenia) 

 
Oświadczam, że: 
- w kolejnym roku szkolnym lub akademickim będę uczyć się w szkole lub w szkole 

wyższej, 
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- w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki zobowiązuję się niezwłocznie poinformować 
organ przyznający świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

 ….............................................................................. 
 (data, podpis osoby ubiegającej się o świadczenia) 

 
 
Oświadczam, że: 
przekazałam/przekazałem organowi egzekucyjnemu wszelkie znane mi informacje niezbędne  
do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. 

 ….............................................................................. 
 (data, podpis osoby ubiegającej się o świadczenia) 

 
 
Oświadczam, że: 
do alimentacji są zobowiązani: 
1) ................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. ; 
(imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, zatrudnienie, sytuacja ekonomiczna) 

2) ................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. ; 
(imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, zatrudnienie, sytuacja ekonomiczna) 

3) ................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. ; 
(imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, zatrudnienie, sytuacja ekonomiczna) 

4) ................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, zatrudnienie, sytuacja ekonomiczna) 

 …............................................................................... 
 (data, podpis osoby ubiegającej się o świadczenia) 

 

W przypadku zmiany liczby członków rodziny, umieszczenia osoby uprawnionej  
w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, lub 
zawarcia przez osobę uprawnioną związku małżeńskiego oraz innych zmian mających 
wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza uzyskania 
dochodu, uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub zmiany wysokości zasądzonych 
alimentów oraz otrzymania alimentów w okresie pobierania świadczeń z funduszu 
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alimentacyjnego, osoba uprawniona zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tych 
zmianach organ właściwy wierzyciela. 
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może 
skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji 
koniecznością ich zwrotu. 

 ….............................................................................. 
 (data, podpis osoby ubiegającej się o świadczenia) 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 
1) ................................................................................................................................................ 
2) ................................................................................................................................................ 
3) ................................................................................................................................................ 
4) ................................................................................................................................................ 
5) ................................................................................................................................................ 
6) ................................................................................................................................................ 

Pouczenie 

 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów 
od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez 
sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna (art. 2 pkt 11 ustawy). 

 2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 
18. roku życia albo, w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do 
ukończenia 25. roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności – bezterminowo (art. 9 ust. 1 ustawy). 

 3. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje (art. 10 ust. 2 ustawy), jeżeli 
osoba uprawniona: 
1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo 

w pieczy zastępczej; 
2) zawarła związek małżeński. 

 4. Zgodnie z art. 233 § 6 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 3. 

 5.  Nienależnie pobranym świadczeniem z funduszu alimentacyjnego (na podstawie art. 2 
pkt 7 ustawy) są: 
- wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie 

wypłaty świadczenia w całości lub w części, 
- przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez 

osobę pobierającą te świadczenia, 
- 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, 

- wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała, 
niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ustawy, zaległe lub bieżące alimenty, do 
wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów. 

 ….............................................................................. 
 (data, podpis osoby ubiegającej się o świadczenia) 
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Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

......................................................................... 

 (data, podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                           

1) Wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej lub miejsce jej 
pobytu. 

2) Wypełnia pełnoletnia osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 
zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, a w przypadku niepełnoletniej osoby uprawnionej do 
alimentów – jej przedstawiciel ustawowy. 

3) W przypadku, gdy nie nadano tego numeru lub w przypadku cudzoziemców – serię i numer dowodu osobistego, paszportu 
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

4) Wpisać miejscowość, ulicę, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, pocztę. 
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Załącznik nr 2 

 
 

WZÓR 

 
 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM 

OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 
O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM 

POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY 
 
 
 
Oświadczam, że w roku kalendarzowym .............. uzyskałam/uzyskałem dochód z działalności 
opodatkowanej w formie: 
(zakreślić odpowiedni kwadrat) 
 

� ryczałtu ewidencjonowanego, 
� karty podatkowej 

 
1. dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2–4 wyniósł  ..............................  zł  ..................  gr. 

2. należne składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły  ........................  zł  ..................  gr. 

3. należne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły  .......................  zł  ..................  gr. 

4. należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł  ..........................  zł  ..................  gr. 

 
 
 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

......................................................................... 

(data, podpis osoby składającej oświadczenie) 
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Załącznik nr 3 

WZÓR 

 
......................................................... 

(imię i nazwisko członka rodziny) 
 
 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH 
W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY 
INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH 
OKREŚLONYCH W ART. 27, 30B, 30C I 30E USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. 

O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. 
POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.), 

 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym ........................................ uzyskałam/uzyskałem 

dochód w wysokości .................... zł ................... gr z tytułu: 

 

1) gospodarstwa rolnego1) − .......................................... zł (powierzchnia gospodarstwa w ha 

przeliczeniowych ......................); 

2) ...............................................................................................................................................; 

3) ...............................................................................................................................................; 

4) .............................................................................................................................................. . 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

 

......................................... …...................................................................................... 
(miejscowość, data) (podpis członka rodziny składającego oświadczenie) 

 

 

 

 

                                                           

1) 12x przeciętna liczba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy x kwota 
miesięcznego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłaszana w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. 
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Pouczenie 

Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 2 pkt 4 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228, 
z późn. zm.) w związku z art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114): 
- 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 
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 ma służyć ta pomoc, 

- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających 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 
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wielonarodowych, 
- należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej 

przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, 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 oraz z 2015 r. poz. 249), 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, 1198 oraz z 2015 r. poz. 357), 

- 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”, 

- 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 ubezpieczenia 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, 

- 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. 
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Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

 

......................................... ......................................................................................... 
(miejscowość, data) (podpis członka rodziny składającego oświadczenie) 
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Załącznik nr 4 

WZÓR 

 
......................................................... 

(imię i nazwisko członka rodziny) 
 
 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA 
ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ 
POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES 

ŚWIADCZENIOWY 
 

 

 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym ………………… powierzchnia gospodarstwa 

rolnego w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni wynosi ………………… 

 

 

 
 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

 

......................................... ......................................................................................... 
(miejscowość, data) (podpis członka rodziny składającego oświadczenie) 
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Załącznik nr 5 

WZÓR 

 
OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SZKOŁY LUB 

SZKOŁY  WYŻSZEJ 
 

 

 

 Oświadczam, że .................................................................................... uczęszczam 
 (imię i nazwisko osoby uprawnionej) 

w roku szkolnym/akademickim ............/............ do szkoły/ szkoły wyższej 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 (nazwa i adres szkoły/ szkoły wyższej) 

 

 

 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

 

......................................... ............................................................................................... 
(miejscowość, data) (podpis osoby składającej oświadczenie) 
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Załącznik nr 6 

WZÓR 

 

 
Organ egzekucyjny 
................................. 
w ............................... 
 

  
 

 ........................... 
data wpłynięcia wniosku 
o wydanie zaświadczenia 
(wypełnia organ egzekucyjny)  
 

 

ZAŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ 
ALIMENTACYJNYCH 

 
I. Zaświadczam, że w okresie ostatnich dwóch miesięcy egzekucja alimentów należnych od 
.................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko zobowiązanego, PESEL1), adres zamieszkania) 
 

przyznanych dla ......................................................................................................................... 
(imię i nazwisko, PESEL1)) 

 
wyrokiem sądu ...................... w wysokości miesięcznie ........ zł .... gr. 

(data, sygnatura sprawy)  
 

 
II. 
 

 EGZEKUCJA I NALEŻNOŚCI: 
 

 
 

 1. 
 

Okazała się bezskuteczna2): tak, nie 
 

 
 

 2. 
 

Kwota zobowiązań dłużnika alimentacyjnego na dzień wystawiania zaświadczenia 
o bezskuteczności egzekucji z tytułu: 
 

 
 

  
 

 1) wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ......... zł .... gr; 
 

 
 

  
 

 2) wypłaconych zaliczek alimentacyjnych .............. zł .... gr; 
 

 
 

  
 

 3) należności wierzyciela alimentacyjnego .............. zł .... gr; 
 

 
 

  
 

 4) należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałych z tytułu świadczeń 
alimentacyjnych wypłaconych przed dniem 1 maja 2004 r. ............... zł .... gr. 

 
 
III. PRZYCZYNY BEZSKUTECZNOŚCI PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 
EGZEKUCYJNEGO: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
 
IV. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU WYEGZEKWOWANIA ZASĄDZONYCH 
ALIMENTÓW: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 
..................................... 
 

  
......................................... 
 

(miejscowość, data) 
 

 (podpis, z podaniem imienia, nazwiska i 
stanowiska służbowego) 

 
 

Informacja dla organu właściwego wierzyciela 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 
alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów). 
Ustalając wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego, bierze się pod uwagę wyłącznie 
wysokość zasądzonych alimentów (tabela I rubryka 3) oraz informację o bezskuteczności 
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egzekucji (tabela II poz. 1). 
Pozostałe informacje zawarte w zaświadczeniu organu egzekucyjnego nie mają wpływu na 
wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego i są zbierane wyłączenie w celach 
sprawozdawczych. 

______ 
1) W przypadku gdy nie nadano tego numeru lub w przypadku cudzoziemców – serię i numer dowodu 

osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
2) Za bezskuteczność egzekucji uważa się także brak możliwości wszczęcia egzekucji (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228, z późn. zm.). 
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Załącznik nr 7 

WZÓR 

 
OŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW 

 
 

Imię i nazwisko  
 
 

 

Organ prowadzący egzekucję Data wszczęcia egzekucji 
  
  
w  
  
 
Oświadczam, że w okresie ostatnich dwóch miesięcy egzekucja alimentów należnych od 
 
  

 
  

 (imię i nazwisko zobowiązanego, Numer PESEL1), adres zamieszkania) 
 
 

przyznanych 
dla  

  (imię i nazwisko, Numer PESEL1)) 
 
 

wyrokiem 
sądu  

w wysokości 
miesięcznie  zł  gr. 

  (data, sygnatura akt)      
 
Egzekucja alimentów 
 
 
 

Okazała się bezskuteczna2)     

 
   

 (miejscowość, data) (podpis osoby składającej oświadczenie) 
 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. 

 
 

………………………………………... 
(data, podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

                                                           

1) W przypadku gdy nie nadano tego numeru lub w przypadku cudzoziemców – serię i numer dowodu osobistego, paszportu 
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

2) Za bezskuteczność egzekucji uważa się także brak możliwości wszczęcia egzekucji (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228, z późn. zm.). 
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UZASADNIENIE 

 

 Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz 

wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego realizuje upoważnienie ustawowe, zawarte w art. 15 ust. 9 ustawy z dnia  

7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1228, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.  

  Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu 

oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836 oraz z 2011 r. Nr 298, poz. 1770), które 

utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 10 ustawy  

z dnia … o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. poz. …). 

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika między innymi z obowiązku 

określenia nowego katalogu wymaganych dokumentów (zaświadczeń i oświadczeń), 

niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w związku ze 

znowelizowanym art. 15 ust. 4 i dodanym art. 15a ustawy. Na mocy wprowadzonych zmian 

osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będzie 

zobowiązana do dołączenia następujących dokumentów: 

a) zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie 

podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 

określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), 

b) orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

c) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację  

o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres świadczeniowy.  

Powyższe dane organ właściwy realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

będzie zobowiązany pozyskać samodzielnie od innych organów realizujących zadania 

publiczne (w formie papierowej lub elektronicznej). 

W związku z powyższym nie zachodzi również konieczność określenia  

w rozporządzeniu wzorów ww. dokumentów.  



– 26 – 

Wprowadzony został także nowy załącznik (w stosunku do dotychczas 

obowiązującego rozporządzenia) określający wzór oświadczenia o uczęszczaniu osoby 

uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej. Wymóg określenia wzoru takiego oświadczenia 

wynika z art. 15 ust. 4 pkt 3 lit. d. ustawy.  

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 

Problematyka regulowana w projekcie rozporządzenia jest zgodna z przepisami prawa 

Unii Europejskiej i nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym instytucjom 

i organom Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, 

określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych  

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

technicznych. 

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie  

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

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu 
i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, 
zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego. 
 
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Wiodące: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Elżbieta Seredyn – Podsekretarz Stanu w MPiPS 
 
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Aleksandra Brodzka-Jędrzejczak, tel. 22 529 06 69 

Data sporządzenia: 
24 kwietnia 2015 r. 
 
Źródło: 
art. 15 ust. 9 ustawy z dnia  
7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1228, z późn. zm.). 
 
Nr w wykazie prac Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej:  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, 
zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizuje upoważnienie 
ustawowe, zawarte w art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1228, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.  
Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. 
w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń 
o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836 oraz z 2011 r. Nr 298, 
poz. 1770), które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 10 ustawy z dnia 
… o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika między innymi z obowiązku określenia nowego katalogu 
wymaganych dokumentów (zaświadczeń i oświadczeń), niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, w związku ze znowelizowanym art. 15 ust. 4 i dodanym art. 15a ustawy. Na mocy wprowadzonych 
zmian osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będzie zobowiązana do 
dołączenia następujących dokumentów: 

a) zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 
z późn. zm.), 

b) orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
c) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na 

ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.  
Powyższe dane organ właściwy realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie zobowiązany pozyskać 
samodzielnie od innych organów realizujących zadania publiczne (w formie papierowej lub elektronicznej). 
W związku z powyższym nie zachodzi również konieczność określenia w rozporządzeniu wzorów ww. dokumentów.  
Wprowadzony został także nowy załącznik (w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia) określający 
wzór oświadczenia o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej. Wymóg określenia wzoru 
takiego oświadczenia wynika z art. 15 ust 4 pkt 3 lit. d. ustawy.  
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
 Nie dotyczy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Podmioty realizujące 
ustawę, czyli urzędy 
gmin/miast oraz ośrodki 
pomocy społecznej. 
Obywatele uprawnienie 
do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego. 

Ok. 2500 gmin oraz 
ośrodków pomocy 
społecznej, 330 tys. 
osób uprawnionych do 
świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego. 

Dane administracyjne oraz dane ze 
sprawozdań rzeczowo-finansowych 
z realizacji zadań przewidzianych 
w ustawie o pomocy dla osób 
uprawnionych do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego. 

Nałożenie na organ 
właściwy  
obowiązku pozyskania 
danych z urzędów 
skarbowych, danych 
o niepełnosprawności 
oraz danych o składkach 
na ubezpieczenie 
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zdrowotne samodzielnie 
od innych organów 
realizujących zadania 
publiczne (w formie 
papierowej lub 
elektronicznej). 
Zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych 
ciążących na obywatelu 
związanych ze 
zniesieniem obowiązku 
przedstawienia 
zaświadczenia z urzędu 
skarbowego albo 
oświadczenia członków 
rodziny o dochodzie 
podlegającym 
opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym 
od osób, orzeczenia 
o niepełnosprawności 
albo o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu 
niepełnosprawności, 
zaświadczenia albo 
oświadczenia członków 
rodziny zawierające 
informację o wysokości 
składek na ubezpieczenie 
zdrowotne w roku 
kalendarzowym 
poprzedzającym okres 
zasiłkowy.  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt rozporządzenia zostanie przesłany, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii 
Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.  
Projektowane rozporządzenie nie zostanie przesłane do konsultacji z partnerami społecznymi bowiem nie dotyczy 
zakresu zadań związków zawodowych ani organizacji pracodawców. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe 
z … r.) 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 
Dochody 
ogółem 

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

budżet 
państwa 

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

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

pozostałe 
jednostki 
(ZUS) 

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

pozostałe 
jednostki 
(NFZ) 

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

Wydatki 
ogółem 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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budżet 
państwa 

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

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

pozostałe 
jednostki 
(oddzielnie) 

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

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet 
państwa 

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

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

pozostałe 
jednostki 
(ZUS) 

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

pozostałe 
jednostki 
(NFZ) 

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

Źródła 
finansowania    

Dodatkowe  
informacje, 
w tym  
wskazanie 
źródeł  
danych  
i przyjętych 
do  
obliczeń  
założeń 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na zwiększenie wydatków lub zmniejszenie 
dochodów jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie 
zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe 
z … r.) 

duże 
przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże 
przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe  

 

Niemierzalne   
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli 
i gospodarstwa domowe. 
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i przyjętych do 
obliczeń założeń  
8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz 
9. Wpływ na rynek pracy  
Projektowane rozporządzenie nie będzie wywierało wpływu na rynek pracy. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój 

regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie 
wpływu 

 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Nie dotyczy. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
Brak. 
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