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Rozdział I. Świadczenie wychowawcze
1. Zmiany w ustawie o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci
Od 1.7.2019 r. nastąpiły duże zmiany w PomWychDzU. Mają one wpływ na ustalanie
prawa do świadczeń wychowawczych, rozpatrywanie wniosków, wydawanie rozstrzygnięć oraz wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych (to zagadnienie szczegółowo
opisano w rozdz. V). Poniżej tabelarycznie pokazano zmiany ze wskazaniem przepisów,
które je wprowadzają (zmiany zostały pogrubione).
Szczegółowo zmiany opisano w kolejnych punktach.
Tabela 1. Zmiany w PomWychDzU obowiązujące od 1.7.2019 r.
Artykuł

Było

Obowiązuje od 1.7.2019 r.

art. 1 w ust. 2
w pkt 2 lit. c
PomWychDzU

przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 CudzU,
jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 CudzU,
jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

art. 1 w ust. 2
w pkt 2 lit. d
PomWychDzU

posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują
z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 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 lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy

posiadającym kartę pobytu z adnotacją
„dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 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 lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy
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Artykuł

Było
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mają prawo do wykonywania pracy na pod- mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy
stawie wizy
art. 1 w ust. 2
w pkt 2 lit. e
(część
wspólna)
PomWychDzU

– jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono
na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

– jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono
na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

art. 2 pkt 1–4,
6, 7, 9,
12−14,
16 i 18–22
PomWychDzU

uchylone

art. 2 pkt 5
PomWychDzU

dziecku – oznacza to dziecko własne, dziecko przysposobione oraz dziecko,
w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, dziecko znajdujące
się pod opieką prawną lub dziecko umieszczone w domu pomocy społecznej

art. 2 pkt 8
PomWychDzU

instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie – oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie – oznacza to młodzieżowy ośrodek
wychowawczy, schronisko dla nieletnich,
zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład
karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie
pełne utrzymanie

art. 2 pkt 11
PomWychDzU

organie właściwym – oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania osoby
ubiegającej się o świadczenie wychowawcze
lub otrzymującej świadczenie wychowawcze

organie właściwym – oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania osoby
ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub otrzymującej świadczenie wychowawcze, a w przypadku gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej – właściwego ze względu
na miejsce położenia tego domu pomocy
społecznej

art. 4 ust. 2
PomWychDzU

Świadczenie wychowawcze przysługuje Świadczenie wychowawcze przysługuje:
matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu 1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspóldziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. nie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5
ust. 2a, albo
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli
dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje
na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo
4) dyrektorowi domu pomocy społecznej
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Artykuł
art. 5 ust. 1
PomWychDzU

Było
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świadczenie wychowawcze przysługuje oso- świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, w wy- bom, o których mowa w art. 4 ust. 2, w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w ro- sokości 500 zł miesięcznie na dziecko
dzinie

art. 5 ust. 3 i 4
PomWychDzU

uchylone

art. 5a
PomWychDzU

–

w przypadku dziecka umieszczonego
w domu pomocy społecznej świadczenie wychowawcze przysługuje dyrektorowi domu
pomocy społecznej, chyba że inne osoby,
o których mowa w art. 4 ust. 2, uczestniczą
w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki
uprawniające do otrzymania świadczenia wychowawczego

art. 6
PomWychDzU

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zwiększyć wysokość kwoty, o której
mowa w art. 5 ust. 1, 3 i 4, biorąc pod uwagę
prognozowany średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,
przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok
kalendarzowy

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zwiększyć wysokość kwoty, o której
mowa w art. 5 ust. 1, biorąc pod uwagę prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy

art. 7
PomWychDzU

uchylony

art. 8 ust. 2
PomWychDzU

uchylony

art. 10 ust. 2
PomWychDzU

organ właściwy może, w formie pisemnej,
upoważnić swojego zastępcę, pracownika
urzędu albo kierownika ośrodka pomocy
społecznej lub innej jednostki organizacyjnej
gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach, o których
mowa w ust. 1, a także do wydawania w tych
sprawach decyzji

organ właściwy może, w formie pisemnej,
upoważnić swojego zastępcę, pracownika
urzędu albo kierownika ośrodka pomocy
społecznej lub innej jednostki organizacyjnej
gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach, o których
mowa w ust. 1, a także do wydawania w tych
sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz
przekazywania informacji, o której mowa
w art. 13a ust. 2

art. 11 ust. 1
pkt 2
PomWychDzU

wydaje decyzje w sprawach świadczenia wychowawczego realizowanego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego

wydaje rozstrzygnięcia, w tym decyzje,
oraz przekazuje informację, o której mowa
w art. 13a ust. 2, w sprawach świadczenia
wychowawczego realizowanego w związku
z koordynacją systemów zabezpieczenia
społecznego

art. 11 ust. 2
PomWychDzU

wojewoda może, w formie pisemnej, upoważnić pracownika urzędu wojewódzkiego
do załatwiania w jego imieniu spraw dotyczących realizacji świadczenia wychowawczego
w ramach koordynacji systemów zabezpie-

wojewoda może, w formie pisemnej, upoważnić pracownika urzędu wojewódzkiego
do załatwiania w jego imieniu spraw dotyczących realizacji świadczenia wychowawczego
w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a także do wydawania
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czenia społecznego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyw tych sprawach decyzji
zji, oraz przekazywania informacji, o której
mowa w art. 13a ust. 2
art. 11 ust. 3
PomWychDzU

świadczenie wychowawcze przyznane decy- świadczenie wychowawcze przyznane przez
zją wydaną przez wojewodę wypłaca organ wojewodę wypłaca organ właściwy
właściwy

art. 13 ust. 1
PomWychDzU

ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego
dziecka

ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna
faktycznego dziecka, opiekuna prawnego
dziecka albo dyrektora domu pomocy społecznej

art. 13 ust. 2
PomWychDzU

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

wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, a w przypadku gdy
o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej – właściwym ze względu na miejsce położenia tego
domu pomocy społecznej

art. 13 ust. 3
pkt 2
PomWychDzU

dzieci pozostających na utrzymaniu osoby,
o której mowa w ust. 1, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy
nie nadano numeru PESEL – numer i serię
dokumentu potwierdzającego tożsamość

dzieci, na które osoba, o której mowa
w ust. 1, ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy
nie nadano numeru PESEL – numer i serię
dokumentu potwierdzającego tożsamość

art. 13 ust. 3
pkt 3
PomWychDzU

–

innych osób, podane przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczenia wychowawczego – jeżeli w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

art. 13 ust. 4
pkt 1, 2, 12,
13, 16 i 17
PomWychDzU

uchylone

art. 13 ust. 4
pkt 3 lit. d
PomWychDzU

inne dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku

inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem
wniosku

art. 13 ust. 18
PomWychDzU

ilekroć w postępowaniach w sprawach
o przyznanie świadczenia wychowawczego
jest wymagane potwierdzenie:
1) wysokości dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub
członków rodziny w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres, na jaki ustalane
jest prawo do świadczenia wychowaw-

ilekroć w postępowaniach w sprawach
o przyznanie świadczenia wychowawczego
jest wymagane potwierdzenie nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, osoba
ubiegająca się o przyznanie świadczenia wychowawczego przedkłada odpowiednie zaświadczenie lub oświadczenie
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czego, w tym dochodów, o których mowa
w ust. 4 pkt 1,
2) wielkości gospodarstwa rolnego,
3) nieponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie
– osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia wychowawczego przedkłada zaświadczenia lub oświadczenia
art. 13 ust. 19
PomWychDzU

oświadczenia, o których mowa w ust. 18,
składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

art. 13 ust. 22
pkt 2
PomWychDzU

w oświadczeniach niezbędnych do ustale- w oświadczeniach niezbędnych do ustalenia
nia prawa do świadczenia wychowawczego, prawa do świadczenia wychowawczego
w tym oświadczeniach o dochodach członków rodziny oraz zaświadczeniu, o którym
mowa w ust. 4 pkt 2

art. 13 ust. 23
pkt 2
PomWychDzU
art. 13a
PomWychDzU

oświadczenie, o którym mowa w ust. 18,
składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

uchylony

–

1. przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania
świadczenia wychowawczego, uchylenie lub
zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji;
2. organ właściwy lub wojewoda przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres
poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy
lub wojewoda, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego;
3. nieodebranie informacji o przyznaniu
świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje
wypłaty tego świadczenia
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art. 14 ust. 2
pkt 1 (wprowadzenie do wyliczenia)
PomWychDzU

dane dotyczące osób pobierających świadczenie wychowawcze, osób ubiegających się
o świadczenie wychowawcze oraz członków
ich rodzin:

dane dotyczące osób pobierających świadczenie wychowawcze, osób ubiegających się
o świadczenie wychowawcze oraz dzieci,
na które osoby te pobierają świadczenie
wychowawcze lub ubiegają się o przyznanie
tego świadczenia:

art. 14 ust. 2
pkt 1 lit. h
PomWychDzU

stopień pokrewieństwa z członkami rodziny stopień pokrewieństwa

art. 14 ust. 2
pkt 1 lit. i, ic
oraz l
PomWychDzU

uchylone

art. 14 ust. 2
pkt 1 lit. n
PomWychDzU

organ, który przyznał świadczenie, datę wy- organ, który przyznał świadczenie, datę przydania decyzji przyznającej świadczenie oraz znania świadczenia oraz numer sprawy
numer tej decyzji

art. 14 ust. 4
pkt 1
PomWychDzU

organowi właściwemu i wojewodzie – w celu
weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o przyznanie świadczenia wychowawczego, osób pobierających świadczenie
wychowawcze oraz członków ich rodzin

art. 14 ust. 4
pkt 5
PomWychDzU

organowi właściwemu i wojewodzie – w celu
weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o przyznanie świadczenia wychowawczego, osób pobierających świadczenie
wychowawcze oraz dzieci, na które osoby
te pobierają świadczenie wychowawcze lub
ubiegają się o przyznanie świadczenia wychowawczego
uchylony

art. 14 ust. 6
PomWychDzU

podmioty wymienione w ust. 4 przechowują
informacje, o których mowa w ust. 2, przez
okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 2,
z wyjątkiem informacji dotyczących osób,
którym świadczenie wychowawcze nie zostało przyznane albo którym wydane zostało
orzeczenie o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub o odmowie ustalenia
stopnia niepełnosprawności, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia albo wydania orzeczenia stała się ostateczna, lub
od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie
prawa do świadczenia albo o wydanie orzeczenia bez rozpatrzenia

podmioty wymienione w ust. 4 przechowują
informacje, o których mowa w ust. 2, przez
okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 2,
z wyjątkiem informacji dotyczących osób,
którym świadczenie wychowawcze 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

art. 15 ust. 1
PomWychDzU

jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się
o przyznanie świadczenia wychowawczego
lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania
opieki nad dzieckiem, w tym również w przypadku, o którym mowa w art. 22, wydatkowania świadczenia wychowawczego nie-

jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej
się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, w tym również
w przypadku, o którym mowa w art. 5a lub
art. 22, wydatkowania świadczenia wycho-

6

1. Zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Artykuł

Było

Obowiązuje od 1.7.2019 r.

zgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ właściwy oraz
wojewoda mogą zwrócić się do kierownika
ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
o którym mowa w PomSpołU w celu weryfikacji tych wątpliwości

wawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ
właściwy oraz wojewoda mogą zwrócić się
do kierownika ośrodka pomocy społecznej
o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w PomSpołU,
w celu weryfikacji tych wątpliwości

art. 16 ust. 2
PomWychDzU

w przypadku przebywania osoby, o której
mowa w art. 4 ust. 2, lub członka rodziny
tej osoby w dniu wydania decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze lub po dniu
jej wydania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, o którym mowa
w ust. 1, organ właściwy występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego

w przypadku przebywania osoby, o której
mowa w art. 4 ust. 2, lub członka rodziny
tej osoby w dniu przyznania świadczenia wychowawczego lub po tym dniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie,
o którym mowa w ust. 1, organ właściwy występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

art. 16
ust. 5−7
PomWychDzU

5. w przypadku gdy wojewoda w sytuacji,
o której mowa w ust. 1, ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego, wydaje decyzję zgodnie z art. 11;
6. w przypadku gdy wojewoda w sytuacji,
o której mowa w ust. 2, ustali, że mają
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ
właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze za okres, w którym
osoba podlega ustawodawstwu w zakresie
świadczeń na rodzinę w innym państwie,
o którym mowa w ust. 1, w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego;
7. w przypadku, o którym mowa w ust. 6,
wojewoda wydaje decyzję w sprawie świadczenia wychowawczego zgodnie z art. 11
od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie świadczeń na rodzinę w związku
ze stosowaniem przepisów o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego

5. w przypadku gdy wojewoda w sytuacji,
o której mowa w ust. 1, ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego, ustala prawo
do świadczenia wychowawczego zgodnie
z art. 11;
6. w przypadku gdy wojewoda w sytuacji,
o której mowa w ust. 2, ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego, organ właściwy
uchyla prawo do świadczenia wychowawczego za okres, w którym osoba podlega
ustawodawstwu w zakresie świadczeń na rodzinę w innym państwie, o którym mowa
w ust. 1, w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego;
7. w przypadku, o którym mowa w ust. 6,
wojewoda ustala prawo do świadczenia wychowawczego zgodnie z art. 11 od dnia,
w którym osoba podlega ustawodawstwu
państwa, o którym mowa w ust. 1, w zakresie świadczeń na rodzinę w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

art. 17 ust. 1
PomWychDzU

organ właściwy oraz wojewoda ustalający
prawo do świadczenia wychowawczego są
obowiązani do samodzielnego uzyskania lub
weryfikacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, od organów podatkowych lub ministra właściwego do
spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym
mowa w przepisach o ewidencji ludności,

organ właściwy oraz wojewoda ustalający
prawo do świadczenia wychowawczego są
obowiązani do samodzielnego uzyskania lub
weryfikacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym
mowa w przepisach o ewidencji ludności,
oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem
ministra właściwego do spraw rodziny z systemu informacji oświatowej, o którym mowa
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oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem
ministra właściwego do spraw rodziny z systemu informacji oświatowej, o którym mowa
w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych,
odpowiednio:
1) informacji o dochodzie podlegającym
opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e
i art. 30f PDOFizU każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierających
dane o wysokości:
a) dochodu,
b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) należnego podatku;
1a) informacji o dochodzie, o którym mowa
w art. 3 pkt 1 lit. c tiret dwudzieste dziewiąte ŚwRodzU;
2) danych, o których mowa w art. 14 ust. 2
pkt 1 lit. a, b, d, f, g, ia–ic oraz k;
3) informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji
o wysokości składek od poszczególnych
płatników i okresach opłacania przez nich
tych składek;
4) informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie przepisów RehZawU, obejmującej następujące dane:
a) datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
b) datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu
niepełnosprawności,
c) okres, na jaki zostało wydane orzeczenie

w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, odpowiednio danych, o których mowa
w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d, f, g, ia,
ib oraz k.

art. 17 ust. 2
i3
PomWychDzU
art. 17
ust. 4−7
PomWychDzU
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4. w przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany, drogą
elektroniczną, informacji, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, 1a, 3 i 4 oraz art. 14 ust. 2
pkt 1 lit. a, b, d, f, g oraz k, organ właściwy oraz wojewoda uzyskują te informacje w drodze pisemnej wymiany informacji.
Organy podatkowe, organy emerytalno-rentowe oraz podmioty prowadzące rejestry publiczne przekazują te informacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wniosku organu właściwego lub wojewody;

4. w przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany, drogą
elektroniczną, informacji, o których mowa
w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d, f, g oraz
k, organ właściwy oraz wojewoda uzyskują
te informacje w drodze pisemnej wymiany informacji. Podmioty prowadzące rejestry publiczne przekazują te informacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wniosku organu właściwego lub wojewody;
5. w przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy lub wo-
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5. w przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy lub wojewodę informacji, o których mowa w ust. 1
pkt 1, 1a i 3 oraz art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a,
b, d, f, g oraz k, z przyczyn nieleżących po
stronie organu właściwego lub wojewody, organ właściwy lub wojewoda wzywają osobę,
o której mowa w art. 13 ust. 1, do dołączenia tych informacji;
6. minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych od organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym
z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej,
oraz z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych,
w celu umożliwienia organom właściwym
i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń
wychowawczych, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji świadczeń wychowawczych przez organy właściwe oraz wojewodów;
7. minister właściwy do spraw rodziny
w celu realizacji zadania, o którym mowa
w ust. 6, przekazuje drogą elektroniczną organom emerytalno-rentowym oraz podmiotom prowadzącym rejestry, o których mowa
w ust. 6, dane, o których mowa w art. 14
ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d oraz e

jewodę informacji, o których mowa w art. 14
ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d, f, g oraz k, z przyczyn
nieleżących po stronie organu właściwego
lub wojewody, organ właściwy lub wojewoda
wzywają osobę, o której mowa w art. 13
ust. 1, do dołączenia tych informacji;
6. minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń
wychowawczych z rejestrów publicznych,
w tym z rejestru PESEL, o którym mowa
w przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa
w przepisach o systemie informacji oświatowej, oraz z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, w celu umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do
świadczeń wychowawczych, a także w celu
monitorowania przez ministra właściwego
do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji
świadczeń wychowawczych przez organy właściwe oraz wojewodów;
7. minister właściwy do spraw rodziny w celu
realizacji zadania, o którym mowa w ust. 6,
przekazuje drogą elektroniczną podmiotom
prowadzącym rejestry, o których mowa
w ust. 6, dane, o których mowa w art. 14
ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d oraz e

prawo do świadczenia wychowawczego
ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż od dnia
odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia
dziecka opieką lub przysposobienia dziecka

prawo do świadczenia wychowawczego
ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż od dnia
odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia
dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub
umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej
2a. Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od
dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka
opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego, prawo to
ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub
przysposobienia dziecka do końca okresu,
o którym mowa w ust. 1. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do
świadczenia wychowawczego ustala się, po-
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cząwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa
w ust. 1.
2b. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia
śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka
albo opiekuna faktycznego dziecka, którym
zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka
albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to
ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo
opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu,
za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi
prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.
2c. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia
śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka
albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka
albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to
ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi
prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia
wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka
albo opiekuna faktycznego dziecka.

art. 18
ust. 3−6
PomWychDzU

uchylone

art. 18
ust. 4−6
PomWychDzU
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art. 20
ust. 3−5
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3. W przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, organ
właściwy, do którego został złożony wniosek o to świadczenie, przekazuje wniosek
wraz z dokumentami do organu właściwego
ze względu na nowe miejsce zamieszkania
osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.
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4. W przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze, dotychczasowy organ właściwy przekazuje wydaną
decyzję lub informację o przyznanym świadczeniu wychowawczym wraz z aktami sprawy
organowi właściwemu ze względu na nowe
miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze w celu ich
dalszej realizacji. Organ właściwy ze względu
na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze, realizuje przyznane świadczenie wychowawcze
bez konieczności wydawania kolejnej decyzji lub informacji oraz jest właściwy do uchylenia, zmiany prawa do świadczenia wychowawczego, w tym ustalonego decyzją, oraz
do ustalania i dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna rodziny mająca wpływ na prawo
do świadczenia wychowawczego, członek rodziny nabył prawo do świadczenia wychowawczego w innym państwie, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego stanowią inaczej, osoba nienależnie pobrała świadczenie wychowawcze
lub wystąpiły inne okoliczności mające wpływ
na prawo do świadczenia wychowawczego.
5. W sytuacji gdy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania
osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze, powodującej zmianę właściwości
wojewody, przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.

art. 23 ust. 1a
PomWychDzU

organ właściwy w przypadku wątpliwości
dotyczących spełniania warunków do otrzymywania przyznanego świadczenia wychowawczego, w szczególności warunku zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 1 ust. 3,
może wezwać osobę otrzymującą świadczenie wychowawcze do osobistego udzielenia,
w wyznaczonym terminie, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ
na prawo do świadczenia wychowawczego

organ właściwy oraz wojewoda w przypadku
wątpliwości dotyczących spełniania warunków do otrzymywania świadczenia wychowawczego, w szczególności warunku zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 1 ust. 3,
może wezwać osobę ubiegającą się lub
otrzymującą świadczenie wychowawcze do
osobistego udzielenia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego

art. 24
PomWychDzU

1. Podmioty realizujące zadania w zakresie
świadczenia wychowawczego oraz podmioty,
których systemy teleinformatyczne są wykorzystywane do składania wniosków i załączników do wniosków, o których mowa w art. 13

podmioty realizujące zadania w zakresie
świadczenia wychowawczego oraz podmioty,
których systemy teleinformatyczne są wykorzystywane do składania wniosków i załączników do wniosków, o których mowa w art. 13
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ust. 4, przetwarzają, w zakresie niezbędnym
do realizacji zadań wynikających z niniejszej
ustawy, dane osobowe osoby ubiegającej
się o świadczenie wychowawcze oraz członków jej rodziny.
1a. Dane osobowe, o których mowa
w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu
z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:
1) dopuszczeniu do przetwarzania danych
osobowych wyłącznie osób posiadających
pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych lub podmiot przetwarzający;
2) pisemnym obowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
do zachowania ich w poufności.
1b. Osoby przetwarzające dane osobowe,
o których mowa w ust. 1, są obowiązane
do zachowania ich w poufności.
1c. W przypadku określonym w art. 14a
pisemne upoważnienie, o którym mowa
w ust. 1a pkt 1, wydaje odpowiednio
bank krajowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
2. Pracodawcy, właściwe jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony
Narodowej, ministrowi właściwemu do
spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Ministrowi Sprawiedliwości, podmioty wypłacające uposażenie osobom w stanie spoczynku lub uposażenie
rodzinne, jednostki, które zawarły umowę
agencyjną lub umowę zlecenia albo umowę
o świadczenie usług, rolnicze spółdzielnie
produkcyjne, właściwe organy finansowe,
organy emerytalne lub rentowe oraz urzędy
administracji rządowej i samorządowej są
obowiązani wydawać zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia
wychowawczego.
3. Wydawanie zaświadczeń, o których
mowa w ust. 2, jest wolne od opłat

ust. 4, mogą przetwarzać, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających
z niniejszej ustawy, dane osobowe osoby
ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, dzieci, na które osoba ta ubiega się
o przyznanie świadczenia wychowawczego,
oraz dane innych osób wskazane we wniosku lub załącznikach do wniosku

uchylone

świadczenie wychowawcze wypłacone oso- świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana bie innej niż osoba, której świadczenie zow decyzji przyznającej świadczenie wycho- stało przyznane, z przyczyn niezależnych od
organu, który przyznał świadczenie

1. Zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Artykuł

Było

Obowiązuje od 1.7.2019 r.

wawcze, z przyczyn niezależnych od organu,
który wydał tę decyzję
art. 25 ust. 2
pkt 6
PomWychDzU

–

świadczenie wychowawcze wypłacone mimo
braku prawa do tego świadczenia.

art. 25 ust. 2a
PomWychDzU

–

za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze nie uznaje się świadczenia
przyznanego rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu
dziecka, który zmarł, pobranego przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało
ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie art. 18 ust. 2b

art. 25 ust. 3
PomWychDzU

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

od kwot nienależnie pobranego świadczenia
wychowawczego, o którym mowa w ust. 2
pkt 2, 3, 5 i 6, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie, chyba że przyznanie
świadczenia wychowawczego było następstwem błędu podmiotu realizującego zadania w zakresie świadczenia wychowawczego

art. 25 ust. 7
PomWychDzU

kwoty nienależnie pobranego świadczenia
wychowawczego łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną
decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków dla opiekunów, o których
mowa w ZasiłkiOpiekU

kwoty nienależnie pobranego świadczenia
wychowawczego łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną
decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych, wypłacanych
zasiłków dla opiekunów, o których mowa
w ZasiłkiOpiekU, oraz świadczenia dobry
start

art. 27
PomWychDzU

1. Organ właściwy oraz wojewoda mogą bez
zgody strony zmienić lub uchylić ostateczną
decyzję administracyjną, na mocy której
strona nabyła prawo do świadczenia wychowawczego, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, członek rodziny nabył prawo do
świadczenia wychowawczego w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba nienależnie pobrała świadczenie wychowawcze lub wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.
2. Zmiana decyzji na korzyść strony nie wymaga jej zgody.
3. Decyzje przyznające świadczenie wychowawcze są natychmiast wykonalne.

1. Organ właściwy oraz wojewoda mogą
bez zgody strony zmienić lub uchylić prawo
do świadczenia wychowawczego, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna mająca wpływ
na prawo do świadczenia wychowawczego,
członek rodziny nabył prawo do świadczenia wychowawczego w innym państwie
w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba nienależnie pobrała świadczenie wychowawcze lub wystąpiły inne
okoliczności mające wpływ na prawo do
świadczenia wychowawczego.
2. Zmiana rozstrzygnięcia dotyczącego
prawa do świadczenia wychowawczego
na korzyść strony nie wymaga jej zgody.
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Rozdział I. Świadczenie wychowawcze
Artykuł

Było

Obowiązuje od 1.7.2019 r.

art. 29 ust. 4
PomWychDzU

koszty obsługi, o których mowa w ust. 3,
w przypadku organu właściwego wynoszą
1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze

koszty obsługi, o których mowa w ust. 3,
w przypadku organu właściwego wynoszą
0,85% otrzymanej dotacji na świadczenie
wychowawcze

art. 29 ust. 7
PomWychDzU

wydatki zaplanowane na zadania wynikające z niniejszej ustawy, w częściach budżetowych, z wyłączeniem rezerw celowych,
oraz przeniesione w trybie, o którym mowa
w ust. 6, nie mogą być przeznaczane na realizację innych zadań, z wyłączeniem zadań realizowanych na podstawie art. 187a
WspRodzU

wydatki zaplanowane na zadania wynikające z niniejszej ustawy, w częściach budżetowych, z wyłączeniem rezerw celowych,
oraz przeniesione w trybie, o którym mowa
w ust. 6, nie mogą być przeznaczane na realizację innych zadań

Tabela 2. Zmiany w PomWychDzU obowiązujące od okresu świadczeniowego
2021/2022
Artykuł

Było

Obowiązuje od 1.7.2019 r.

art. 18 ust. 1
PomWychDzU

prawo do świadczenia wychowawczego usta- prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do lane jest na okres od dnia 1 czerwca do
dnia 30 września roku następnego
dnia 31 maja roku następnego

art. 21
ust. 3−5c
PomWychDzU

3. Wnioski w sprawie ustalenia prawa
do świadczenia wychowawczego na kolejny
okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego
danego roku.
4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się
o świadczenie wychowawcze na kolejny
okres złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami do dnia 30 kwietnia danego
roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego
świadczenia następuje do dnia 30 czerwca
tego roku.
5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się
o świadczenie wychowawcze na kolejny
okres złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami w okresie od dnia 1 maja
do dnia 31 maja danego roku, ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego oraz
wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego
roku.
5a. W przypadku gdy osoba ubiegająca się
o świadczenie wychowawcze na dany okres
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do
dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego oraz
wypłata przysługującego świadczenia wycho-
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2. Nowe zasady ustalania prawa do świadczenia wychowawczego
Artykuł
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wawczego następuje do dnia 31 sierpnia
tego roku.
5b. W przypadku gdy osoba ubiegająca się
o świadczenie wychowawcze na dany okres
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do
dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września
tego roku.
5c. W przypadku gdy osoba ubiegająca się
o świadczenie wychowawcze na dany okres
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego
roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
oraz wypłata przysługującego świadczenia
wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

2. Nowe zasady ustalania prawa do świadczenia
wychowawczego
2.1. Wprowadzenie
Chociaż wprowadzone 1.4.2016 r. świadczenie wychowawcze nie wchodzi w skład systemu świadczeń rodzinnych, dotychczasowe rozwiązania PomWychDzU były bardzo
zbliżone do rozwiązań stosowanych w ŚwRodzU. Ostatnia zmiana spowodowała jednak,
że świadczenia te obecnie bardzo się różnią.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy celem PomWychDzU jest przede wszystkim pomoc finansowa kierowana do rodzin wychowujących dzieci. Rozwiązanie to ma
zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin związane z wychowywaniem dzieci, a tym samym zachęcać do podejmowania decyzji o posiadaniu potomstwa.
Ważne
Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych (art. 4 ust. 1
PomWychDzU). Rolą organu nie jest więc zapewnienie utrzymania dziecka, a jedynie częściowe
pokrycie wydatków z tym związanych.

Po ponad 3 latach funkcjonowania przepisów PomWychDzU 26.4.2019 r. przyjęto
ZmPomWychDzU19, która wprowadziła wiele ważnych zmian w PomWychDzU. Przede
wszystkim prawo do świadczenia przestaje być zależne od dochodu, jest przyznawane
bez konieczności wydania decyzji. Zmieniono również okres świadczeniowy. Prawo do
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