
V

Spis treści

O autorach ..................................................................................................................... XIX
Wykaz skrótów .............................................................................................................. XXI
Wstęp ............................................................................................................................. XXV

Rozdział I. Świadczenie wychowawcze (Piotr Mrozek, Ewa Pawka-Nowak,
Marek Rączka) ................................................................................................................. 1

1. Zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ......................... 1
2. Nowe zasady ustalania prawa do świadczenia wychowawczego ........................ 15

2.1. Wprowadzenie ........................................................................................... 15
2.2. Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia

wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji ................... 16
2.3. Osoby uprawnione do świadczenia wychowawczego ................................. 17
2.4. Okres świadczeniowy ................................................................................ 21

2.4.1. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres
świadczeniowy 2018/2019 ............................................................. 21

2.4.2. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na przejściowy
okres świadczeniowy 2019/2021 .................................................... 22

2.4.3. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres
świadczeniowy po 1.6.2021 r. ......................................................... 26

2.4.4. Wystąpienie szczególnych okoliczności uzasadniających przyznanie
świadczenia wychowawczego w terminie wcześniejszym
niż moment złożenia wniosku ......................................................... 29

2.4.5. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na krótszy okres
niż okres świadczeniowy ................................................................. 33

2.5. Wniosek i dokumenty konieczne do ustalenia prawa do świadczenia
wychowawczego ........................................................................................ 34

2.5.1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
wraz z załącznikami ........................................................................ 34

2.5.2. Złożenie wniosku i załączników drogą elektroniczną i zasady ich
uwierzytelniania .............................................................................. 36



Spis treści

VI

2.5.3. Pozyskiwanie informacji i dokumentów od innych organów oraz
zasady przechowywania i przetwarzania informacji w rejestrze
centralnym ...................................................................................... 38

2.6. Organ właściwy do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego ........ 40
2.7. Postępowanie po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia

wychowawczego ........................................................................................ 42
2.7.1. Postępowanie w razie stwierdzenia braków formalnych .................. 42
2.7.2. Brak możliwości załatwienia sprawy w terminie .............................. 42

2.8. Wysokość świadczenia wychowawczego .................................................... 44
2.9. Przesłanki nieprzysługiwania świadczenia wychowawczego ...................... 45

2.10. Świadczenie wychowawcze, gdy osoba uprawniona lub członek rodziny
przebywa za granicą .................................................................................. 49

2.10.1. Ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego i wydanie odpowiedniej
decyzji ............................................................................................. 49

2.10.2. Ustalenie i dochodzenie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia
wychowawczego w sprawach, w których mają zastosowanie
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ......... 50

2.11. Zakończenie postępowania – forma rozstrzygnięcia .................................. 51
2.12. Wzory ........................................................................................................ 52

2.12.1. Wezwanie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego – okres przejściowy
2019/2021 ...................................................................................... 52

2.12.2. Wezwanie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego – okres świadczeniowy
2021/2022 ...................................................................................... 53

2.12.3. Wezwanie do usunięcia braków formalnych wniosku o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego – okres przejściowy
2019/2021 ...................................................................................... 55

2.12.4. Wezwanie do usunięcia braków formalnych złożonego wniosku
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – okres
świadczeniowy 2021/2022 ............................................................. 56

2.12.5. Wezwanie do usunięcia braków formalnych oraz do poprawienia
lub uzupełnienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego – okres przejściowy 2019/2021 ............................ 57

2.12.6. Wezwanie do usunięcia braków formalnych oraz do poprawienia
lub uzupełnienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego – okres świadczeniowy 2021/2022 ....................... 59

2.12.7. Wezwanie do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co
do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia
wychowawczego – okres przejściowy 2019/2021 ............................ 60

2.12.8. Wezwanie do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co
do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia
wychowawczego – okres świadczeniowy 2021/2022 ....................... 62



Spis treści

VII

2.12.9. Wezwanie do osobistego udzielenia wyjaśnień oraz informacji
co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia
wychowawczego – okres świadczeniowy 2021/2022 ....................... 63

2.12.10. Zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia ............. 65
2.12.11. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy ............ 66
2.12.12. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego ....... 68
2.12.13. Postanowienie o wznowieniu zawieszonego postępowania

administracyjnego ........................................................................... 69
2.12.14. Informacja o wstrzymaniu wypłaty świadczenia wychowawczego ... 71
2.12.15. Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki ............................ 73
2.12.16. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego

na jedno dziecko – w okresie przejściowym 2019/2021 ................... 74
2.12.17. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego

na jedno dziecko – w okresie świadczeniowym 2021/2022 .............. 75
2.12.18. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego

na dwoje dzieci – w okresie przejściowym 2019/2021 ..................... 77
2.12.19. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego

na dwoje dzieci – w okresie świadczeniowym 2021/2022 ................ 78
2.12.20. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego

na dwoje dzieci – w okresie przejściowym 2019/2021, różne
okresy przyznania prawa (decyzja przyznająca prawo w okresie
świadczeniowym 2018/2019) ......................................................... 79

2.12.21. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego
na jedno dziecko w okresie przejściowym 2019/2021 – pobieranie
świadczenia w okresie świadczeniowym 2018/2019 ....................... 81

2.12.22. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego
na jedno dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia w okresie
przejściowym 2019/2021 ................................................................ 82

2.12.23. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego
na jedno dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia w okresie
świadczeniowym 2021/2022 .......................................................... 84

2.12.24. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego
na jedno dziecko (noworodka) w okresie przejściowym 2019/2021 85

2.12.25. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego
na jedno dziecko (noworodka) w okresie świadczeniowym
2021/2022 ...................................................................................... 87

2.12.26. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego
na jedno dziecko (noworodka) w okresie przejściowym 2019/2021
– wniosek złożony w okresie 3 miesięcy od urodzenia dziecka ......... 88

2.12.27. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego
na jedno dziecko (noworodka) w okresie świadczeniowym
2021/2022 – wniosek złożony w okresie 3 miesięcy od urodzenia
dziecka ............................................................................................ 90

2.12.28. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego
na jedno dziecko w okresie przejściowym 2019/2021 – opieka
naprzemienna ................................................................................. 91



Spis treści

VIII

2.12.29. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego
na dziecko w okresie świadczeniowym 2021/2022 – opieka
naprzemienna ................................................................................. 93

2.12.30. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego
dyrektorowi domu pomocy społecznej na dziecko przebywające
w DPS w okresie przejściowym 2019/2021 ..................................... 94

2.12.31. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego
dyrektorowi domu pomocy społecznej na dziecko przebywające
w DPS w okresie świadczeniowym 2021/2022 ................................ 95

2.12.32. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego
na jedno dziecko w okresie przejściowym 2019/2021 – w związku
ze śmiercią osoby uprawnionej ........................................................ 97

2.12.33. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego
na jedno dziecko w okresie świadczeniowym 2021/2022 –
w związku ze śmiercią osoby uprawnionej ....................................... 98

2.12.34. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego
na jedno dziecko w okresie przejściowym 2019/2021 – w związku
ze śmiercią osoby uprawnionej (przekroczenie okresu 3 miesięcy) ... 100

2.12.35. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego
na jedno dziecko w okresie przejściowym 2019/2021 – w związku
ze śmiercią wnioskodawcy ............................................................... 101

2.12.36. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego
na jedno dziecko w okresie świadczeniowym 2021/2022 –
w związku ze śmiercią wnioskodawcy ............................................. 103

2.12.37. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego
na jedno dziecko w okresie przejściowym 2019/2021 – w związku
ze śmiercią wnioskodawcy (przekroczenie okresu 3 miesięcy) ......... 104

2.12.38. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego
rodzicowi na dziecko przebywające w domu pomocy społecznej
w okresie przejściowym 2019/2021 ................................................ 106

2.12.39. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego
rodzicowi na dziecko przebywające w domu pomocy społecznej
w okresie świadczeniowym 2021/2022 ........................................... 107

2.12.40. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego
na jedno dziecko (cudzoziemiec) w okresie przejściowym
2019/2021 ...................................................................................... 109

2.12.41. Decyzja odmowna w sprawie przyznania prawa do
świadczenia wychowawczego na dziecko (cudzoziemiec) w okresie
przejściowym 2019/2021 ................................................................ 110

2.12.42. Decyzja odmowna w sprawie przyznania prawa do
świadczenia wychowawczego na dziecko (cudzoziemiec) w okresie
świadczeniowym 2021/2022 .......................................................... 112

2.12.43. Decyzja odmowna w sprawie przyznania prawa do świadczenia
wychowawczego na dziecko w okresie przejściowym 2019/2021 .... 114

2.12.44. Decyzja odmowna w sprawie przyznania prawa do świadczenia
wychowawczego na dziecko w okresie świadczeniowym
2021/2022 ...................................................................................... 116



Spis treści

IX

2.12.45. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ......... 118

2.12.46. Wniosek o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego
w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego ................. 120

2.12.47. Wniosek o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego
w celu ustalenia, czy wnioskodawca nie marnotrawi wypłacanego
mu świadczenia wychowawczego na dziecko lub wydatkuje je
niezgodnie z celem .......................................................................... 121

2.12.48. Zawiadomienie o przekazaniu wniosku do organu właściwego ........ 122
2.12.49. Zawiadomienie o przekazaniu informacji/decyzji oraz wniosku

wraz z dokumentami do organu właściwego ................................... 123
2.12.50. Pismo dotyczące zastosowania koordynacji systemów

zabezpieczenia społecznego ............................................................ 125
2.12.51. Pismo dotyczące zastosowania koordynacji systemów

zabezpieczenia społecznego w trakcie pobierania świadczenia
wychowawczego .............................................................................. 126

2.12.52. Decyzja o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 § 1 KPA .. 128
2.12.53. Decyzja o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 § 2 KPA .. 130
2.12.54. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania ........................ 132

3. Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym ........................... 133
3.1. Tryb postępowania w razie złożenia odwołania od decyzji organu

I instancji ................................................................................................... 133
3.2. Rozstrzygnięcie odwołania przez samorządowe kolegium odwoławcze

i dalszy tryb postępowania organu I instancji ............................................. 134
3.2.1. Postępowanie wyjaśniające .............................................................. 134
3.2.2. Wydanie decyzji przez samorządowe kolegium odwoławcze ........... 134

3.3. Wzory ........................................................................................................ 136
3.3.1. Decyzja administracyjna wydana w trybie art. 132 KPA ................... 136
3.3.2. Wniosek o uznanie decyzji organu wyższego stopnia za wydaną

z rażącym naruszeniem prawa ........................................................ 138
4. Procedura wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej ............................... 140

4.1. Wzruszenie ostatecznej decyzji administracyjnej ....................................... 140
4.2. Uchylenie prawa do świadczenia wychowawczego .................................... 141
4.3. Zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej ............................................. 143
4.4. Wygaśnięcie decyzji administracyjnej ........................................................ 143
4.5. Stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej ................. 144

4.5.1. Podstawy zastosowania procedury stwierdzenia nieważności
decyzji administracyjnej .................................................................. 144

4.5.2. Tryb postępowania – zagadnienia praktyczne .................................. 145
4.6. Wznowienie postępowania administracyjnego ........................................... 146
4.7. Wzory ........................................................................................................ 150

4.7.1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ......... 150
4.7.2. Decyzja uchylająca prawo do świadczenia wychowawczego ............ 151



Spis treści

X

4.7.3. Decyzja uchylająca prawo do świadczenia wychowawczego w części
dotyczącej jednego z dzieci za zgodą strony ..................................... 153

4.7.4. Decyzja uchylająca prawo do świadczenia wychowawczego
w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego ..... 155

4.7.5. Decyzja zmieniająca prawo do świadczenia wychowawczego .......... 158
4.7.6. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie prawa do świadczenia

wychowawczego .............................................................................. 160
4.7.7. Wniosek o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji

administracyjnej .............................................................................. 161
4.7.8. Postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego ....... 162
4.7.9. Decyzja administracyjna wydana w związku z ponownym

rozpatrzeniem sprawy w trybie art. 151 § 1 pkt 2 KPA ..................... 164
5. Procedura dochodzenia nienależnie wypłaconego świadczenia

wychowawczego ................................................................................................ 167
5.1. Postępowanie administracyjne w sprawie nienależnie pobranego

świadczenia wychowawczego .................................................................... 167
5.1.1. Definicja świadczeń nienależnie pobranych ..................................... 167
5.1.2. Wszczęcie postępowania administracyjnego .................................... 169
5.1.3. Ustalenie wysokości należności i ich dochodzenie ........................... 169
5.1.4. Zwrot świadczeń wypłaconych po śmierci osoby uprawnionej ......... 171
5.1.5. Decyzje administracyjne w sprawach dotyczących nienależnie

pobranego świadczenia – świadczenia wychowawcze ustalone
za okres do 30.6.2019 r. .................................................................. 172

5.2. Wzory ........................................................................................................ 175
5.2.1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie ustalenia, czy wypłacone świadczenie było świadczeniem
nienależnie pobranym – świadczenie wychowawcze za okres
do 30.6.2019 r. ................................................................................ 175

5.2.2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie ustalenia, czy wypłacone świadczenie wychowawcze
było świadczeniem nienależnie pobranym ....................................... 177

5.2.3. Decyzja w sprawie nienależnie pobranego świadczenia
przyznanego decyzją uchyloną w trybie art. 27 ust. 1 PomWychDzU
w zw. z art. 163 KPA – z potrąceniem z bieżących wypłat –
świadczenie wychowawcze za okres do 30.6.2019 r. ........................ 178

5.2.4. Decyzja w sprawie nienależnie pobranego świadczenia
wychowawczego z potrąceniem z bieżących wypłat ......................... 182

5.2.5. Decyzja w sprawie nienależnie pobranego świadczenia
przyznanego decyzją uchyloną w trybie art. 155 KPA w zw. z art. 28
PomWychDzU z potrąceniem z bieżących wypłat – świadczenie
wychowawcze za okres do 30.6.2019 r. ........................................... 185

5.2.6. Decyzja w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranego
świadczenia przypisanego do zwrotu i potrącania go z bieżących
wypłat – świadczenie wychowawcze za okres do 30.6.2019 r. .......... 188



Spis treści

XI

5.2.7. Decyzja w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranego
świadczenia wychowawczego przypisanego do zwrotu i potrącania
go z bieżących wypłat ..................................................................... 191

5.2.8. Decyzja w sprawie częściowego umorzenia nienależnie pobranego
świadczenia wychowawczego oraz rozłożenia na raty pozostałej
do spłaty kwoty z tytułu nienależnie pobranego świadczenia
przypisanego do zwrotu – świadczenie wychowawcze za okres do
30.6.2019 r. ..................................................................................... 194

5.2.9. Decyzja w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranego
świadczenia wychowawczego przypisanego do zwrotu i potrącania
go z bieżących wypłat ..................................................................... 198

5.2.10. Decyzja w sprawie umorzenia całości należności wraz z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie – świadczenie wychowawcze za okres
do 30.6.2019 r. ................................................................................ 201

5.2.11. Decyzja w sprawie umorzenia całości należności wraz z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie .............................................................. 204

5.2.12. Decyzja w sprawie nienależnie pobranego świadczenia
wychowawczego przyznanego decyzją, która została uchylona
w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego i odmowy
przyznania prawa do świadczenia w trybie art. 151 § 1 w zw.
z art. 145 § 1 pkt 5 KPA – świadczenie za okres do 30.6.2019 r. ........ 207

5.2.13. Wniosek do podmiotu prowadzącego rachunek płatniczy
oraz banku i spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
prowadzącej rachunek inny niż płatniczy, a także wydawcy
instrumentu płatniczego w trybie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 2
pkt 5 PomWychDzU – świadczenie za okres po 30.6.2019 r. ............. 212

5.2.14. Decyzja w sprawie nienależnie pobranego świadczenia
wychowawczego przyznanego decyzją, która została uchylona
w trybie art. 27 ust. 1 PomWychDzU w zw. z art. 163 KPA, w zw.
z art. 25 ust. 2 pkt 5 i art. 26 ust. 2 PomWychDzU – świadczenie
za okres po 30.6.2019 r. .................................................................. 213

5.2.15. Decyzja w sprawie nienależnie pobranego świadczenia
wychowawczego przyznanego decyzją uchyloną w trybie art. 27
ust. 1 PomWychDzU w zw. z art. 163 KPA w związku z podjęciem
zatrudnienia u tego samego pracodawcy przed upływem 3 miesięcy
– świadczenie wychowawcze za okres do 30.6.2019 r. ..................... 216

6. Postępowanie przy ustalaniu prawa do dodatków w wysokości świadczenia
wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie
dziecka .............................................................................................................. 219
6.1. Ogólne przesłanki przyznania dodatków w wysokości świadczenia

wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie
dziecka ...................................................................................................... 219

6.2. Szczególne zasady przyznania prawa do dodatku wychowawczego ........... 220
6.3. Szczególne warunki przyznania prawa do dodatku do zryczałtowanej

kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego ................................................................................................ 224



Spis treści

XII

6.4. Szczególne zasady przyznania nowego dodatku w wysokości świadczenia
wychowawczego ........................................................................................ 224

6.5. Finansowanie i księgowanie dodatków w wysokości świadczenia
wychowawczego oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie
dziecka ...................................................................................................... 225

6.6. Wzory ........................................................................................................ 227
6.6.1. Wniosek o przyznanie prawa do dodatku wychowawczego .............. 227
6.6.2. Decyzja przyznająca prawo do dodatku wychowawczego ................ 228
6.6.3. Decyzja przyznająca prawo do dodatku wychowawczego z art. 113a

WspRodzU ....................................................................................... 230
6.6.4. Decyzja przyznająca prawo do dodatku do zryczałtowanej kwoty

z art. 115 ust. 2a WspRodzU ............................................................ 232
7. Księgowanie świadczeń wychowawczych .......................................................... 234

7.1. Świadczenia wychowawcze jako zadania zlecone ...................................... 234
7.2. Księgowania poszczególnych zdarzeń związanych ze świadczeniami

wychowawczymi ........................................................................................ 235
7.2.1. Operacje gospodarcze w ewidencji księgowej jednostki ................... 235
7.2.2. Wypłata świadczeń osobom uprawnionym ...................................... 235
7.2.3. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ..................... 237
7.2.4. Koszty obsługi świadczeń wychowawczych i sposób ich prezentacji

w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym ........................................... 241
7.2.5. Umorzenie i odpis należności z tytułu nienależnie pobranych

świadczeń wychowawczych ............................................................. 241

Rozdział II. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych (Piotr Mrozek) ............... 243
1. Wprowadzenie .................................................................................................. 243
2. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które obowiązują od 2018 r. .... 243
3. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które obowiązują od 2019 r. .... 246
4. Projektowane zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych ........................... 252
5. Wzory ................................................................................................................ 255

5.1. Pismo do wojewody dotyczące zastosowania koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego w sprawie o ustalenie prawa do zasiłku
rodzinnego ................................................................................................ 255

5.2. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie o ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych na podstawie art. 105 § 1 KPA ................................ 256

5.3. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie o ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych na podstawie art. 105 § 2 KPA ................................ 258

5.4. Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych .................. 260
5.5. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania w sprawie o ustalenie

prawa do świadczeń rodzinnych ................................................................ 261
5.6. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie

o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych .............................................. 262
5.7. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku pielęgnacyjnego – ważność

orzeczenia kończy się przed 1.11.2019 r. ................................................... 264



Spis treści

XIII

5.8. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku pielęgnacyjnego – ważność
orzeczenia kończy się po 1.11.2019 r. ....................................................... 267

5.9. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku pielęgnacyjnego – orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe .......................................... 270

5.10. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku pielęgnacyjnego orzeczenie
z października 2019 r. – ważność orzeczenia kończy się po 1.11.2019 r. .... 273

5.11. Decyzja zmieniająca decyzję przyznającą prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego ......................................................................................... 276

5.12. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji wcześniejszej wydanej przez
organ I instancji w sprawie dotyczącej zasiłku pielęgnacyjnego .................. 279

Rozdział III. Zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Piotr Mrozek) ................................................................................................................. 281

1. Wprowadzenie .................................................................................................. 281
2. Zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, które

obowiązują od 2018 r. ....................................................................................... 281
3. Zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, które

obowiązują od 2019 r. ....................................................................................... 282
4. Projektowane zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do

alimentów ......................................................................................................... 286
5. Wzory ................................................................................................................ 289

5.1. Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji wydanej
w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego .... 289

5.2. Decyzja przyznająca prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ...... 290
5.3. Decyzja odmowna w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu

alimentacyjnego ........................................................................................ 293
5.4. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie

o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ..................... 296
5.5. Decyzja w sprawie częściowego umorzenia nienależnie pobranych

świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi
za opóźnienie oraz rozłożenia na raty pozostałej do spłaty kwoty
zadłużenia ................................................................................................. 298

5.6. Decyzja w sprawie całkowitego umorzenia nienależnie pobranych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi
za opóźnienie ............................................................................................ 302

5.7. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji wcześniejszej wydanej przez
organ I instancji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego ........... 305

Rozdział IV. Świadczenie dobry start (Piotr Mrozek) ................................................... 307
1. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start na rok

szkolny 2019/2020 ........................................................................................... 307
1.1. Osoby uprawnione do świadczenia dobry start .......................................... 307
1.2. Termin złożenia wniosku i wypłaty świadczenia ........................................ 311
1.3. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start w zależności od wieku

dziecka ...................................................................................................... 313



Spis treści

XIV

1.4. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start uzależnionego
od niepełnosprawności .............................................................................. 315

1.5. Wniosek i dokumenty konieczne do ustalenia prawa do świadczenia dobry
start ........................................................................................................... 319

1.5.1. Treść wniosku i załączników o ustalenie prawa do świadczenia
dobry start ...................................................................................... 319

1.5.2. Złożenie wniosku i załączników drogą elektroniczną oraz zasady
ich uwierzytelnienia ........................................................................ 320

1.5.3. Weryfikacja, pozyskanie i gromadzenie danych umożliwiających
przyznanie prawa do świadczenia dobry start ................................. 321

1.6. Organ właściwy do złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
dobry start ................................................................................................ 324

1.7. Zakończenie postępowania – forma rozstrzygnięcia .................................. 324
1.8. Nieprzysługiwanie świadczenia dobry start ............................................... 326
1.9. Postępowanie administracyjne w sprawie nienależnie pobranego

świadczenia dobry start ............................................................................. 326
1.9.1. Definicja świadczeń nienależnie pobranych ..................................... 326
1.9.2. Wszczęcie postępowania administracyjnego .................................... 327
1.9.3. Ustalenie wysokości należności i ich dochodzenie ........................... 327
1.9.4. Ustalenie spłaty należności ............................................................. 328

2. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start –
na podstawie projektu ustawy o świadczeniu dobry start z 29.4.2019 r. ............. 329
2.1. Wprowadzenie ........................................................................................... 329
2.2. Osoby uprawnione do świadczenia dobry start .......................................... 329
2.3. Termin złożenia wniosku i wypłaty świadczenia ........................................ 334
2.4. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start w zależności od wieku

dziecka ...................................................................................................... 335
2.5. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start uzależnionego od

niepełnosprawności ................................................................................... 337
2.6. Wniosek i dokumenty konieczne do ustalenia prawa do świadczenia dobry

start ........................................................................................................... 340
2.6.1. Treść wniosku i załączników o ustalenie prawa do świadczenia

dobry start ...................................................................................... 340
2.6.2. Złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry

start i załączników drogą elektroniczną oraz i zasady ich
uwierzytelniania .............................................................................. 342

2.6.3. Pozyskiwanie informacji i dokumentów od innych organów oraz
zasady przechowywania i przetwarzania informacje w rejestrze
centralnym ...................................................................................... 344

2.7. Organ właściwy do złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
dobry start ................................................................................................ 346

2.8. Zakończenie postępowania – forma rozstrzygnięcia .................................. 347
2.9. Nieprzysługiwanie świadczenia dobry start ............................................... 348

2.10. Procedura dochodzenia nienależnie wypłaconego świadczenia dobry start 349



Spis treści

XV

2.10.1. Definicja świadczeń nienależnie pobranych ..................................... 349
2.10.2. Wszczęcie postępowania administracyjnego .................................... 349
2.10.3. Ustalenie wysokości należności i ich dochodzenie ........................... 350
2.10.4. Rodzaje decyzji administracyjnych wydawanych w postępowaniu

w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start .............. 351
2.11. Wzory ........................................................................................................ 353

2.11.1. Wezwanie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o ustalenie
prawa do świadczenia dobry start ................................................... 353

2.11.2. Zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia ............. 354
2.11.3. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy ............ 355
2.11.4. Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start – dotyczy wniosku

złożonego osobiście na dziecko do ukończenia 20. roku życia .......... 357
2.11.5. Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start – dotyczy wniosku

złożonego elektronicznie na dziecko do ukończenia 20. roku życia .. 358
2.11.6. Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start – dotyczy wniosku

złożonego osobiście na dziecko do 24. roku życia ............................ 359
2.11.7. Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start – dotyczy wniosku

złożonego elektronicznie na dziecko do 24. roku życia .................... 360
2.11.8. Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start – dotyczy wniosku

złożonego osobiście przez osobę uczącą się do ukończenia 20. roku
życia ................................................................................................ 362

2.11.9. Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start – dotyczy wniosku
złożonego elektronicznie na dziecko do 20. roku życia w związku
z wystąpieniem zbiegu uprawnień (opieka faktyczna nad dzieckiem
sprawowana przez matkę) .............................................................. 363

2.11.10. Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start – dotyczy wniosku
złożonego elektronicznie na dziecko do 20. roku życia w związku
z wystąpieniem zbiegu uprawnień (opieka faktyczna nad dzieckiem
sprawowana przez oboje rodziców) ................................................ 365

2.11.11. Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start – dotyczy wniosku
złożonego elektronicznie na dziecko do 20. roku życia w związku
z wystąpieniem opieki naprzemiennej ............................................. 367

2.11.12. Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start – dotyczy wniosku
złożonego elektronicznie na dziecko powyżej 21. roku życia
w związku z uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności .............. 368

2.11.13. Decyzja odmawiająca przyznania prawa do świadczenia dobry
start – dotyczy wniosku złożonego elektronicznie na dziecko,
które ukończyło 21. rok życia i nie legitymuje się orzeczeniem
o niepełnosprawności ...................................................................... 370

2.11.14. Decyzja odmawiająca przyznania prawa do świadczenia dobry
start – dotyczy wniosku złożonego elektronicznie na dziecko, które
rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne ............................. 372

2.11.15. Decyzja odmawiająca przyznania prawa do świadczenia dobry start
– dotyczy wniosku złożonego elektronicznie na dziecko do 20.
roku życia w związku z wystąpieniem zbiegu uprawnień (opieka
faktyczna nad dzieckiem sprawowana przez oboje rodziców) .......... 373



Spis treści

XVI

2.11.16. Decyzja odmawiająca przyznania prawa do świadczenia dobry start
– dotyczy wniosku złożonego elektronicznie przez osobę uczącą się
do ukończenia 20. roku życia .......................................................... 375

2.11.17. Decyzja odmawiająca przyznania prawa do świadczenia
dobry start – dotyczy wniosku złożonego elektronicznie
na dziecko, które ukończyło 21. rok życia w związku
z przekroczeniem trzymiesięcznego okresu od wydania orzeczenia
o niepełnosprawności ...................................................................... 377

2.11.18. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego ..... 379
2.11.19. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania ........................ 381
2.11.20. Decyzja o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 § 1 KPA .. 382
2.11.21. Decyzja o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 § 2 KPA .. 383
2.11.22. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie ustalenia, czy wypłacone świadczenie dobry start było
świadczeniem nienależnie pobranym .............................................. 385

2.11.23. Decyzja w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start
z potrąceniem z bieżących wypłat .................................................... 387

2.11.24. Decyzja w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranego
świadczenia dobry start przypisanego do zwrotu i potrącania go
z bieżących wypłat .......................................................................... 389

2.11.25. Decyzja w sprawie częściowego umorzenia nienależnie pobranego
świadczenia dobry start oraz rozłożenia na raty pozostałej do spłaty
kwoty z tytułu nienależnie pobranego świadczenia dobry start
przypisanego do zwrotu .................................................................. 392

2.11.26. Decyzja w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start
w związku z wypłaceniem świadczenia osobie innej niż osoba
uprawniona ..................................................................................... 395

Rozdział V. Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej (Marcin Sarna) ......... 399
1. Wprowadzenie .................................................................................................. 399
2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych ......................................... 399
3. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy ............................................................ 400
4. Przetwarzanie danych osobowych bez upoważnienia ........................................ 400
5. Wykaz odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ......................... 401
6. Informowanie o ograniczeniu ............................................................................ 401
7. Wzór klauzuli informacyjnej ............................................................................. 402
8. Dokumentacja ODO a informacja publiczna ...................................................... 402
9. Wzory ................................................................................................................ 403

9.1. Oznaczenie administratora danych osobowych .......................................... 403
9.2. Zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy .................. 404
9.3. Wykaz odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych

stosowanych w ośrodku pomocy społecznej .............................................. 405
9.4. Informacja o ograniczeniu w wykonywaniu obowiązku informacyjnego .... 406



Spis treści

XVII

9.5. Klauzula informacyjna dla podmiotów danych, których dane
osobowe są przetwarzane na potrzeby ustalenia prawa do świadczenia
wychowawczego ........................................................................................ 406

Rozdział VI. Akty prawne ............................................................................................. 409
1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa

w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r.
poz. 924) ........................................................................................................... 409

2. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134) ........................................................................... 419


