
WAŻNE! INFROMACJA DOTYCZY ZMIAN W USTAWIE O SWIADCZENIACH 

RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNYCM ORAZ ŚWIADCZENIACH 

500+. 

Z dniem 1 sierpnia 2017 roku na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z 

systemami wsparcia rodzin wejdzie w życie szereg istotnych zmian dotyczących świadczeń 

rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych 500+. : 

1. Konieczność ustalania alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku 

ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą 

dziecko (art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). 

 

2. Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.  

W/w regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania 

dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek rodziny utraci dochód z tytułu 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej i 

w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu uzyska u tego samego pracodawcy, 

zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie działalność 

gospodarczą. (art. 7 ust. 3a, art. 18 ust. 5, art. 25 ust. 2 pkt 1a ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci). 

Analogiczne regulacje dotyczyć będą ustalania prawa do świadczeń rodzinnych 

uzależnionych od dochodów oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.  

 

3. Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

Od 1 sierpnia 2017 r. ulega zmianie definicja dochodu w zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy 

o świadczeniach rodzinnych, do której odsyła definicja dochodu zawarta w ustawie o 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów - zgodnie z jej nowym brzmieniem, dochodem jest m.in. dochód z 

działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – 

dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka 

rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego 

dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do 

ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w 

obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – pierwsze obwieszczenie zostanie 

wydane w terminie do 1 sierpnia 2017 r. 

Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów 

 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane 

jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w 

wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez 

ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku. 

 Ważne: Zgodnie z nowym brzmieniem art. 13 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (i analogicznych regulacji ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), do wniosku 

dołącza się odpowiednio zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące 

członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym 



podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

zawierające informacje odpowiednio o: 

a)         formie opłacanego podatku, 

b)         wysokości przychodu, 

c)         stawce podatku, 

d)         wysokości opłaconego podatku 

-w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do 

świadczenia wychowawczego. 

 

4.  Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę 
 Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r., odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów 

nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych 

członków swojej rodziny, składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o 

świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenia rodzinne oraz 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a nie, jak dotychczas, członek rodziny, 

którego dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu. 

Dotyczy to także, składanych od dnia 1 sierpnia 2017 r. jeszcze na obecny okres 

zasiłkowy/świadczeniowy, w oparciu o dotychczasowy stan prawny obowiązujący 

do 31 lipca 2017 r., oświadczeń o deklarowanych dochodach osiąganych przez 

osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

 

5. Rozszerzenie katalogu dochodów: 

Katalog dochodów zawarty w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych 

został poszerzony o tiret trzydzieste trzecie, tj. stypendia dla bezrobotnych 

finansowane ze środków Unii Europejskiej. Zmiana wchodzi w życie z dniem                      

1 sierpnia 2017 r.  

 


