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Introduction 

The aim of the survey 1.20.03 "Benefits for the family" is to obtain information on the size of expenditure from 
the state budget and local government units allocated for cash benefits addressed to persons and families in 
the form of family benefits, alimony fund benefits and pro-family reliefs. The survey also aims to provide 
information characterizing the beneficiaries of the benefits mentioned. The main source of data are the 
collections of the National Family Benefits Monitoring System, a central database of benefits from the alimony 
fund and persons entitled to alimony, and a central register of data on beneficiaries of benefits from the alimony 
fund, whose gestor is the Ministry of Family, Labour and Social Policy, as well as a database on taxpayers of 
personal income tax, whose gestor is the Ministry of Finance. These data allow, among others to determine the 
average level of benefits broken down into individual types of benefits and to determine the dynamics of 
changes in the level and frequency of benefiting from family benefits, benefits paid from the alimony fund and 
from the pro-family relief. 

This study is the first comprehensive document on the methodology for examining family benefits. It consists of 
seven parts containing a detailed description of the subject and object scope of the survey, type and method of 
the survey, characteristics of data sources, description of a set of variables occurring in the survey, indicators 
and methods of calculating them as well as definitions of key terms, description of the survey organization as 
well as the form and scope of presentation of obtained results , and an assessment of the quality of the data 
and the reliability of the results obtained. 

The survey did not cover a benefit for bringing up a child paid under the government program "Family 500 plus" 
because this is the subject of a separate survey 1.20.06 "Child raising benefit, child raising allowance and 
supplement to a flat-rate amount". 

The legal basis for the survey “Benefits for the family” are: the Act of 29th June 1995 on official statistics (Journal 
of Laws of 2019, item 649, with later amendments) and the Regulation of the Council of Ministers regarding the 
Programme of statistical surveys of official statistics, published every year and determining the subjective and 
objective scope of research for a given year, as well as types, forms and dates of disseminating the resulting 
statistical information. 

In the presented document we present the methodology of the survey being in force in 2019, which applies to 
published data for 2018 based on current legal regulations. If the methodology of the survey changes, the authors 
will update and complete the report. 
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Historical view 

First works aimed at recognizing the content of administrative collections and the possibility of using them in 
statistical surveys were undertaken at the Statistics Poland (GUS) in 2001. In the same year, an agreement was 
concluded with the then Ministry of Labour and Social Policy, under which the Statistics Poland (GUS) obtained 
the right to disclose information resulting from the Central Data Collection collected in social welfare 
administrative systems. In the period of 2004–2005 Polish statistics measures were taken under the PHARE 2003 
project "Increasing the quality of Polish social statistics". The result of works under component 3 of the project 
"Increasing the use of administrative data for statistical purposes" was to establish the possibility of using some 
central administrative collections as a data source in statistical surveys. Issues related to family benefits were 
initially part of the survey 1.25.11 "Beneficiaries of social assistance and family benefits". When the new IT system 
"SYRIUSZ" was introduced in 2007 (collections of labour, social welfare and family benefits offices), the 
employees of the Statistical Office in Kraków started work to analyse the data on family benefits collected in 
administrative information systems in terms of their potential use in statistics. As a result of the conducted 
analyses, it was found that the survey "Beneficiaries of social assistance and family benefits" should be divided 
into two separate thematic blocks – one related to social assistance and the other related to family benefits. 
Finally, in the Programme of statistical surveys of official statistics 2013, in the thematic block 1.25 "Family, living 
conditions, social assistance", the independent survey "Benefits for the family" was included for the first time. 
Since 2017, this survey has been included in the newly created block 1.20 "Family". 

Currently, the survey "Benefits for the family" is based on central collections provided by the Ministry of Family, 
Labour and Social Policy (data on benefits and their beneficiaries) as well as the Ministry of Finance (data on 
pro-family relief). 

1. Subjective and objective scope of the survey  

1.1.  Subjective scope 
Subjects of the survey are people and families receiving: 

• family benefits  
• parents, legal or actual guardians of the child (if they applied to the family court for the adoption of  

a child), 
• adult learners who are not dependent on their parents in connection with their death or in connection 

with the determination of a court judgment or court settlement of the right to maintenance on their part, 
• disabled people and their carers (receiving a nursing benefit or a special carer's allowance); 

 a one-off benefit for the birth of a child diagnosed with a severe and irreversible disability or an incurable 
life-threatening disease, which arose during the prenatal stage of the child's development or during 
childbirth 
• pregnant women and their families, especially complicated pregnant women and in the event of obstetric 

failures, 
• children diagnosed with severe and irreversible disability or with an incurable life-threatening disease, 

which arise during the prenatal period of child's development or during childbirth; 
 benefits from the alimony fund 

• poor people who are unable to meet their needs on their own and do not receive the support due to 
them from persons belonging to their maintenance group, due to the inability to enforce maintenance; 

 pro-family allowances for children, i.e. people with parental authority, legal guardians or foster parents of  
a child (or children) using PIT deductions: 

• minors, 
• up to 25 years of age who are still in education, 
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• receiving a nursing allowance or a social pension – regardless of age. 

1.2.  Objective scope 
Administrative files contain information on family benefits, as well as characteristics of beneficiaries of these benefits. 
The subject of the research are benefits for the family financed from the state budget and community budgets. The 
survey provides information on both the amount and the number of benefits paid: 

In the field of family benefits: 
 amounts of benefits paid; 
 number of benefits paid by type: 

• family allowances; 
• appendices to family allowances; 
• nursing allowances; 
• nursing benefits; 
• special attendance allowances; 
• one-off subsidies due to giving birth to a child; 
• parental benefits. 

In the field of benefits for pregnant women and families "For life": 
 amounts allocated to the payment of one-off benefits for the birth of a child diagnosed with a severe and 

irreversible disability or with an incurable life-threatening disease, which arose during the prenatal stage of 
the child's development or during childbirth; 

 number of one-off benefits paid out. 

In terms of benefits from the alimony fund: 
 amounts of benefits paid; 
 number of benefits paid. 

In terms of pro-family allowances: 
 general amounts of deductions from personal income tax; 
 number of children for whom deductions have been made; 
 number of taxpayers making deductions from income tax. 
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Diagram 1. Types of family benefits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

The subject of the survey is also characteristics of beneficiaries of the above-mentioned benefits. The group of 
characteristics describing the beneficiaries includes, among others, for people: age, gender, place of residence, 
disability, and for families: type, size and income. 

2. Type and method of the survey 
The survey 1.20.03 "Benefits for the family" is a full, continuous survey, carried out annually. The survey is entirely 
based on the following administrative data sources: 

 National Family Benefits Monitoring System; 
 Central register of data on recipients of benefits from the alimony fund; 
 Central database of benefits from the alimony fund and persons entitled to maintenance; 
 Tax Information System (database on taxpayers of personal income tax). 
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3. Data sources 
The information carriers are not typical data collection tools such as forms or questionnaires. The survey is 
based on administrative data sets listed in Table 1. 
 
Table 1.    Benefits and sources of administrative data used in the survey 1.20.03 

No. Type of benefit Data source Data gestor 

1. Family benefits National Family Benefits Monitoring 
System: 

 Material and financial reports on 
the performance of tasks in the 
field of family benefits (excluding 
part A.3); aggregated data at the 
level of community. 

 A set of unit data about 
beneficiaries. 

MRPiPS 

2. Benefits for pregnant women 
and their families "For life" 

National Family Benefits Monitoring 
System: 

 Material and financial reports on 
the performance of tasks in the 
field of family benefits (part A.3); 
aggregated data at the level of 
community. 

MRPiPS 

3. Benefits from the alimony 
fund 

Central database of benefits from the 
alimony fund and persons entitled to 
alimony (material and financial reports on 
the implementation of tasks provided for 
in the Act on Assistance to persons 
entitled to alimony); aggregated data at 
the level of community. 

Central register of data on recipients of 
benefits from the alimony fund (unit data 
set) 

MRPiPS 

4. Pro-family reliefs Tax Information System (database on 
income tax payers). 

MF 

Data collected in administrative files are generated during the administrative procedure. Pursuant to the 
procedure for granting and paying family benefits and benefits from the alimony fund, an application for 
establishing the right to benefit is submitted to the community office or the municipality office competent for 
the place of residence of the entitled person. Data on applicants are recorded in the Central Statistical 
Application, run by the Ministry of Family, Labour and Social Policy and used to collect and process data in the 
field of social assistance, family benefits, care for children up to 3 years of age, the alimony fund, supporting the 
family and the foster care system. The so-called central collections with data on beneficiaries, families and family 
members of beneficiaries. Then, through the central register, the community provides the voivode in an 
electronic form with a material and financial report on the implementation of tasks provided for in the Act on 
Family benefits and on assistance to persons entitled to alimony. The voivode, in turn, draws up a collective 
material and financial report on the implementation of the tasks provided for in the Act and submits it to the 
minister competent for family affairs after each quarter. 
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Data on pro-family relief come directly from PIT tax returns for natural persons. 

National System for Monitoring Family Benefits – Material and financial reports on the performance of tasks in 
the field of family benefits contain material data on the implementation of the Act on Family benefits and 
information on disbursed family benefits and costs of servicing them, contributions to retirement and disability 
insurance from social insurance and insurance contributions health. Data from the reports are supplied to the 
KSMŚR database. The report consists of 10 parts: 

 Part A contains information on expenditure on family benefits financed from a special-purpose subsidy 
from the state budget and the number of benefits, as well as on expenditure on a one-off benefit in the 
amount of PLN 4,000 for pregnant women and their families "For life"; 

 Part B concerns expenditure on social security and health insurance contributions and the number of 
contributions; 

 Part C contains information on amounts due for unduly received family benefits; 
 Part D is information on recoveries of unduly collected family benefits; 
 Part E includes expenditure from communities’ own resources for family benefits and the number of 

benefits; 
 Part F is supplementary information on the provision of family benefits; 
 Part G contains information on families receiving family allowance, one-off subsidy due to giving birth 

to a child and special nursing allowance by income group, divided into single and single families, as well 
as families with and without a disabled child, and by number of children in the family; 

 Part H is statistical information – includes data on the number of families receiving family benefits and 
the number of families receiving family allowances depending on the number of children; 

 Part I concerns information on reasons for discontinuing the nursing benefit and special attendance 
allowance; 

 Part J contains information on the relationship between people receiving special attendance allowance 
or nursing benefit and people who need care. 

The method of drawing up reports as well as the deadlines and the manner of their submission are specified in 
the Regulation of the Minister of Family, Labour and Social Policy of 28 September 2017 on material and financial 
reports on the performance of tasks in the field of family benefits (Journal of Laws, item 1811). 

The National Family Benefits Monitoring System also contains individual data on family benefit recipients. These 
sets are used in the survey to describe the characteristics of the beneficiaries. They contain 11 tables, of which 
mainly two basic tables are used to identify persons receiving family benefits: "People" and "Benefit". 
Identifiable data of people registered in the "People" table are replaced by a unique identifier (id_unique_QUIC) 
resulting from the PESEL number. In addition, each person is assigned an identifier that uniquely identifies him 
within each quarter (person_id_QUIC). The table also includes, among others data on marital status, type of 
disability, citizenship and date of birth. The table also contains the code for the location of the person's 
community of residence, established in accordance with the nomenclature for the classification of Territorial 
Units for Statistics (NUTS). 

The table "Benefit" contains information about the type of benefit (sw_rodzaj_kod_QUIC), as well as data 
separately for the month and year in which the benefit is due and paid (variables: sw_wyplacone-rok-QUIC, 
sw_wyplacone_ms_QUIC). 
For more information about the recipient, see the "Schools" and "People's income" tables. The "Schools" table 
contains information about the school attended by the child for which the benefit is being collected (type of 
school, name and location), while the "People's income" table includes information about revenues of people in 
the family. Information on families receiving family benefits is provided in tables "Family members" and "Family 
income". 
 
Information in the tables is coded in accordance with the dictionaries available on the MRPiPS website at 
https://empatia.mpips.gov.pl/dla-urzednikow/systemy-it/systemy-dziedzinowe/sr 

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-urzednikow/systemy-it/systemy-dziedzinowe/sr
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The central database of benefits from the alimony fund and persons entitled to alimony contains data from the 
reports provided for in the Act on Assistance to persons entitled to alimony of 7 September 2007. This report 
consists of 6 parts: 

 Part A contains information on expenditure on benefits from the alimony fund financed from a targeted 
subsidy from the state budget and on the number of benefits paid; 

 Part B is information on payments due from the alimony fund; 
 Part C provides information on unduly collected benefits and recoveries of unduly collected benefits 

from the alimony fund; 
 Part D is supplementary information on the payment of benefits from the alimony fund; 
 Part E includes information on families and the number of recipients of the alimony fund benefit; 
 Part F contains information on the number of alimony debtors and the number of actions taken against 

alimony debtors.  

The method of drawing up reports as well as the deadlines and the manner of their submission are specified in the 
Regulation of the Minister of Family, Labour and Social Policy of 28 September 2017 on material and financial reports 
on the implementation of tasks provided for in the Act on Assistance to persons entitled to alimony (Journal of Laws, 
item 1812). 

The central register of data on recipients of benefits from the alimony fund is a database of individual data on 
recipients of benefits provided under the Act on Assistance to persons entitled to alimony. The data are collected 
in the Central Statistical Application, which contains information on beneficiaries and their family members, 
awarded alimony, types of benefits paid and alimony debtors. The collection manager is the Ministry of Family, 
Labour and Social Policy. 

The Tax Information System (MF SIP-PIT 05 system) is a collection of data on personal income tax payers 
obtained from the Ministry of Finance. The files contain information on the number of taxpayers making 
deductions and the amounts of deductions (data do not include the reimbursement of unclaimed child 
allowances) and the number of children for whom tax deductions have been made (including children who were 
entitled to a refund of the non-deducted allowance). 

4. Variables occurring in the survey 

4.1.  Characteristics of variables 
Variables appearing in the sets of aggregated data from material and financial statements provided by 
communities are the variables specifying the number and amount of family benefits paid, the number and 
amount of benefits paid from the alimony fund, the number of families or persons receiving family benefits and 
benefits from the alimony fund, the number of taxpayers using pro-family relief and the amount of the obtained 
relief and the number of children for whom the pro-family relief was obtained. 
Remaining variables obtained in the survey are the variables describing the beneficiaries of benefits, appearing 
in the unit data sets. These variables include, among others gender, citizenship, age of the recipient, place of 
residence, income of the person, family income, school attended by the child, disability. In the set of individual 
data on benefits from the alimony fund, data are also obtained on the degree of kinship, profession, and property 
status of the alimony debtor. 
Variables included in unit sets are used to calculate indicators and calculate data for result tables, e.g. in the 
table "Children for whom families received family allowance by age groups", data on children in wider age groups 
than in the material and financial report are presented. 

4.2.  Indicators and methods of calculating them 
The survey results are presented mainly in absolute numbers. Additionally, the following indicators are 
calculated: 
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 the average monthly amount of family benefits (the indicator is calculated by dividing the amount of 
benefits by their number), calculated at the level of voivodships, districts and communities; 

 average monthly number of family benefits (due to the fact that in the KSMŚR collection the data on the 
number of benefits paid are presented cumulatively from the beginning of the year, it is necessary to 
calculate the average monthly number of benefits), the indicator is calculated at the level of 
voivodships, districts and communities; 

 share of children up to 17 years of age, for whom parents receive family allowance, in the total number 
of children at that age, the indicator calculated at the level of voivodships, districts and communities; 

 average monthly number of benefits from the alimony fund, the indicator calculated at the voivodship 
level; 

 average monthly amount of benefit from the alimony fund, indicator calculated at the voivodship level; 
 the share of taxpayers benefiting from the pro-family tax relief in the total number of income tax payers, 

the indicator calculated at the level of voivodships, districts and communities. 

When calculating the indices with the use of the population number, the population as of 30 June of a given year 
is taken. 

The following classification codes from central dictionaries are used in the survey: 
 type of beneficiary; 
 type of benefit; 
 marital status; 
 type of disability certificate; 
 type of school; 
 citizenship;  
 current employment; 
 degree of kinship; 
 type of person. 

A detailed list of codes is available on the MRPiPS website at https://empatia.mpips.gov.pl/dla-
urzednikow/systemy-it/systemy-dziedzinowe/sr 

4.3.  Definitions of key terms 
Definitions used in the survey were developed on the basis of relevant acts and grouped according to the type 
of benefits. The legislator each time defines the definitions appropriate to the system of individual benefits. 
Therefore, depending on the type of benefit, the definitions may differ from one another. This is the case, for 
example, with the definition of "Family", which is each time used directly, in accordance with the relevant act. 
These definitions differ from the definition used in official statistics. 

FAMILY BENEFITS 

The legal basis for the functioning system of family benefits is the Act of 28 November 2003 on Family benefits 
(Journal of Laws of 2018, item 2220, with later amendments). Definitions of the basic terms used in the survey 
1.20.03 "Benefits for the family" comply with the aforementioned Act. 
Most family benefits (family allowance and appendices, special attendance allowance, one-time childbirth 
benefit) are income-dependent benefits – when determining the right to these benefits, the income earned in 
the year preceding the benefit period is taken into account, and benefits are granted for a period of 12 months. 

Family benefits are: 
 family allowance and appendices to family allowance; 
 attendance benefits: nursing allowance, special attendance allowance and nursing benefit; 
 the allowance paid by communities pursuant to Art. 22a of the Act on Family benefits; 
 benefits paid by communities pursuant to Art. 22b of the Act on Family benefits; 
 one-off subsidy due to giving birth to a child; 

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-urzednikow/systemy-it/systemy-dziedzinowe/sr
https://empatia.mpips.gov.pl/dla-urzednikow/systemy-it/systemy-dziedzinowe/sr


14 

 parental benefit. 

The benefit period is a period of 12 months from 1 November to 31 October of the following calendar year. 

The family means the following members: spouses, parents of children, de facto guardian and dependent 
children up to the age of 25, as well as children over 25 who have a severe disability certificate, if they are 
entitled, due to this disability, to a nursing benefit or a special attendance allowance or a carer's allowance 
referred to in the Act of 4 April 2014 on the Determination and payment of allowances for caregivers (Journal of 
Laws of 2017, item 2092, with later amendments). Family members do not include a child under the care of a legal 
guardian, a married child, and an adult child with his / her own descendant. 

A multi-children family is a family raising three or more children who are entitled to the family allowance. 

A single parent of a child means: a virgin, bachelor, widow, widower, a person who is separated by a final court 
judgment, a divorced person, unless they are bringing up at least one child with his / her parent. 

A child is an own child, a spouse's child, an adopted child, and a child under legal guardianship. 

A disabled child means a child under the age of 16 who has a disability certificate specified in the provisions on 
vocational and social rehabilitation and employment of disabled persons. 

An adult disabled person is an adult with a certificate of moderate or severe disability, as well as a person who 
is 75 years of age or older. 

Appendices to the family allowance are due for: 
 giving birth to a child; 
 taking care of a child during child-care leave; 
 single parenthood; 
 multi-children parenthood; 
 education and rehabilitation of a child with disabilities; 
 beginning of a school year; 
 undertaking education outside the place of residence by a child. 

Family allowance is intended to partially cover the cost of maintaining a child. 
The right to family allowance and appendices to this allowance is due to: 

 parents, one of the parents or the child's legal guardian; 
 the actual guardian of the child; 
 learner. 

 Attendance allowance are: 
 nursing allowance; 
 nursing benefit; 
 special attendance allowance. 

The nursing allowance is granted in order to partially cover the expenses resulting from the need to provide  
a disabled person with care and assistance from another person due to the inability to live independently. 
Nursing allowance is granted to: 

 a child with disabilities; 
 a disabled person over 16 years of age, if he or she has a severe disability certificate; 
 a person who is 75 years of age or older; 
 a disabled person over 16 years of age who has a certificate of moderate disability, if the disability arose 

up to the age of 21. 

Nursing benefit due to resignation from employment or other gainful work is granted to: 
 mother or father; 
 the actual guardian of the child; 
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 a person who is a related foster family within the meaning of the Act of 9 June 2011 on Supporting the 
family and the foster care system; 

 other persons who, in accordance with the provisions of the Act of 25 February 1964 – Family and 
Guardianship Code (Journal of Laws of 2017, item 682, with later amendments), have a maintenance 
obligation, with the exception of persons with significant degree of disability, if they do not take up or 
give up employment or other gainful work in order to take care of a person who has a certificate of 
significant disability or a certificate of disability, including the following indications: the need for 
permanent or long-term care or assistance of another person due to a significantly limited possibility 
of independent existence and the need for constant everyday participation of the child's guardian in the 
process of his / her treatment, rehabilitation and education. 

Special attendance allowance is granted to persons who, in accordance with the provisions of the Act of  
25 February 1964 – Family and Guardianship Code, have a maintenance obligation, as well as to spouses, if they 
do not take up employment or other gainful work or resign from employment or other gainful work in the purpose 
of providing permanent care to a person with a certificate of significant disability or a certificate of disability, 
including the following indications: the need for permanent or long-term care or assistance of another person 
due to a significantly limited possibility of independent existence and the need for constant everyday 
participation of the child's guardian in the process of his / her treatment, rehabilitation and education. 

Childbirth benefit 
Due to the birth of a live child, a one-time benefit in the amount of PLN 1,000 per one child is granted. 
A one-off subsidy is granted to the child's mother or father, legal guardian or actual guardian of the child, if the 
family income per person does not exceed PLN 1,922. 

Parental benefit is granted to: 
 the child's mother or father; 
 the actual guardian of a child in the case of taking care of a child under the age of 7, and in the case of  

a child for whom a decision to postpone compulsory schooling has been made – until the age of 10; 
 a foster family, with the exception of a professional foster family, in the case of taking care of a child up 

to the age of 7, and in the case of a child for whom a decision to postpone compulsory schooling has been 
made – up to the age of 10; 

 a person who adopted a child, in the case of taking care of a child up to the age of 7, and in the case of  
a child for whom a decision to postpone compulsory schooling was made – up to the age of 10. 

BENEFITS FOR PREGNANT WOMEN AND THEIR FAMILIES "FOR LIFE" 

The legal basis for the system of benefits for pregnant women and their families "For life" is the Act of 4 November 
2016 on Support for pregnant women and families "For life" (Journal of Laws of 2019, item 473, with later amendments). 
Definitions of the basic terms are consistent with the cited act. 

The family means, respectively: spouses, parents of a child in the prenatal stage, parents of the child, the actual 
guardian of the child, which is understood as the person who actually takes care of the child, if he / she has 
applied to the guardianship court for the adoption of the child, as well as children who are dependent on them. 
The Act defines the rights of pregnant women and families to support access to: 

 health care services; 
 policy instruments to the family. 

A one-off subsidy due to giving birth to a child diagnosed with a severe and irreversible disability or an incurable 
life-threatening disease, which arose during the prenatal period of the child's development or during childbirth, 
in the amount of PLN 4,000 is due to the mother or father of the child, legal or actual guardian, irrespectively of 
income. 
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BENEFITS FROM THE ALIMONY FUND 

The legal basis for the currently functioning system of benefits from the alimony fund is the Act on Assistance to 
persons entitled to alimony of 7 September 2007 (Journal of Laws of 2019, item 670, with later amendments). 
Definitions of basic terms used in the survey 1.20.03 "Benefits for the family" comply with the aforementioned 
Act. The benefit depends on the income criterion – when determining the entitlement to this benefit, the income 
earned in the year preceding the benefit period is taken into account, and the benefit is granted for an annual 
period. 

The ineffectiveness of enforcement means enforcement, as a result of which, within the last two months, the full 
amount due for outstanding and current maintenance obligations has not been collected. An ineffective 
enforcement is also the inability to initiate or conduct the enforcement of maintenance against an alimony 
debtor residing outside the territory of the Republic of Poland, in particular due to: 

 there is no legal basis for taking actions aimed at the enforcement of an enforceable title at the debtor's 
place of residence; 

 the inability of the entitled person to indicate the place of residence of the alimony debtor abroad. 

An alimony debtor is a person who owes maintenance under an enforceable title against whom enforcement has 
been unsuccessful. 

The unduly collected benefit is a benefit from the alimony fund: 
 disbursed in spite of the occurrence of circumstances causing the cessation or suspension of the payment 

of benefits in whole or in part; 
 granted or disbursed in case of willful misrepresentation by the recipient of these benefits; 
 disbursed without any legal basis or with a gross violation of the law, if the decision granting the benefit 

has been declared invalid or the decision granting the benefit has been revoked and the right to the 
benefit has been refused as a result of the reopening of the proceedings; 

 disbursed in case when the entitled person received them during the collection period, contrary to the 
order specified in Art. 28, overdue or current alimony, up to the amount of the alimony granted in this 
period; 

 disbursed to a person other than the person named in the decision granting benefits from the alimony 
fund, for reasons beyond the control of the authority that issued the decision; 

 disbursed in connection with the application of the provisions on loss and obtaining of income – after 
establishing the circumstances referred to in Art. 9 sec. 4b. 

The benefit period is the period for which the right to benefit from the alimony fund is established, i.e. from  
1 October to 30 September of the following calendar year; 

An entitled person is a person entitled to maintenance from a parent on the basis of an enforceable title 
originating from or approved by the court, if enforcement has been unsuccessful. 

The family means the following family members: parents of the entitled person, spouse of the parent of the 
entitled person, the person with whom the parent of the entitled person is raising a joint child, dependent 
children up to the age of 25 and a child over 25 receiving benefits from the alimony fund or with a certificate of 
significant disability, if in connection with this disability is entitled to a nursing benefit or a special attendance 
allowance referred to in the Act of 28 November 2003 on family benefits, as well as an entitled person. The family 
does not include: 

 a child under the care of a legal guardian; 
 a married child; 
 the parent of the person entitled under an enforcement order derived from or approved by the court to 

maintenance for his / her benefit. 

A significant degree of disability means: 
 significant disability within the meaning of the provisions on vocational and social rehabilitation and 

employment of disabled persons; 
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 total inability to work and independent existence, judged on the basis of the provisions on retirement and 
other pensions from the Social Insurance Fund; 

 permanent or long-term inability to work on a farm and for independent existence, or permanent or 
temporary total inability to work on a farm and for independent existence, judged on the basis of the 
provisions on social insurance for farmers in order to obtain benefits specified in these provisions; 

 possession of a certificate of being classified to the 1st group of disabled persons; 
 inability for independent existence, judged on the basis of the provisions on retirement and other 

pensions from the Social Insurance Fund or the provisions on social insurance for farmers. 

Benefits from the alimony fund are granted to a person entitled to the age of 18 or, if he or she attends  
a school or university, to the age of 25, or if he or she has a certificate of significant disability – indefinitely. 

PRO-FAMILY RELIEF  

Pro-family relief is the right to deduct the amount of pro-family relief from the tax and receive an additional 
refund for this relief (Act of 26 July 1991 on personal income tax – Journal of Laws of 2019, item 1387, with later 
amendments). It is due to a taxpayer who in the tax year:  

 in relation to a minor child: 
• exercised parental responsibility; 
• acted as a legal guardian, if the child lived with him; 
• cared for by performing the function of a foster family on the basis of a court decision or an agreement 

concluded with the starost. 
 maintained adult children: 

• regardless of their age, who, pursuant to separate regulations, received a nursing allowance 
(supplement) or a social pension; 

• until the age of 25, students in schools referred to in regulations on the education system, regulations 
on higher education or in regulations of the education system or higher education in force in a country 
other than the Republic of Poland, if in the tax year they have not obtained taxable income according 
to the tax scale or from cash capital (e.g. sale of shares against payment), taxed with 19% tax rate in 
the total amount exceeding the amount being the quotient of the tax-reducing amount and the tax 
rate specified in the first range of the tax scale; 

• in connection with the performance of the maintenance obligation by this taxpayer and in connection 
with the performance of the foster family function. 

5. Organization and management of the survey implementation  
The author's unit of the survey is the Statistical Office in Kraków. The survey uses data sets provided in accordance 
with the programme of statistical surveys of official statistics by the Ministry of Family, Labour and Social Policy and 
the Ministry of Finance. 

Collections made available by MRPiPS: 
 The National System for Monitoring Family Benefits containing data from material and financial reports on 

tasks in the field of family benefits implemented from the state budget and community budgets (aggregated 
data) as well as data on persons, income of persons, family income, types and amounts of benefits (unit data) 
– collections are submitted in electronic form to Statistics Poland (GUS) once a year by 29 March, with data for 
the previous year; 

 Central database of benefits from the alimony fund and persons entitled to alimony (aggregated data) – files 
are submitted in electronic form to Statistics Poland (GUS) once a year by 29 March, with data for the previous 
year; 

 Central register of data on recipients of benefits from the alimony fund containing data on beneficiaries and 
their family members, income of persons, adjudged alimony, alimony debtors, types of benefits paid (unit data) 
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– files are transferred in electronic form to Statistics Poland (GUS) once a year by 1 April, with data for the 
previous year. 

All the above-mentioned collections are collected quarterly, while for Statistics Poland (GUS) they are made 
available once a year. Employees of the Statistical Informatics Centre of the CSO are entitled to download data 
in electronic form directly from the Central Statistical Application, who, after downloading the files, check the 
compliance of the provided data with the requirements of official statistics, check the completeness of the 
collections and the technical correctness of their recording on the data carriers. Then they place the unit sets in 
the Operational Microdata Database, and the reports in the Analytical Microdata Database. Employees of the 
Statistical Office in Kraków perform calculations and analyses in the Central Data Base of the KSMŚR and the 
Central Database of Benefits from the alimony fund and persons entitled to alimony in the environment of the 
Operational Microdata Database and the Analytical Microdata Database, which enable the safe processing of 
personal data. 

The scope of performed operations includes: 
 import of text files to database files; 
 combining nationwide quarterly collections into annual collections; 
 control of the completeness of units and validity of their territorial codes as well as control of subjective 

and objective completeness; 
 logical control of collections; 
 reporting irregularities to the MRPiPS; 
 creation of output tables for statistical analyses; 
 elaboration of result tables. 

Collections of the Ministry of Finance come from the Database on taxpayers of personal income tax and contain 
individual data submitted to Statistics Poland (GUS) in electronic form once a year – until 3 February with a two-year 
delay (i.e. in 2019 for 2017). These collections are placed in the environment of the Operational Microdata Database, 
where occur: 

 control of the completeness and correctness of records; 
 reporting irregularities to the MF; 
 calculation of variables related to pro-family relief. 

6. Method of presenting the survey results  

6.1. Forms of results publication 
Information obtained in the survey "Benefits for the family" is presented in the information in brief "Benefits for 
the family" published annually in electronic form on the website of Statistics Poland (GUS) at 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/ 
Results of the survey are available at the BDL in the Health Care, Social Welfare and Benefits for the Family 
category, in the group: Benefits for the Family, at https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start. 
In BDL, data on benefits for the family have been presented since 2008, while information on alimony benefits 
and pro-family relief has been published since 2017. 
Moreover, the following result tables are compiled on an annual basis: 

 TABLE 1. Families who received the family allowance for children by number of children, voivodships 
and districts; 

 TABLE 2. Full and incomplete families receiving family allowances by voivodships and districts; 
 TABLE 3.  Families receiving family allowances according to the amount of income per capita in the 

family, voivodships and districts; 
 TABLE 4. Children for whom families received the family allowance by age groups, voivodships and 

districts; 
 TABLE 5. Children entitled to the nursing allowance by age groups, voivodships and districts; 
 TABLE 6a.  Expenditure on family benefits by voivodships and districts; 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
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 TABLE 6b. Average monthly number of disbursed family benefits by voivodships and districts; 
 TABLE 7. Expenditure on family allowances and nursing allowances by voivodships and districts; 
 TABLE 8. Expenditure on appendices to the family allowance by title, voivodships and districts; 
 TABLE 9. Children for whom parents have received family allowances and expenditure on family 

allowances and appendices to these allowances by voivodships, districts and communities; 
 TABLE 10. A one-off benefit under the Act on Support for Pregnant Women and Families "For Life", 

financed by a targeted subsidy from the state budget by voivodships and districts. 

These tables in electronic form are sent to statistical offices to be used for the purposes of publishing activities, 
as well as for possible sharing with interested external recipients. 

6.2. The scope of information presented in individual sections  
Types of output statistical information: 

 benefits to families by type (family benefits, benefits from the alimony fund); 
 the number of people using family benefits by type of benefits, gender and age; 
 the number of families benefiting from income-dependent family benefits by family type, the number of 

children and average income per person in the family; 
 the amount and number of payments, types and average amount of family benefits; 
 the amount and number of payments from the alimony fund; 
 the number of taxpayers using the pro-family tax relief, taking into account the number of children and 

the amount of deductions; 
 the number of taxpayers benefiting from preferential taxation of the income of single parents. 

All the above-mentioned information is presented by regions, subregions, voivodships, districts and 
communities. 

7. Evaluation of the quality of the survey 
The aim of the survey "Benefits for the family" is to obtain information on the forms of aid for families financed 
from the state budget, the types of benefits, and the beneficiaries of these benefits. 

Recipients of the above-mentioned information are mainly government and local administration offices, scientific 
and research institutions, universities (academic teachers and students), national and local media. These data are 
used primarily for the purposes of conducting analyses and assessing the degree of satisfaction of the needs of 
families by the state. 

The entire survey is based on data from administrative files, which should be assessed as correct and suitable 
for further processing in order to obtain a lot of additional information. Collections are submitted by 
administrators in accordance with the thematic scope and on dates resulting from entries in the Programme of 
Statistical Research of Public Statistics. Provided data are previously controlled by operators according to 
system validation rules, and then during the survey, they are also controlled by employees of the Statistical 
Office in Kraków. All detected non-conformities are reported to administrators, which allows not only to correct 
data, but also to extend validation rules and eliminate similar errors in the following years. The structure of the 
transferred aggregated data in the field of material and financial statements on tasks in the field of family 
benefits financed from the state budget and community budgets and the central database of benefits from the 
alimony fund and persons entitled to alimony allows for their comparability in a given year to last year and 
previous years. 

Unit data sets concerning family benefits and benefits from the alimony fund, due to the anonymization of data 
(replacing the PESEL number with the id_unique_QUIC identifier), cannot be compared in subsequent years. 
Access to non-anonymized data would allow for extending the scope of work on individual files and would enable 
obtaining additional, comparable in particular years, information on the families of beneficiaries of family 
benefits and benefits from the alimony fund. Another problem is difficulties in obtaining information about the 
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families of beneficiaries of family benefits and benefits from the alimony fund. Each family is assigned an ID, 
unfortunately it is unique only within a given quarter and a given benefit. 

Generally, the credibility of collections as a source of data acquisition should be assessed highly. However, it 
does not mean that shared files are completely error-free. The problem is the occurrence of incorrect (outdated) 
territorial codes of the recipient's community of residence (code nts_kod_QUIC and adr_kod_gmn_PIT, 
respectively) in both KSMŚR and PIT files. For example, in 2018 it was 29,403 out of 23,390,171 records in the KSMŚR 
file and 63,206 out of 25,315,861 records in the PIT file. Moreover, the TERYT symbol is not present in some of the 
records. Incorrect or missing TERYT symbols are corrected or supplemented, if possible, by employees of the 
Statistical Office in Kraków. 

There are also gaps in the variable "citizenship". For example, in 2018, 18,016 records were missing from the 
KSMŚR file. The collection included 6,076,077 people with Polish citizenship and 22,291 people with other 
citizenship (including 5,269 people with the code: undefined). The lack of these provisions does not allow for the 
preparation of precise statements concerning foreigners who are beneficiaries of family benefits. 
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Appendices 

Appendix 1. The Ministry of Family, Labour and Social Policy report templates 
Material and financial report on the performance of tasks in the field of family benefits 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Tel.     Fax. 

Gmina 

KWARTALNE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH1)2) ZA IV KWARTAŁ 2018 R. 

A.1. Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń, z wyłączeniem świadczeń  
ustalonych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy1) 

L.p. Wyszczególnienie 

Wydatki narastająco od początku roku w zł Liczba świadczeń narastająco od początku roku 

Pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

Dwa miesiące 
kwartału 

Trzy miesiące kwartału 
Pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

Dwa miesiące 
kwartału 

Trzy miesiące kwartału 

razem 
w tym:  

w ramach 
koordynacji 

razem 
w tym:  

w ramach 
koordynacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Zasiłek rodzinny, z tego na dziecko 
w wieku: 

        

1.1. – do ukończenia 5 roku życia         

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 zasiłku rodzinnego, z tego 
z tytułu: 

        

2.1. – urodzenia dziecka         

2.2. – opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego 
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A.1. Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń, z wyłączeniem świadczeń  
ustalonych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy1) 

L.p. Wyszczególnienie 

Wydatki narastająco od początku roku w zł Liczba świadczeń narastająco od początku roku 

Pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

Dwa miesiące 
kwartału 

Trzy miesiące kwartału 
Pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

Dwa miesiące 
kwartału 

Trzy miesiące kwartału 

razem 
w tym:  

w ramach 
koordynacji 

razem 
w tym:  

w ramach 
koordynacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3. 
– samotnego wychowywania dziecka,  

z tego, do którego prawo ustalono na 
podstawie: 

        

2.3.1. – art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy1)         

2.3.2. – art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy1)         

2.3.3. – art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy1)         

2.3.4. – art. 11a ust. 2 ustawy1)         

2.4. – kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego, z tego w wieku: 

        

2.4.1. – do 5 roku życia         

2.4.2. – powyżej 5 roku życia         

2.5. – rozpoczęcia roku szkolnego         

2.6. 
– podjęcia przez dziecko nauki w szkole 

poza miejscem zamieszkania, z tego 
w związku z: 

        

2.6.1. – zamieszkaniem w miejscowości, w której 
znajduje się szkoła 

        

2.6.2. – dojazdem do miejscowości, w której 
znajduje się szkoła 

        

2.7. – wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

        

3. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku 
rodzinnego (wiersz 1 + wiersz 2) 

        

4. Zasiłek pielęgnacyjny, z tego, do którego 
prawo ustalono na podstawie: 

        

4.1. – art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy1)         

4.2. – art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy1)         
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A.1. Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń, z wyłączeniem świadczeń  
ustalonych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy1) 

L.p. Wyszczególnienie 

Wydatki narastająco od początku roku w zł Liczba świadczeń narastająco od początku roku 

Pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

Dwa miesiące 
kwartału 

Trzy miesiące kwartału 
Pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

Dwa miesiące 
kwartału 

Trzy miesiące kwartału 

razem 
w tym:  

w ramach 
koordynacji 

razem 
w tym:  

w ramach 
koordynacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3. – art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy1)         

4.4. – art. 16 ust. 3 ustawy1)         

5. Świadczenie pielęgnacyjne, z tego, do 
którego prawo ustalono na podstawie: 

        

5.1. – art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy1)         

5.2. – art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy1)         

5.3. – art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy1)         

5.4. – art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy1)         

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy         

7. Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 
5 + wiersz 6) 

        

8. Razem (wiersz 3 + wiersz 7)         

9. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
się dziecka 

        

10. Świadczenie rodzicielskie         

11. Razem (wiersz 8 + wiersz 9 + wiersz 10)         

1) Dotyczy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.). 
2) Obejmuje także wykonywanie zadań z zakresu jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 
„Za życiem" (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860). 
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A.2. Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń, w zakresie świadczeń  
ustalonych wyłącznie na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy1) 

L.p. Wyszczególnienie 

Wydatki narastająco od początku roku w zł Liczba świadczeń narastająco od początku roku 

Pierwszy miesiąc 
kwartału 

Dwa miesiące 
kwartału 

Trzy miesiące 
kwartału 

Pierwszy miesiąc 
kwartału 

Dwa miesiące 
kwartału 

Trzy miesiące 
kwartału 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Zasiłek rodzinny, z tego na dziecko w wieku:       

1.1. – do ukończenia 5 roku życia       

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 zasiłku rodzinnego, z tego z tytułu:       

2.1. – urodzenia dziecka       

2.2. – opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  
z urlopu wychowawczego 

      

2.3. – samotnego wychowywania dziecka, z tego, do 
którego prawo ustalono na podstawie: 

      

2.3.1. – art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy1)       

2.3.2. – art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy1)       

2.3.3. – art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy1)       

2.3.4. – art. 11a ust. 2 ustawy1)       

2.4. – kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego, z tego w wieku: 

      

2.4.1. – do 5 roku życia       

2.4.2. – powyżej 5 roku życia       

2.5. – rozpoczęcia roku szkolnego       

2.6. – podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania, z tego w związku z: 

      

2.6.1. – zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje 
się szkoła 
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A.2. Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń, w zakresie świadczeń  
ustalonych wyłącznie na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy1) 

L.p. Wyszczególnienie 

Wydatki narastająco od początku roku w zł Liczba świadczeń narastająco od początku roku 

Pierwszy miesiąc 
kwartału 

Dwa miesiące 
kwartału 

Trzy miesiące 
kwartału 

Pierwszy miesiąc 
kwartału 

Dwa miesiące 
kwartału 

Trzy miesiące 
kwartału 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.6.2. – dojazdem do miejscowości, w której znajduje się 
szkoła 

      

2.7. – wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej       

3. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego 
(wiersz 1 + wiersz 2) 

      

4. 

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego, do 
których prawo zostało ustalone przez 
wojewodę/marszałka województwa na podstawie 
przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego 

      

5. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego 
(wiersz 3 + wiersz 4) 

      

1) Dotyczy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
A.3. Wydatki na jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł1) finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń 

L.p. Wyszczególnienie 

Wydatki narastająco od początku roku w zł Liczba świadczeń narastająco od początku roku 

Pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

Dwa 
miesiące 
kwartału 

Trzy miesiące kwartału 
Pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

Dwa 
miesiące 
kwartału 

Trzy miesiące kwartału 

razem 
w tym:  

w ramach 
koordynacji 

razem 
w tym:  

w ramach 
koordynacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Jednorazowe świadczenie w wysokości 
4 000 zł 

        

1) Dotyczy świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem". 
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B. Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz liczba składek 

L.p. Wyszczególnienie 

Wydatki narastająco od początku roku w zł Liczba składek narastająco od początku roku 

Pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

Dwa 
miesiące 
kwartału 

Trzy miesiące kwartału 
Pierwszy 
miesiąc 
kwartału 

Dwa 
miesiące 
kwartału 

Trzy miesiące kwartału 

razem 
w tym:  

w ramach 
koordynacji 

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 świadczenia opiekuńcze,  
z tego:         

1.1. – świadczenie pielęgnacyjne, z tego:         

1.1.1. – opłacane na podstawie przepisów 
o systemie ubezpieczeń społecznych1)         

1.1.2. 
– opłacane na podstawie przepisów 

o ubezpieczeniu społecznym 
rolników2)         

1.2. – specjalny zasiłek opiekuńczy, z tego:         

1.2.1. – opłacane na podstawie przepisów 
o systemie ubezpieczeń społecznych1)         

1.2.2. 
– opłacane na podstawie przepisów 

o ubezpieczeniu społecznym 
rolników2) 

        

2. 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające 
świadczenia opiekuńcze, z tego: 

        

2.1. – świadczenie pielęgnacyjne 
        

2.2. – specjalny zasiłek opiekuńczy         

3. Razem (wiersz 1 + wiersz 2)         

1) Dotyczy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.). 
2) Dotyczy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym.  
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C. Informacje na temat należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych1) 

L.p. Wyszczególnienie 

Kwoty narastająco od początku roku w zł2) 

Pierwszy miesiąc kwartału Drugi miesiąc kwartału Trzeci miesiąc kwartału 

1 2 3 4 5 

1. Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych na ostatni dzień miesiąca 

   

2. Kwota umorzonych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych    

3. Kwota nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, w przypadku 
których w danym miesiącu podjęto decyzję o rozłożeniu na raty 

   

4. Kwota nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, potrącona 
w danym miesiącu z bieżąco wypłacanych świadczeń 

   

5. Kwota nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wygaszonych 
na podstawie art. 30 ust. 11 ustawy3) 

   

1) Ujmuje się także wartości dotyczące jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 
życiem". 
2) Zasada narastania nie dotyczy wiersza 1. 
3) Dotyczy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

D.1. Informacje o odzyskanych nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem świadczeń ustalonych na podstawie art. 5 
ust. 3 ustawy1) 

L.p. Wyszczególnienie 

Kwoty narastająco od początku roku w zł 

Pierwszy miesiąc 
kwartału Dwa miesiące kwartału 

Trzy miesiące kwartału 

razem 

w tym: na podstawie 
decyzji 

wojewody/marszałka 
województwa 

1 2 3 4 5 6 

1. Zasiłek rodzinny     

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego, z tego tytułu:     

2.1. – urodzenia dziecka     

2.2. – opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego     

2.3. – samotnego wychowywania dziecka     
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D.1. Informacje o odzyskanych nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem świadczeń ustalonych na podstawie art. 5 
ust. 3 ustawy1) 

L.p. Wyszczególnienie 

Kwoty narastająco od początku roku w zł 

Pierwszy miesiąc 
kwartału 

Dwa miesiące 
 kwartału 

Trzy miesiące kwartału 

razem 

w tym: na podstawie 
decyzji 

wojewody/marszałka 
województwa 

1 2 3 4 5 6 

2.4. – kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tego  
w wieku:     

2.4.1. – do 5 roku życia     

2.4.2. – powyżej 5 roku życia     

2.5. – rozpoczęcia roku szkolnego     

2.6. – podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania, z tego w związku z:     

2.6.1 – zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła     

2.6.2. – dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła     

2.7. – wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej     

3. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego (wiersz 1 + wiersz 
2)     

4. Zasiłek pielęgnacyjny     

5. Świadczenie pielęgnacyjne     

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy     

7. Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5 + wiersz 6)     

8. Razem (wiersz 3 + wiersz 7)     

9. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka     

10. Świadczenie rodzicielskie     

11. Razem (wiersz 8 + wiersz 9 + wiersz 10)     

11.1. 
– w tym kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń 

rodzinnych podlegająca zwrotowi do budżetu państwa 
    

1) Dotyczy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
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D.2. Informacje o odzyskanych świadczeniach nienależnie pobranych, w zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy1) 

L.p. Wyszczególnienie 

Kwoty narastająco od początku roku w zł 

Pierwszy miesiąc 
kwartału Dwa miesiące kwartału 

Trzy miesiące kwartału 

razem 

w tym: na podstawie 
decyzji 

wojewody/marszałka 
województwa 

1 2 3 4 5 6 

1. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego:     

 

1.1. 

– w tym kwota odzyskanych nienależnie pobranych zasiłków 
rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego podlegająca 
zwrotowi do budżetu państwa 

    

1) Dotyczy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

D.3. Informacje o odzyskanych nienależnie pobranych jednorazowych świadczeniach w wysokości 4 000 zł1) 

L.p. Wyszczególnienie 

Kwoty narastająco od początku roku w zł 

Pierwszy miesiąc 
kwartału Dwa miesiące kwartału 

Trzy miesiące kwartału 

razem 

w tym: na podstawie 
decyzji 

wojewody/marszałka 
województwa 

1. Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł     

1.1. 
– w tym kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń 

podlegająca zwrotowi do budżetu państwa 
    

1) Dotyczy świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem". 
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E. Wydatki ze środków własnych gminy na świadczenia rodzinne oraz liczba świadczeń 

L.p. Wyszczególnienie 

Wydatki narastająco od początku roku w zł Liczba świadczeń narastająco od początku roku 

Pierwszy miesiąc 
kwartału 

Dwa miesiące 
kwartału 

Trzy miesiące 
kwartału 

Pierwszy miesiąc 
kwartału 

Dwa miesiące 
kwartału 

Trzy miesiące 
kwartału 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Dodatki do zasiłku rodzinnego, z tego z tytułu:       

1.1. – urodzenia dziecka       
1.2. 

– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  
z urlopu wychowawczego       

1.3. – samotnego wychowywania dziecka       
1.4. 

– kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego, z tego w wieku:       

1.4.1. – do 5 roku życia       

1.4.2. – powyżej 5 roku życia       

1.5. – rozpoczęcia roku szkolnego       
1.6. 

– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania, z tego w związku z:       

1.6.1. 
– zamieszkaniem w miejscowości, w której 

znajduje się szkoła       
1.6.2. 

– dojazdem do miejscowości, w której znajduje 
się szkoła       

1.7. 
– wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej       

2. Zapomoga, o której mowa w art. 22a ustawy1)       

3. 
Świadczenia na rzecz rodziny, o których mowa  
w art. 22b ustawy1)       

1) Dotyczy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
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F.1. Informacje uzupełniające o realizacji świadczeń rodzinnych1) 

L.p. Wyszczególnienie 
Wykonanie miesięczne 

Pierwszy miesiąc kwartału Drugi miesiąc kwartału Trzeci miesiąc kwartału 

1 2 3 4 5 

1. 
Liczba wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych złożonych do organu 
właściwego, w tym:    

1.1. – o przyznanie świadczeń, w tym:    

1.1.1. – przekazanych według właściwości    

1.1.2. 

– zamkniętych bez nadania biegu lub bez rozpatrzenia z powodu 
niewywiązania się z obowiązku uzupełniania danych w ustawowo 
wyznaczonym terminie    

1.1.3. 
– złożonych za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez 

ministra właściwego do spraw rodziny    

2. 
Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy w sprawach dotyczących 
świadczeń rodzinnych, w tym:    

2.1. – ustalających prawo do świadczeń    

2.2. – stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia    

2.3. – umarzających należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń    

3. 
Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy w sprawach dotyczących 
wyłącznie świadczenia rodzicielskiego    

4. 
Liczba spraw, w których wygaszono nienależnie pobrane świadczenia 
rodzinne na podstawie art. 30 ust. 11 ustawy2)    

1) Ujmuje się także wartości dotyczące jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 
„Za życiem". 
2) Dotyczy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
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F.2. Informacje uzupełniające o usługach wymiany informacji pomiędzy Systemem Dziedzinowym (SD) podobszaru świadczeń rodzinnych 
a Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)1) 

L.p. Wyszczególnienie 
Wykonanie miesięczne 

Pierwszy miesiąc kwartału Drugi miesiąc kwartału Trzeci miesiąc kwartału 

1 2 3 4 5 

1. Wygenerowane usługi integracji SD z zasobami zbioru PESEL, w tym:    

1.1. – uzyskane    

1.2. – niepowodzenia    

2. Wygenerowane usługi integracji SD z Aplikacją Centralną Rynku Pracy, w tym:    

2.1. – uzyskane    

2.2. – niepowodzenia    

3. Wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Centralnej Ewidencji  
i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), w tym:    

3.1. – uzyskane    

3.2. – niepowodzenia    

4. Wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Elektronicznego Krajowego 
Systemu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN), w tym:    

4.1. – uzyskane    

4.2. – niepowodzenia    

5. Wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Ministerstwa Finansów, w tym:    

5.1. – uzyskane    

5.2. – niepowodzenia    

6. Wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, w tym:    

6.1. – uzyskane:    

6.1.1. – informacje o wysokości zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 
   celów związanych z przyznaniem świadczeń rodzinnych    

6.1.2. – informacje potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych osoby 
  przebywającej na urlopie wychowawczym    

6.1.3. – informacje o przebiegu ubezpieczenia osoby pobierającej świadczenie 
   pielęgnacyjne/specjalny zasiłek opiekuńczy    
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F.2. Informacje uzupełniające o usługach wymiany informacji pomiędzy Systemem Dziedzinowym (SD) podobszaru świadczeń rodzinnych 
a Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)1) 

L.p. Wyszczególnienie 

Wykonanie miesięczne 

Pierwszy miesiąc kwartału Drugi miesiąc kwartału Trzeci miesiąc kwartału 

1 2 3 4 5 

6.2. – niepowodzenia:    

6.2.1. – informacje o wysokości zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla  
   celów związanych z przyznaniem świadczeń rodzinnych    

6.2.2. – informacje potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych osoby 
   przebywającej na urlopie wychowawczym    

6.2.3. – informacje o przebiegu ubezpieczenia osoby pobierającej świadczenie  
   pielęgnacyjne/specjalny zasiłek opiekuńczy    

7. 
Wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Krajowego Rejestru Sądowego 
(KRS), w tym:    

7.1. – uzyskane    

7.2. – niepowodzenia    

8. 
Wygenerowane usługi integracji SD z Centralną Bazą Beneficjentów w zakresie 
zasilania i udostępniania danych, w tym:    

8.1. – uzyskane    

8.2. – niepowodzenia    

1) Ujmuje się także wartości dotyczące jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 
„Za życiem". 
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G.1. Informacje o rodzinach pobierających zasiłek rodzinny (i dodatki do zasiłku rodzinnego) 

L.p. Wyszczególnienie 

Wykonanie miesięczne 

Pierwszy miesiąc kwartału Drugi miesiąc kwartału Trzeci miesiąc kwartału 

z jednym 
dziec- 
kiem 

z dwoj- 
giem 
dzieci 

z troj- 
giem 
dzieci 

z czwor- 
giem i 
więcej 
dzieci 

z jednym 
dziec- 
kiem 

z dwoj- 
giem 
dzieci 

z troj- 
giem 
dzieci 

z czwor- 
giem i 
więcej 
dzieci 

z jednym 
dziec- 
kiem 

z dwoj- 
giem 
dzieci 

z troj- 
giem 
dzieci 

z czwor- 
giem  

i więcej 
dzieci 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Liczba rodzin pełnych1) bez 
dziecka niepełnosprawnego, 
pobierających zasiłek rodzinny  
(i dodatki do zasiłku rodzinnego), 
z tego o dochodzie rodziny  
w przeliczeniu na osobę: 

 

  

         

1.1. – bez dochodu             

1.2. – do 400 zł             

1.3. – od 400,01 do 574 zł             

1.4. – od 574,01 do 674 zł             

1.5. – od 674,01 do 754 zł             

1.6. – od 754,01 do 1100 zł             

1.7. – od 1100,01 do 1500 zł             

1.8. – od 1500,01 do 1922 zł             

1.9. – pow. 1922 zł             

2. Liczba rodzin pełnych1)  
z dzieckiem niepełnosprawnym, 
pobierających zasiłek rodzinny  
(i dodatki do zasiłku rodzinnego), 
z tego o dochodzie rodziny  
w przeliczeniu na osobę: 

 

  

         

2.1. – bez dochodu             

2.2. – do 400 zł             

2.3. – od 400,01 do 664 zł             

2.4. – od 664,01 do 764 zł             

2.5. – od 764,01 do 844 zł             
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G.1. Informacje o rodzinach pobierających zasiłek rodzinny (i dodatki do zasiłku rodzinnego) 

L.p. Wyszczególnienie 

Wykonanie miesięczne 

Pierwszy miesiąc kwartału Drugi miesiąc kwartału Trzeci miesiąc kwartału 

z jednym 
dziec- 
kiem 

z dwoj- 
giem 
dzieci 

z troj- 
giem 
dzieci 

z czwor- 
giem i 
więcej 
dzieci 

z jednym 
dziec- 
kiem 

z dwoj- 
giem 
dzieci 

z troj- 
giem 
dzieci 

z czwor- 
giem i 
więcej 
dzieci 

z jednym 
dziec- 
kiem 

z dwoj- 
giem 
dzieci 

z troj- 
giem 
dzieci 

z czwor- 
giem  

i więcej 
dzieci 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.6. – od 844,01 do 1100 zł             

2.7. – od 1100,01 do 1500 zł             

2.8. – od 1500,01 do 1922 zł             

2.9. – pow. 1922 zł             

3. Liczba rodzin niepełnych2) bez 
dziecka niepełnosprawnego, 
pobierających zasiłek rodzinny  
(i dodatki do zasiłku rodzinnego),  
z tego o dochodzie rodziny  
w przeliczeniu na osobę: 

 

  

         

3.1. – bez dochodu             

3.2. – do 400 zł             

3.3. – od 400,01 do 574 zł             

3.4. – od 574,01 do 674 zł             

3.5. – od 674,01 do 754 zł             

3.6. – od 754,01 do 1100 zł             

3.7. – od 1100,01 do 1500 zł             

3.8. – od 1500,01 do 1922 zł             

3.9. – pow. 1922 zł             

4. Liczba rodzin niepełnych2)  
z dzieckiem niepełnosprawnym, 
pobierających zasiłek rodzinny  
(i dodatki do zasiłku rodzinnego),  
z tego o dochodzie rodziny 
w przeliczeniu na osobę: 

 

  

         

4.1. – bez dochodu             
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G.1. Informacje o rodzinach pobierających zasiłek rodzinny (i dodatki do zasiłku rodzinnego) 

L.p. Wyszczególnienie 

Wykonanie miesięczne 

Pierwszy miesiąc kwartału Drugi miesiąc kwartału Trzeci miesiąc kwartału 

z jednym 
dziec- 
kiem 

z dwoj- 
giem 
dzieci 

z troj- 
giem 
dzieci 

z czwor- 
giem i 
więcej 
dzieci 

z jednym 
dziec- 
kiem 

z dwoj- 
giem 
dzieci 

z troj- 
giem 
dzieci 

z czwor- 
giem i 
więcej 
dzieci 

z jednym 
dziec- 
kiem 

z dwoj- 
giem 
dzieci 

z troj- 
giem 
dzieci 

z czwor- 
giem i 
więcej 
dzieci 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4.2. – do 400 zł             

4.3. – od 400,01 do 664 zł             

4.4. – od 664,01 do 764 zł             

4.5. – od 764,01 do 844 zł             

4.6. – od 844,01 do 1100 zł             

4.7. – od 1100,01 do 1500 zł             

4.8. – od 1500,01 do 1922 zł             

4.9. – pow. 1922 zł             
1) Rodziny z wyłączeniem osób samotnie wychowujących dzieci (art. 3 pkt 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych). 
2) Rodziny osób samotnie wychowujących dzieci (art. 3 pkt 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych). 

G.2. Informacje o rodzinach pobierających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka 

L.p. Wyszczególnienie 

Wykonanie miesięczne 

Pierwszy miesiąc kwartału Drugi miesiąc kwartału Trzeci miesiąc kwartału 

z jednym 
dziec- 
kiem 

z dwoj- 
giem 
dzieci 

z troj- 
giem 
dzieci 

z czwor- 
giem i 
więcej 
dzieci 

z jednym 
dziec- 
kiem 

z dwoj- 
giem 
dzieci 

z troj- 
giem 
dzieci 

z czwor- 
giem i 
więcej 
dzieci 

z jednym 
dziec- 
kiem 

z dwoj- 
giem 
dzieci 

z troj- 
giem 
dzieci 

z czwor- 
giem  

i więcej 
dzieci 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Liczba rodzin pobierających 
jednorazową zapomogę z tytułu 
urodzenia się dziecka, z tego  
o dochodzie rodziny  
w przeliczeniu na osobę: 

 

  

         

1.1. – bez dochodu             

1.2. – do 400 zł             

1.3. – od 400,01 do 574 zł             
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G.2. Informacje o rodzinach pobierających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka 

L.p. Wyszczególnienie 

Wykonanie miesięczne 

Pierwszy miesiąc kwartału Drugi miesiąc kwartału Trzeci miesiąc kwartału 

z jednym 
dziec- 
kiem 

z dwoj- 
giem 
dzieci 

z troj- 
giem 
dzieci 

z czwor- 
giem i 
więcej 
dzieci 

z jednym 
dziec- 
kiem 

z dwoj- 
giem 
dzieci 

z troj- 
giem 
dzieci 

z czwor- 
giem i 
więcej 
dzieci 

z jednym 
dziec- 
kiem 

z dwoj- 
giem 
dzieci 

z troj- 
giem 
dzieci 

z czwor- 
giem  

i więcej 
dzieci 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.4. – od 574,01 do 674 zł             

1.5. – od 674,01 do 754 zł             

1.6. – od 754,01 do 1100 zł             

1.7. – od 1100,01 do 1500 zł             

1.8. – od 1500,01 do 1922 zł             

G.3. Informacje o rodzinach pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy 

L.p. Wyszczególnienie 

Wykonanie miesięczne 

Pierwszy miesiąc kwartału Drugi miesiąc kwartału Trzeci miesiąc kwartału 

1 2 3 4 5 

1. Liczba rodzin pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, z tego o dochodzie 
rodziny w przeliczeniu na osobę:    

1.1. – bez dochodu    

1.2. – do 400 zł    

1.3. – od 400,01 do 664 zł    

1.4. – od 664,01 do 764 zł    

1.5. – od 764,01 do 859 zł    
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H. Informacje statystyczne1) 

L.p. 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 jedno dziecko    

2.2. – na dwoje dzieci    

2.3. – na troje dzieci    

2.4. – na czworo i więcej dzieci    

1) W wierszu 1 ujmuje się także wartości dotyczące jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży 
i rodzin „Za życiem". 

I. Informacje na temat przyczyn zaprzestania pobierania świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego 

L.p. Wyszczególnienie 

Wykonanie miesięczne 

Pierwszy miesiąc kwartału Drugi miesiąc kwartału Trzeci miesiąc kwartału 

1 2 3 4 5 

1. Upływ terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia  
o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki jako 
przyczyna zaprzestania pobierania świadczenia opiekuńczego, z tego: 

   

1.1. – świadczenia pielęgnacyjnego    

1.2. – specjalnego zasiłku opiekuńczego    

2. 

Podjęcie przez osobę sprawującą opiekę zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej jako przyczyna zaprzestania pobierania świadczenia opiekuńczego, 
z tego: 

   

2.1. – świadczenia pielęgnacyjnego    

2.2. – specjalnego zasiłku opiekuńczego    

3. Nabycie przez osobę sprawującą opiekę prawa do świadczeń, o których mowa  
w art. 16a ust. 8 pkt 1 ustawy1)3)    

4. Nabycie przez osobę sprawującą opiekę prawa do świadczeń, o których mowa  
w art. 17 ust. 5 pkt 1 ustawy2)3)    
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I. Informacje na temat przyczyn zaprzestania pobierania świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego 

L.p. Wyszczególnienie 

Wykonanie miesięczne 

Pierwszy miesiąc kwartału Drugi miesiąc kwartału Trzeci miesiąc kwartału 

5. 
Umieszczenie osoby wymagającej opieki w rodzinie zastępczej lub w placówce 
zapewniającej całodobową opiekę jako przyczyna zaprzestania pobierania 
świadczenia opiekuńczego, z tego: 

   

5.1. – świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy3)    

5.2. – specjalnego zasiłku opiekuńczego, na podstawie art. 16a ust. 8 pkt 2 ustawy3)    
6. Ustalenie dla członka rodziny osoby sprawującej opiekę prawa do dodatku do 

zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy3), prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna 
jako przyczyna zaprzestania pobierania świadczenia opiekuńczego, z tego: 

   

6.1. – świadczenia pielęgnacyjnego    

6.2. – specjalnego zasiłku opiekuńczego    

7. Nabycie przez członka rodziny na osobę wymagającą opieki uprawnienia za 
granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką jako 
przyczyna zaprzestania pobierania świadczenia opiekuńczego, z tego: 

   

7.1. Nabycie przez członka rodziny na osobę wymagającą opieki uprawnienia za 
granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką jako 
przyczyna zaprzestania pobierania świadczenia opiekuńczego, z tego: 

   

7.2. – specjalnego zasiłku opiekuńczego    

8. Rezygnacja osoby sprawującej opiekę ze specjalnego zasiłku opiekuńczego lub 
świadczenia pielęgnacyjnego jako przyczyna zaprzestania pobierania 
świadczenia opiekuńczego, z tego: 

   

8.1. – świadczenia pielęgnacyjnego    

8.2. – specjalnego zasiłku opiekuńczego    

9. Śmierć osoby sprawującej opiekę jako przyczyna zaprzestania pobierania 
świadczenia opiekuńczego, z tego:    

9.1. – świadczenia pielęgnacyjnego    

9.2. – specjalnego zasiłku opiekuńczego    

10. Śmierć osoby wymagającej opieki jako przyczyna zaprzestania pobierania 
świadczenia opiekuńczego, z tego:    

10.1. – świadczenia pielęgnacyjnego    

10.2. – specjalnego zasiłku opiekuńczego    
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I. Informacje na temat przyczyn zaprzestania pobierania świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego 

L.p. Wyszczególnienie 

Wykonanie miesięczne 

Pierwszy miesiąc kwartału Drugi miesiąc kwartału Trzeci miesiąc kwartału 

11. Zaprzestanie sprawowania opieki jako przyczyna zaprzestania pobierania 
świadczenia opiekuńczego, z tego:    

11.1. – świadczenia pielęgnacyjnego    

11.2. – specjalnego zasiłku opiekuńczego    

12. Zmiana miejsca zamieszkania osoby sprawującej opiekę jako przyczyna 
zaprzestania pobierania świadczenia opiekuńczego, z tego:    

12.1. – świadczenia pielęgnacyjnego    

12.2. – specjalnego zasiłku opiekuńczego    

13. Przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do specjalnego zasiłku 
opiekuńczego1)    

14. Legitymowanie się przez osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy 
znacznym stopniem niepełnosprawności1)    

15. 
Uzyskanie przez osobę, na której ciąży obowiązek alimentacyjny – inną niż 
osoby wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 1–3 ustawy3) – orzeczenia o znacznym 
stopniu niepełnosprawności2) 

   

16. Inne przyczyny zaprzestania pobierania świadczenia opiekuńczego, z tego:    

16.1. – świadczenia pielęgnacyjnego    

16.2. – specjalnego zasiłku opiekuńczego    
1) Dotyczy tylko specjalnego zasiłku opiekuńczego. 
2) Dotyczy tylko świadczenia pielęgnacyjnego. 
3) Dotyczy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
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J.1. Informacje na temat relacji pomiędzy osobami pobierającymi specjalny zasiłek opiekuńczy a osobami wymagającymi opieki 

L.p. Wyszczególnienie 
Wykonanie miesięczne 

Pierwszy miesiąc kwartału Drugi miesiąc kwartału Trzeci miesiąc kwartału 

1 2 3 4 5 

1. córka/syn na matkę/ojca    

2. matka/ojciec na córkę/syna    

3. wnuczka/wnuk na babcię/dziadka    

4. babcia/dziadek na wnuczka/wnuczkę    

5. siostra/brat na siostrę/brata    

6. mąż na żonę    

7. żona na męża    

8. inna relacja    

J.2. Informacje na temat relacji pomiędzy osobami pobierającymi świadczenie pielęgnacyjne a osobami wymagającymi opieki 

L.p. Wyszczególnienie 
Wykonanie miesięczne 

Pierwszy miesiąc kwartału Drugi miesiąc kwartału Trzeci miesiąc kwartału 

1 2 3 4 5 

1. córka/syn na matkę/ojca    

2. matka/ojciec na córkę/syna    

3. wnuczka/wnuk na babcię/dziadka    

4. babcia/dziadek na wnuczka/wnuczkę    

5. siostra/brat na siostrę/brata    

6. opiekun faktyczny osoby wymagającej opieki    

7. rodzina zastępcza spokrewniona    

8. inna relacja    

Osoba sporządzająca sprawozdanie 
imię i nazwisko: 
Telefon służbowy: 
e–mail służbowy: 
Data wykonania sprawozdania 
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Material and financial report on the implementation of tasks provided for in the Act on Assistance to persons entitled to alimony 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Tel.     Fax. 

Gmina 

KWARTALNE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO 
ALIMENTÓW1) ZA IV KWARTAŁ 2018 R. 

A. Wydatki na świadczenie z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba wypłaconych świadczeń 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
 

Kwoty narastająco od początku roku w zł Liczba świadczeń narastająco od początku roku 
 Pierwszy miesiąc 

kwartału 
Dwa miesiące 

kwartału  
Trzy miesiące 

kwartału 
Pierwszy miesiąc 

kwartału 
Dwa miesiące 

kwartału  
Trzy miesiące 

kwartału  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego 
na osobę uprawnioną w wieku:       

1.1. – 0–17 lat       

1.2. – 18–24 lat       

1.3. – 25 lat i więcej       

1) Dotyczy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 489, z późn. zm.). 
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B. Informacje na temat należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

Lp. 
 

  
Wyszczególnienie 

  

Kwoty narastająco od początku roku w zł1)  

Pierwszy miesiąc 
kwartału Dwa miesiące kwartału Trzy miesiące kwartału 

1 2 3 4 5 

1. 
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień 
miesiąca    

2. 
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, z tego:    

2.1. – przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:    

2.1.1. – odsetki ustawowe za opóźnienie    

2.2. – przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela    

3. Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych, z tego należności, o których mowa w:    

3.1. – art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy2)    

3.2. – art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy2)    

3.3. – art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy2)    

4. Wygaszone należności z tytuł świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów, z tego:    

4.1. – należności, które wygasły zgodnie z art. 23 ust. 9 ustawy2)    

4.2. – należności, które wygasły zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy2)    

1) Zasada narastania nie dotyczy wiersza 1. 
2) Dotyczy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 
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C.1. Informacje na temat należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

Lp.  
  

Wyszczególnienie 
  

Kwoty narastająco od początku roku w zł1) 
Pierwszy miesiąc 

kwartału  Dwa miesiące kwartału  Trzy miesiące kwartału 

1 2 3 4 5 

1. Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni 
dzień miesiąca    

2. Kwota umorzonych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego    

3. Kwota nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których  
w danym miesiącu podjęto decyzję o rozłożeniu na raty    

4. Kwota nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, potrącona w danym 
miesiącu z bieżąco wypłacanych świadczeń    

 
1) Zasada narastania nie dotyczy wiersza 1. 
 

C.2. Informacje o odzyskanych nienależnie pobranych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego 

Lp. 
  

  
Wyszczególnienie 

  

 Kwoty narastająco od początku roku w zł 
 Pierwszy miesiąc 

kwartału Dwa miesiące kwartału Trzy miesiące kwartału  

1 2 3 4 5 

1. Kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym:    

1.1. – podlegająca zwrotowi do budżetu państwa    
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D.1. Informacje uzupełniające o realizacji świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Lp. Wyszczególnienie 
  

Wykonanie miesięczne 

Pierwszy miesiąc 
kwartału Drugi miesiąc kwartału Trzeci miesiąc kwartału  

1 2 3 4 5 

1. 
Liczba wniosków dotyczących świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożonych do organu 
właściwego wierzyciela, w tym:    

1.1. – o przyznanie świadczenia, w tym:    

1.1.1. 
– złożonych za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego 

do spraw rodziny    

2. 
Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy wierzyciela w sprawach dotyczących świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego, w tym:    

2.1. – ustalających prawo do świadczenia    

2.2. – stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia    

2.3. – umarzających należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń    

3. Liczba decyzji umarzających należności od dłużników alimentacyjnych, w tym na podstawie:    

3.1. – art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy1)    

3.2. – art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy1)    

3.3. – art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy1)    

3.4. – art. 30 ust. 2 ustawy1)    

4. Liczba spraw, w których wygaszono należności, z tego:    

4.1. 
– z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na podstawie art. 23 

ust. 9 ustawy1)    

4.2. – od dłużników alimentacyjnych, na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy1)    

1) Dotyczy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 
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D.2. Informacje uzupełniające o usługach wymiany informacji pomiędzy systemem dziedzinowym (SD) podobszaru funduszu alimentacyjnego 
a Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) 

Lp. 
  Wyszczególnienie  

Wykonanie miesięczne  

Pierwszy miesiąc 
kwartału Drugi miesiąc kwartału Trzeci miesiąc kwartału 

1 2 3 4 5 

1. Wygenerowane usługi integracji SD z zasobami zbioru PESEL, w tym:    

1.1. – uzyskane    

1.2. – niepowodzenia    

2. Wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Aplikacji Centralnej Rynku Pracy, w tym:    

2.1. – uzyskane    

2.2. – niepowodzenia    

3. 
Wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności 
Gospodarczej (CEIDG), w tym:    

3.1. – uzyskane    

3.2. – niepowodzenia    

4. 
Wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu 
Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN), w tym:    

4.1. – uzyskane    

4.2. – niepowodzenia    

5. Wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Ministerstwa Finansów, w tym:    

5.1. – uzyskane    

5.2. – niepowodzenia    

6. Wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym:    

6.1. – uzyskane    

6.2. – niepowodzenia    

7. Wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), w tym:    
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D.2. Informacje uzupełniające o usługach wymiany informacji pomiędzy systemem dziedzinowym (SD) podobszaru funduszu alimentacyjnego 
a Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) 

Lp. 
  Wyszczególnienie  

Wykonanie miesięczne  

Pierwszy miesiąc 
kwartału Drugi miesiąc kwartału Trzeci miesiąc kwartału 

1 2 3 4 5 

7.1. – uzyskane    

7.2. – niepowodzenia    

8. Wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 
(CEPiK), w zakresie Centralnej Ewidencji Kierowców, w tym:    

8.1. – uzyskane    

8.2. – niepowodzenia    

9. Wygenerowane usługi integracji SD z Centralną Bazą Beneficjentów w zakresie zasilania  
i udostępniania danych, w tym:    

9.1. – uzyskane    

9.2. – niepowodzenia    
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E. Informacje na temat rodzin i osób korzystających ze świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Lp. 
 

 
Wyszczególnienie 

 

Wykonanie miesięczne 

Pierwszy miesiąc 
kwartału Drugi miesiąc kwartału  Trzeci miesiąc kwartału  

1 2 3 4 5 
1. Liczba rodzin, w których jest pobierane świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego  

o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę:    
1.1. – bez dochodu    
1.2. – od 0,01 do 100 zł    
1.3. – od 100,01 do 252 zł    
1.4. – od 252,01 do 362,50 zł    
1.5. – od 362,51 do 504 zł    
1.6. – od 504,01 do 583 zł    
1.7. – od 583,01 do 674 zł    
1.8. – od 674,01 do 725 zł    
2. Liczba rodzin, w których jest pobierane świadczenie z funduszu alimentacyjnego, w tym:    
2.1. – z jedną osobą uprawnioną    
2.2. – z dwiema osobami uprawnionymi    
2.3. – z trzema osobami uprawnionymi    
2.4. – z czterema i więcej osobami uprawnionymi    
3. Liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez 

osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą zobowiązaną do alimentacji wobec osoby 
uprawnionej    

4. Liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez 
osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą niezobowiązaną do alimentacji wobec osoby 
uprawnionej    

5. Liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez 
rodzica niepozostającego w związku małżeńskim    

6. Liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez 
rodziców niepozostających w związku małżeńskim    

7. Liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierających 
świadczenie z funduszu alimentacyjnego na siebie    

8. Liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego  
w wysokości:    

8.1. – do 100 zł    
8.2. – od 100,01 do 200 zł    
8.3.  – od 200,01 do 300 zł    
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E. Informacje na temat rodzin i osób korzystających ze świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Lp. 
 

 
Wyszczególnienie 

 

Wykonanie miesięczne 

Pierwszy miesiąc 
kwartału Drugi miesiąc kwartału  Trzeci miesiąc kwartału  

1 2 3 4 5 
8.4. – od 300,01 do 400 zł    
8.5. – od 400,01 do 500 zł    

9. Liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których 
zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne, z tego w wysokości:    

9.1. – do 100 zł    
9.2. – od 100,01 do 200 zł    
9.3. – od 200,01 do 300 zł    
9.4. – od 300,01 do 400 zł    
9.5. – od 400,01 do 500 zł    
9.6. – od 500,01 do 700 zł    
9.7. – od 700,01 do 900 zł    
9.8. – od 900,01 zł    

10. Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobieranych w związku z zamieszkiwaniem dłużnika 
alimentacyjnego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:    

10.1. – w związku z niemożnością wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów    
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F. Informacje na temat liczby dłużników alimentacyjnych oraz liczby podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych 

Lp. 
  Wyszczególnienie  

Liczba (miesięcznie) 
Liczba podjętych 

działań, które  
w danym kwartale 
doprowadziły do 

wzrostu ściągalności 
należności 

wymienionych w art. 
28 ust.1 pkt 1–4 

ustawy1) 

Pierwszy miesiąc 
kwartału  Drugi miesiąc kwartału  Trzeci miesiąc 

kwartału  

1 2 3 4 5 6 

1. Dłużnicy alimentacyjni w gminie, z tego, w stosunku do których:    X 
1.1. – podjęto działania wobec dłużników alimentacyjnych    X 
1.2. – nie podjęto działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym:    X 
1.2.1. – w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 5a ust. 2 ustawy1)    X 

2. 
Otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań 
wobec dłużnika alimentacyjnego (art. 3 ust. 5 ustawy1))    X 

3. 
Przeprowadzenie przez organ właściwy dłużnika wywiadu alimentacyjnego 
oraz odebranie oświadczenia majątkowego, w tym:     

3.1. – na podstawie art. 8d ustawy1)     
4. Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na 

egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących  
z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego     

5. 
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na 
egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z 
rodzinnego wywiadu środowiskowego     

6. Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie 
pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy     

7. Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji 
zawodowej dłużnika alimentacyjnego    X 

8. Informacje od starosty o odmowie dokonania przez dłużnika 
alimentacyjnego czynności, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy1)    X 

9. Wszczęcie postępowania o uznanie dłużnika alimentacyjnego za 
uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych     

10. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 
zobowiązań alimentacyjnych     

11. 
Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika 
alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,  
w tym:    

X 

11.1. – na podstawie art. 5 ust. 3a ustawy1)    X 
11.1. – na podstawie art. 5 ust. 3a ustawy1)     
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F. Informacje na temat liczby dłużników alimentacyjnych oraz liczby podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych  

Lp. 
 

  
Wyszczególnienie 

  

Liczba (miesięcznie) 
Liczba podjętych 

działań, które  
w danym kwartale 
doprowadziły do 

wzrostu ściągalności 
należności 

wymienionych w art. 
28 ust.1 pkt 1–4 

ustawy1) 

Pierwszy miesiąc 
kwartału  Drugi miesiąc kwartału  Trzeci miesiąc 

kwartału  

1 2 3 4 5 6 

12. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu 
karnego     

13. Skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 
alimentacyjnego     

14. Skierowanie do starosty wniosku o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa 
jazdy dłużnika alimentacyjnego     

15. Wystąpienie z powództwem o ustalenie alimentów od innych osób     
16. Przekazanie do sądu informacji o bezczynności lub opieszałości komornika 

sądowego (art. 3 ust. 8 ustawy1))     

17. Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej  
o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających 
z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy1), w przypadku 
powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy 

    

1) Dotyczy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

 

Osoba sporządzająca sprawozdanie 

imię i nazwisko: 

telefon służbowy: 

e–mail służbowy: 

Data wykonania sprawozdania: 

Uwagi: 
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Appendix 2. List of variables and control rules 

FAMILY BENEFITS 

Wszystkie odwołania do ustawy w załączniku w części „Świadczenia rodzinne” dotyczą ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych: 

Zmienne o symbolu A i E dotyczą zarówno ilości jak i wartości świadczeń (np. A1_liczba_świadczeń 
i A1_wartość_świadczeń) 

Zmienna Opis 

A1 wypłacone zasiłki rodzinne;  

A1.1  wypłacone zasiłki rodzinne na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 

A1.2  wypłacone zasiłki rodzinne – na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 

A1.3  wypłacone zasiłki rodzinne – na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia; 

A1.4  wypłacone zasiłki rodzinne – na dziecko w wieku powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 roku życia; 

A2  wypłacone dodatki do zasiłków rodzinnych; 

A2.1  wypłacone dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka; 

A2.2  
wypłacone dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego; 

A2.3  wypłacone dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 

A2.3.1  
wypłacone dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu samotnego wychowywania dziecka 
na podstawie art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy; 

A2.3.2  
wypłacone dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu samotnego wychowywania dziecka 
na podstawie art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy; 

A2.3.3  
wypłacone dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu samotnego wychowywania dziecka 
na podstawie art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy; 

A2.3.4  
wypłacone dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu samotnego wychowywania dziecka 
na podstawie art. 11a ust. 2 ustawy; 

A2.4  
wypłacone dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego; 

A2.4.1  
wypłacone dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego do 5 roku życia dziecka; 

A2.4.2  
wypłacone dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia; 

A2.5  wypłacone dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 

A2.6  
wypłacone dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania; 

A2.6.1  

wypłacone dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania z tego w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się 
szkoła; 

A2.6.2  
wypłacone dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania z tego w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła; 

A2.7  
wypłacone dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej;  

A4  Zasiłki pielęgnacyjne ogółem; 

A4.1  Zasiłki pielęgnacyjne wypłacone na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy; 
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Zmienna Opis 

A4.2  Zasiłki pielęgnacyjne wypłacone na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy; 

A4.3  Zasiłki pielęgnacyjne wypłacone na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy; 

A4.4  Zasiłki pielęgnacyjne wypłacone na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy; 

A5  Świadczenia pielęgnacyjne; 

A5.1  Świadczenia pielęgnacyjne wypłacone na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy; 

A5.2  Świadczenia pielęgnacyjne wypłacone na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

A5.3  Świadczenia pielęgnacyjne wypłacone na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy; 

A5.4  Świadczenia pielęgnacyjne wypłacone na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy; 

A6  Wypłacony specjalny zasiłek opiekuńczy; 

E1  Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone ze środków własnych gminy; 

E1.1  Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone z tytułu urodzenia dziecka; 

E1.2  
Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego; 

E1.3  Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 

E1.4  
Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego; 

E1.4.1  
Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego w wieku do 5 roku życia; 

E1.4.2  
Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia;  

E1.5  Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 

E1.6  
Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania; 

E1.6.1  

Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania z tego w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się 
szkoła; 

E1.6.2  
Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania z tego w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła; 

E1.7  
Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej; 

G1  Liczba rodzin pełnych bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających zasiłki rodzinne z dodatkami; 

G1.1  
Liczba rodzin pełnych bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających zasiłki rodzinne z dodatkami 
bez dochodu; 

G1.2  
Liczba rodzin pełnych bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających zasiłki rodzinne z dodatkami 
z dochodem do 400 zł; 

G1.3  
Liczba rodzin pełnych bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających zasiłki rodzinne z dodatkami 
z dochodem od 400,01 do 574 zł; 

G1.4  
Liczba rodzin pełnych bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających zasiłki rodzinne z dodatkami 
z dochodem od 574,01 do 674 zł; 

G1.5  
Liczba rodzin pełnych bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających zasiłki rodzinne z dodatkami 
z dochodem od 674,01 do 754 zł; 

G1.6  
Liczba rodzin pełnych bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających zasiłki rodzinne z dodatkami 
z dochodem od 754,01 do 1100 zł; 

G1.7  
Liczba rodzin pełnych bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających zasiłki rodzinne z dodatkami 
z dochodem od 1100,01 do 1500 zł; 

G1.8  
Liczba rodzin pełnych bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających zasiłki rodzinne z dodatkami 
z dochodem od 1500,01 do 1922 zł; 
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Zmienna Opis 

G1.9  
Liczba rodzin pełnych bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających zasiłki rodzinne z dodatkami 
z dochodem pow. 1922 zł; 

G2  Liczba rodzin pełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających zasiłki rodzinne z dodatkami; 

G2.1  
Liczba rodzin pełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających zasiłki rodzinne z dodatkami 
bez dochodu; 

G2.2  
Liczba rodzin pełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających zasiłki rodzinne z dodatkami 
z dochodem do 400 zł; 

G2.3  
Liczba rodzin pełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających zasiłki rodzinne z dodatkami 
z dochodem od 400,01 do 664 zł; 

G2.4  
Liczba rodzin pełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających zasiłki rodzinne z dodatkami 
z dochodem od 664,01 do 764 zł; 

G2.5  
Liczba rodzin pełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających zasiłki rodzinne z dodatkami 
z dochodem od 764,01 do 844 zł; 

G2.6  
Liczba rodzin pełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających zasiłki rodzinne z dodatkami 
z dochodem od 844,01 do 1100 zł; 

G2.7  
Liczba rodzin pełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających zasiłki rodzinne z dodatkami 
z dochodem od 1100,01 do 1500 zł; 

G2.8  
Liczba rodzin pełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających zasiłki rodzinne z dodatkami 
z dochodem od 1500,01 do 1922 zł; 

G2.9  
Liczba rodzin pełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających zasiłki rodzinne z dodatkami 
z dochodem pow. 1922 zł; 

G3  
Liczba rodzin niepełnych bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających zasiłki rodzinne 
z dodatkami; 

G3.1  
Liczba rodzin niepełnych bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających zasiłki rodzinne 
z dodatkami bez dochodu; 

G3.2  
Liczba rodzin niepełnych bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających zasiłki rodzinne 
z dodatkami z dochodem do 400 zł; 

G3.3  
Liczba rodzin niepełnych bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających zasiłki rodzinne 
z dodatkami z dochodem od 400,01 do 574 zł; 

G3.4  
Liczba rodzin niepełnych bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających zasiłki rodzinne 
z dodatkami z dochodem od 574,01 do 674 zł; 

G3.5  
Liczba rodzin niepełnych bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających zasiłki rodzinne 
z dodatkami z dochodem od 674,01 do 754 zł; 

G3.6  
Liczba rodzin niepełnych bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających zasiłki rodzinne 
z dodatkami z dochodem od 754,01 do 1100 zł; 

G3.7  
Liczba rodzin niepełnych bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających zasiłki rodzinne 
z dodatkami z dochodem od 1100,01 do 1500 zł; 

G3.8  
Liczba rodzin niepełnych bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających zasiłki rodzinne 
z dodatkami z dochodem od 1500,01 do 1922 zł; 

G3.9  
Liczba rodzin niepełnych bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających zasiłki rodzinne 
z dodatkami z dochodem pow. 1922 zł; 

G4  
Liczba rodzin niepełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających zasiłki rodzinne 
z dodatkami; 

G4.1  
Liczba rodzin niepełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających zasiłki rodzinne 
z dodatkami bez dochodu; 

G4.2  
Liczba rodzin niepełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających zasiłki rodzinne 
z dodatkami z dochodem do 400 zł; 

G4.3  
Liczba rodzin niepełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających zasiłki rodzinne 
z dodatkami z dochodem od 400,01 do 664 zł; 

G4.4  
Liczba rodzin niepełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających zasiłki rodzinne 
z dodatkami z dochodem od 664,01 do 764 zł; 
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Zmienna Opis 

G4.5  
Liczba rodzin niepełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających zasiłki rodzinne 
z dodatkami z dochodem od 764,01 do 844 zł; 

G4.6  
Liczba rodzin niepełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających zasiłki rodzinne 
z dodatkami z dochodem od 844,01 do 1100 zł; 

G4.7  
Liczba rodzin niepełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających zasiłki rodzinne 
z dodatkami z dochodem od 1100,01 do 1500 zł; 

G4.8  
Liczba rodzin niepełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających zasiłki rodzinne 
z dodatkami z dochodem od 1500,01 do 1922 zł; 

G4.9  
Liczba rodzin niepełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających zasiłki rodzinne 
z dodatkami z dochodem pow. 1922 zł; 

U1  Liczba rodzin pobierających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka; 

U1.1 Liczba rodzin pobierających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka bez dochodu; 

U1.2  
Liczba rodzin pobierających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka z dochodem do 
400 zł; 

U1.3  
Liczba rodzin pobierających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka z dochodem od 
400,01 do 574 zł; 

U1.4  
Liczba rodzin pobierających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka z dochodem od 
574,01 do 674 zł; 

U1.5  
Liczba rodzin pobierających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka z dochodem od 
674,01 do 754 zł; 

U1.6  
Liczba rodzin pobierających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka z dochodem od 
754,01 do 1100 zł; 

U1.7  
Liczba rodzin pobierających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka z dochodem od 
1100,01 do 1500 zł; 

U1.8  
Liczba rodzin pobierających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka z dochodem od 
1500,01 do 1922 zł; 

S1  Liczba rodzin pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy;  

S1.1  Liczba rodzin pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy bez dochodu; 

S1.2  Liczba rodzin pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy z dochodem do 400 zł; 

S1.3  Liczba rodzin pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy z dochodem od 400,01 do 664 zł; 

S1.4  Liczba rodzin pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy z dochodem od 664,01 do 764 zł; 

S1.5  Liczba rodzin pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy z dochodem od 764,01 do 859 zł; 

H1  Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne; 

H2  Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny; 

H2.1  Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na 1 dziecko; 

H2.2  Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na 2 dzieci; 

H2.3  Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na 3 dzieci; 

H2.4  Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na 4 i więcej dzieci. 

Zasady kontroli dla sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych: 

1. W części A1 „Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba 
świadczeń, z wyłączeniem świadczeń ustalonych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy” i w części A2 „Wydatki na 
świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń, w zakresie 
świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy” wprowadzono następujące zasady 
kontroli: 
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Zarówno sumy wydatków jak i liczby świadczeń powinny w obu częściach sprawozdania spełniać 
następujące reguły dla zmiennych: 

A1=A1.1+A1.2+A1.3+A1.4 

A2=A2.1+ A2.2+ A2.3+ A2.4+ A2.5+ A2.6+ A2.7 

A2.3=A2.3.1+A2.3.2+A2.3.3+A2.3.4 

A2.4=A2.4.1+A2.4.2 

A2.6=A2.6.1+A2.6.2 

A4=A4.1+A4.2+A4.3+A4.4 

A5=A5.1+A5.2+A5.3+A5.4 

2. W części E „Wydatki ze środków własnych gminy na świadczenia rodzinne oraz liczba świadczeń” 
wprowadzono następujące kontrole: 

Zarówno sumy wydatków jak i liczby świadczeń powinny spełniać następujące reguły dla zmiennych: 

E1=E1.1+E1.2+E1.3+E1.4+ E1.5+ E1.6+E1.7 

E1.4=E1.4.1+E1.4.2 

E1.6=E1.6.1+E1.6.2 

3. W części G1 „Informacje o rodzinach pobierających zasiłki rodzinne (i dodatki do zasiłku rodzinnego)” liczby 
rodzin powinny spełniać następujące reguły dla zmiennych: 

G1=G1.1+G1.2+G1.3+G1.4+G1.5+G1.6+G1.7+G1.8+G1.9 

G2=G2.1+G2.2+G2.3+G2.4+G2.5+G2.6+G2.7+G2.8+G2.9 

G3=G3.1+G3.2+G3.3+G3.4+G3.5+G3.6+G3.7+G3.8+G3.9 

G4=G4.1+G4.2+G4.3+G4.4+G4.5+G4.6+G4.7+G4.8+G4.9 

4. W części G2 „Informacje o rodzinach pobierających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka” 
liczby rodzin powinny spełniać następujące reguły dla zmiennych: 

U1=U1.1+U1.2+U1.3+U1.4+U1.5+U1.6+U1.7+U1.8 

5. W części G3 „Informacje o rodzinach pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy” liczby rodzin powinny 
spełniać następujące reguły dla zmiennych: 

S1=S1.1+S1.2+S1.3+S1.4+S1.5 

6. W części H „Informacje statystyczne” liczby rodzin powinny spełniać następujące warunki dla zmiennych: 
H2>=H2.1+H2.2+H2.3+H2.4 

H2=<H1 

7. Ponadto dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych powinny spełniać następujące reguły łączące liczby 
rodzin (osób, świadczeń) z różnych części dla zmiennych:  

G1+G2+G3+G4= H2.1+H2.2+H2.3+H2.4 

Ga=<H2.1  gdzie Ga – suma rodzin z 1 dzieckiem 

H2.4<= Gd  gdzie Gd –suma rodzin z 4 i więcej dzieci 
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(liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinne na jedno dziecko powinna być nie mniejsza niż liczba rodzin 
pobierających zasiłek z 1 dzieckiem oraz liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinne na 4 i więcej dzieci powinna 
być nie większa niż liczba rodzin pobierających zasiłek z 4 i więcej dzieci). 

Zbiór danych jednostkowych o świadczeniobiorcach: 
 

Zmienna Opis 
Id_unique_QUIC Niepowtarzalny identyfikator osoby powstający z numeru PESEL; 
Id_osoba_QUIC Identyfikator osoby; 
Data_ur_QUIC Data urodzenia; 

Wiek_QUIC 
Wiek osoby pobierającej świadczenie – liczony od daty urodzenia do 
pierwszego dnia miesiąca, w którym wypłacono świadczenie; 

Stan_cyw_kod_QUIC Stan cywilny; 
Kod_obyw_QUIC Obywatelstwo; 
Niepełnospr_rodzaj_kod_quic Kod rodzaju niepełnosprawności; 
Nts_kod_QUIC Adres zamieszkania – kod lokalizacji; 
Kwota_dochod_QUIC Dochód osoby; 
sw_rodzaj_kod_QUIC Kod rodzaju świadczenia; 
Sw_wyplacone_rok_QUIC Kwota wypłaconych świadczeń za rok; 
Sw_wyplacone_msc_QUIC Kwota wypłaconych świadczeń za miesiąc; 
Szkola_nazwa_QUIC Nazwa szkoły do której uczęszcza dziecko; 
Szkola_kod_QUIC Kod rodzaju szkoły do której uczęszcza dziecko; 
Rodzina_id_QUIC Identyfikator rodziny; 
Osoba_rodzaj_kod_QUIC Typ beneficjenta; 
Kwota_dochod_rodzina_QUIC Dochód rodziny. 

Zmienne są kodowane zgodnie ze słownikami, które dostępne są na stronie MRPiPS pod adresem 
https://empatia.mpips.gov.pl/dla-urzednikow/systemy-it/systemy-dziedzinowe/sr. 

ŚWIADCZENIA DLA KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM” 

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych część A3: 

Zmienna A3 dotyczy zarówno ilości jak i wartości świadczenia (A3_liczba_świadczeń i A3_wartość_świadczeń) 

Zmienna Opis 

A3 Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł 
  

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-urzednikow/systemy-it/systemy-dziedzinowe/sr
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ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

Wszystkie odwołania do ustawy w załączniku w części „Świadczenia z funduszu alimentacyjnego” dotyczą ustawy 
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
 
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów: 

Zmienne o symbolu A dotyczą zarówno ilości jak i wartości świadczeń (np. A1_liczba_świadczeń 
i A1_wartość_świadczeń) 

Zmienna Opis 
A1  wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 
A1.1  wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną w wieku od 0 do 17 lat; 
A1.2  wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną w wieku od 18 do 24 lat; 
A1.3  wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną w wieku 25 lat i więcej; 
B1  należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 
B2  zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;  

B2.1  
zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazane na dochody budżetu 
państwa; 

B2.1.1  
zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazane na dochody budżetu 
państwa w tym odsetki ustawowe za opóźnienie; 

B2.2  
zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazane na dochody własne organu 
właściwego wierzyciela; 

B3  umorzone należności od dłużników alimentacyjnych;  

B3.1  

umorzone należności od dłużników alimentacyjnych, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy; 
B3.2 umorzone należności od dłużników alimentacyjnych, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 
ustawy; 

B3.3  umorzone należności od dłużników alimentacyjnych, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy; 
B4  wygaszone należności z tytuł świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów; 

B4.1  
wygaszone należności z tytuł świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów, które wygasły 
zgodnie z art. 23 ust. 9 ustawy; 

B4.2  
wygaszone należności z tytuł świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów, które wygasły 
zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy; 

C1.1  należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 
C1.2  umorzone nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 

C1.3  
nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których w danym 
miesiącu podjęto decyzję o rozłożeniu na raty; 

C1.4  
nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, potrącone w danym miesiącu 
z bieżąco wypłacanych świadczeń; 

C2.1  odzyskane nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 

C2.1.1: 
odzyskane nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegające zwrotowi 
do budżetu państwa; 

D1.1  
wnioski dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożonych do organu właściwego 
wierzyciela; 

D1.1.1  
wnioski dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożonych do organu właściwego 
wierzyciela, w tym przyznane świadczenia; 

D1.1.1.1  

wnioski dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożonych do organu właściwego 
wierzyciela, w tym przyznane świadczenia, w tym złożone za pomocą systemu teleinformatycznego 
utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny; 

D1.2  
decyzje wydane przez organ właściwy wierzyciela w sprawach dotyczących świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego; 
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Zmienna Opis 

D1.2.1  
decyzje wydane przez organ właściwy wierzyciela w sprawach dotyczących świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, w tym ustalające prawo do świadczenia; 

D1.2.2  
decyzje wydane przez organ właściwy wierzyciela w sprawach dotyczących świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, w tym stwierdzające nienależnie pobrane świadczenia; 

D1.2.3  
decyzje wydane przez organ właściwy wierzyciela w sprawach dotyczących świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, w tym umarzające należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń; 

D1.3  decyzje umarzające należności od dłużników alimentacyjnych; 

D1.3.1  
decyzje umarzające należności od dłużników alimentacyjnych, w tym na podstawie art. 30 ust. 1 
pkt 1 ustawy;  

D1.3.2  
decyzje umarzające należności od dłużników alimentacyjnych, w tym na podstawie art. 30 ust. 1 
pkt 2 ustawy; 

D1.3.3  
decyzje umarzające należności od dłużników alimentacyjnych, w tym na podstawie art. 30 ust. 1 
pkt 3 ustawy; 

D1.3.4  
decyzje umarzające należności od dłużników alimentacyjnych, w tym na podstawie art. 30 
ust. 2 ustawy; 

D1.4  sprawy, w których wygaszono należności; 

D1.4.1  
sprawy, w których wygaszono należności, z tego nienależnie pobrane świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, na podstawie art. 23 ust. 9 ustawy; 

D1.4.2  
sprawy, w których wygaszono należności, z tego od dłużników alimentacyjnych, na podstawie 
art. 28 ust. 3 ustawy; 

D2.1  wygenerowane usługi integracji SD z zasobami zbioru PESEL; 
D2.1.1  wygenerowane usługi integracji SD z zasobami zbioru PESEL, w tym uzyskane; 
D2.1.2  wygenerowane usługi integracji SD z zasobami zbioru PESEL, w tym niepowodzenia; 
D2.2  wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Aplikacji Centralnej Rynku Pracy; 
D2.2.1  wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Aplikacji Centralnej Rynku Pracy, w tym uzyskane; 

D2.2.2  
wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Aplikacji Centralnej Rynku Pracy, w tym 
niepowodzenia; 

D2.3  
wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności 
Gospodarczej (CEIDG); 

D2.3.1  
wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności 
Gospodarczej (CEIDG), w tym uzyskane; 

D2.3.2  
wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności 
Gospodarczej (CEIDG), w tym niepowodzenia; 

D2.4  
wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu 
Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN); 

D2.4.1  
wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu 
Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN), w tym uzyskane; 

D2.4.2  
wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu 
Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN), w tym niepowodzenia; 

D2.5  wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Ministerstwa Finansów; 
D2.5.1  wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Ministerstwa Finansów, w tym uzyskane; 
D2.5.2  wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Ministerstwa Finansów, w tym niepowodzenia; 
D2.6  wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 
D2.6.1  wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym uzyskane; 

D2.6.2  
wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym 
niepowodzenia; 

D2.7  wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Krajowego Rejestru Sądowego (KRS); 

D2.7.1  
wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), w tym 
uzyskane; 

D2.7.2  
wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), w tym 
niepowodzenia; 
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Zmienna Opis 

D2.8  
wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), 
w zakresie Centralnej Ewidencji Kierowców; 

D2.8.1  
wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), 
w zakresie Centralnej Ewidencji Kierowców, w tym uzyskane; 

D2.8.2  
wygenerowane usługi integracji SD z zasobami Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), 
w zakresie Centralnej Ewidencji Kierowców, w tym niepowodzenia; 

D2.9  
wygenerowane usługi integracji SD z Centralną Bazą Beneficjentów w zakresie zasilania 
i udostępniania danych; 

D2.9.1  
wygenerowane usługi integracji SD z Centralną Bazą Beneficjentów w zakresie zasilania 
i udostępniania danych, w tym uzyskane; 

D2.9.2  
wygenerowane usługi integracji SD z Centralną Bazą Beneficjentów w zakresie zasilania 
i udostępniania danych, w tym niepowodzenia; 

E1  rodziny, w których jest pobierane świadczenie z funduszu alimentacyjnego; 
E1.1  rodziny, w których jest pobierane świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego bez dochodu; 

E1.2  
rodziny, w których jest pobierane świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego o dochodzie 
rodziny w przeliczeniu na osobę od 0,01 do 100 zł; 

E1.3  
rodziny, w których jest pobierane świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego o dochodzie 
rodziny w przeliczeniu na osobę od 100,01 do 252 zł; 

E1.4  
rodziny, w których jest pobierane świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego o dochodzie 
rodziny w przeliczeniu na osobę od 252,01 do 362,50 zł; 

E1.5  
rodziny, w których jest pobierane świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego o dochodzie 
rodziny w przeliczeniu na osobę od 362,51 do 504 zł; 

E1.6  
rodziny, w których jest pobierane świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego o dochodzie 
rodziny w przeliczeniu na osobę od 504,01 do 583 zł; 

E1.7  
rodziny, w których jest pobierane świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego o dochodzie 
rodziny w przeliczeniu na osobę od 583,01 do 674 zł; 

E1.8  
rodziny, w których jest pobierane świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego o dochodzie 
rodziny w przeliczeniu na osobę od 674,01 do 725 zł; 

E2  rodziny, w których jest pobierane świadczenie z funduszu alimentacyjnego; 

E2.1  
rodziny, w których jest pobierane świadczenie z funduszu alimentacyjnego, w tym z jedną osobą 
uprawnioną; 

E2.2  
rodziny, w których jest pobierane świadczenie z funduszu alimentacyjnego, w tym z dwiema 
osobami uprawnionymi; 

E2.3  
rodziny, w których jest pobierane świadczenie z funduszu alimentacyjnego, w tym z trzema osobami 
uprawnionymi; 

E2.4  
rodziny, w których jest pobierane świadczenie z funduszu alimentacyjnego, w tym z czterema 
i więcej osobami uprawnionymi; 

E3  
osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wychowywane przez osobę 
pozostającą w związku małżeńskim z osobą zobowiązaną do alimentacji wobec osoby uprawnionej; 

E4  

osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wychowywane przez osobę 
pozostającą w związku małżeńskim z osobą niezobowiązaną do alimentacji wobec osoby 
uprawnionej; 

E5  
osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wychowywane przez rodzica 
niepozostającego w związku małżeńskim; 

E6  
osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wychowywane przez rodziców 
niepozostających w związku małżeńskim; 

E7  
osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierające świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego na siebie; 

E8  osoby uprawnione otrzymujące świadczenie z funduszu alimentacyjnego; 

E8.1  
osoby uprawnione otrzymujące świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego w wysokości 
do 100 zł; 
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E8.2  
osoby uprawnione otrzymujące świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego w wysokości 
od 100,01 do 200 zł; 

E8.3  
osoby uprawnione otrzymujące świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego w wysokości 
od 200,01 do 300 zł; 

E8.4  
osoby uprawnione otrzymujące świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego w wysokości 
od 300,01 do 400 zł; 

E8.5  
osoby uprawnione otrzymujące świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego w wysokości 
od 400,01 do 500 zł; 

E9  
osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których zostało 
zasądzone świadczenie alimentacyjne; 

E9.1  
osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których zostało 
zasądzone świadczenie alimentacyjne, z tego w wysokości do 100 zł; 

E9.2  
osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których zostało 
zasądzone świadczenie alimentacyjne, z tego w wysokości od 100,01 do 200 zł; 

E9.3  
osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których zostało 
zasądzone świadczenie alimentacyjne, z tego w wysokości od 200,01 do 300 zł; 

E9.4  
osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których zostało 
zasądzone świadczenie alimentacyjne, z tego w wysokości od 300,01 do 400 zł; 

E9.5  
osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których zostało 
zasądzone świadczenie alimentacyjne, z tego w wysokości od 400,01 do 500 zł; 

E9.6  
osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których zostało 
zasądzone świadczenie alimentacyjne, z tego w wysokości od 500,01 do 700 zł; 

E9.7  
osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których zostało 
zasądzone świadczenie alimentacyjne, z tego w wysokości od 700,01 do 900 zł; 

E9.8  
osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których zostało 
zasądzone świadczenie alimentacyjne, z tego w wysokości od 900,01 zł; 

E10  
świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierane w związku z zamieszkiwaniem dłużnika 
alimentacyjnego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 

E10.1  

świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierane w związku z zamieszkiwaniem dłużnika 
alimentacyjnego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w związku z niemożnością 
wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów; 

F.1  dłużnicy alimentacyjni w gminie; 

F.1.1  
dłużnicy alimentacyjni w gminie, z tego, w stosunku do których podjęto działania wobec dłużników 
alimentacyjnych; 

F.1.2  
dłużnicy alimentacyjni w gminie, z tego, w stosunku do których nie podjęto działań wobec 
dłużników alimentacyjnych; 

F.1.2.1  

dłużnicy alimentacyjni w gminie, z tego, w stosunku do których nie podjęto działań wobec 
dłużników alimentacyjnych, w tym w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 5a 
ust. 2 ustawy; 

F2  
otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika 
alimentacyjnego (art. 3 ust. 5 ustawy); 

F3  
przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne oraz odebranie 
oświadczenia majątkowego; 

F4  

przekazane komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych 
świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia 
majątkowego; 

F5  
przekazane komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych 
świadczeń alimentacyjnych, pochodzące z rodzinnego wywiadu środowiskowego; 

F6  
zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny 
albo poszukujący pracy; 

F7  
poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika 
alimentacyjnego; 
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F8  
informacje od starosty o odmowie dokonania przez dłużnika alimentacyjnego czynności, o których 
mowa art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy; 

F9  
wszczęcie postępowania o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych; 

F10  decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych; 

F11  
decyzja o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego 
się od zobowiązań alimentacyjnych; 

F11.1  
decyzja o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego 
się od zobowiązań alimentacyjnych, w tym na podstawie art. 5 ust. 3a ustawy; 

F12  wniosek o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego; 
F13  wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego; 
F14  wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego; 
F15  wystąpienie z powództwem o ustalenie alimentów od innych osób; 

F16  
przekazanie do sądu informacji o bezczynności lub opieszałości komornika sądowego (art. 3 
ust. 8 ustawy); 

F17  

przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub 
zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

Zasady kontroli dla sprawozdań rzeczowo-finansowych z funduszu alimentacyjnego: 

Część A: Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 
oraz liczba wypłaconych świadczeń  

A1=A1.1.+A1.2.+A1.3. – dla wydatków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego jak i liczby wypłaconych 
świadczeń 

Kol.3<Kol.4<Kol.5 oraz Kol.6<Kol.7<Kol.8 – dla wydatków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego jak i liczby 
wypłaconych świadczeń 

Część B: Informacje na temat należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

B2=B2.1.+B2.2. 

B3=B3.1.+B3.2.+B3.3. 

B4=B4.1.+B4.2. 

Kol.3<Kol.4<Kol.5 – zasada narastania nie dotyczy stanu należności z tytułu wypłaconych świadczeń na ostatni 
dzień miesiąca 

Część C1: Informacje na temat należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego 

Kol.3<Kol.4<Kol.5 – zasada narastania nie dotyczy stanu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 
na ostatni dzień miesiąca 

Część C2: Informacje o odzyskanych należnie pobranych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego 

Kol.3<Kol.4<Kol.5 

Część E: Informacje na temat rodzin i osób korzystających ze świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

E1=E1.1.+E1.2.+E1.3.+E1.4.+E1.5.+E1.6.+E1.7.+E1.8. 

E8=E8.1.+E8.2.+E8.3.+E8.4.+E8.5. 

E9=E9.1.+E9.2.+E9.3.+E9.4.+E9.5.+E9.6.+E9.7.+E9.8. 
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Zbiór danych jednostkowych o świadczeniobiorcach: 
 

Zmienna Opis 
Osoba_rodzaj_kod_ALIM Typ beneficjenta funduszu alimentacyjnego; 
Data_ur_ALIM Data urodzenia – rok; 
Stan_cyw_kod_ALIM Stan cywilny faktyczny; 
Kod_obyw_ALIM Obywatelstwo; 
St_pokr_kod_ALIM Stopień pokrewieństwa; 
Zawod_wyk_kod_ALIM Zawód wykonywany; 
Niepelnospr_rodzaj_kod_ALIM Kod rodzaju niepełnosprawności; 

Lokalizacja_kod_ALIM 
Miejsce zamieszkania: kraj, miejscowość, kod pocztowy, poczta, ulica, 
numer domu, numer lokalu, kod lokalizacji; 

Dochod_typ_ALIM Dochód osobowy; 
Sw_rodzaj_kod_ALIM Kod rodzaju świadczenia; 
Sw_rodzaj_kod_ALIM Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 
Szkola_rodzaj_kod_ALIM Szkoła, do której uczęszcza dziecko; 
Stan_majatkowy_kod_ALIM Stan majątkowy dłużnika alimentacyjnego. 

Zmienne są kodowane zgodnie ze słownikami, które dostępne są na stronie MRPiPS pod adresem 
https://empatia.mpips.gov.pl/dla-urzednikow/systemy-it/systemy-dziedzinowe/fa 

ULGA PRORODZINNA 

Baza danych o podatnikach podatku dochodowego 
Zmienna Opis 

rok_podat_PIT Rok; 

adr_kod_gmn_PIT 
Kod województwa; 
Kod powiatu; 
Kod gminy; 

adr_kod_kraj_PIT Kod kraju; 
rok_ur_PIT Rok urodzenia; 
plec_PIT Płeć; 
id_roz_wspolnie_PIT ID (dla rozliczających się wspólnie); 

osoba_PIT 

KTO: 
1– podatnik; 
P–podatnik; 
M–małżonek; 
3–samotnie z dziećmi; 
9–nieokreślony; 

dochod_praca_PIT 
dochód – należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego  
i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia 
społecznego, wypłacone przez zakład pracy; 

dochod_emer_rent_PIT dochód – emerytury i renty; 
dochod_dzial_wyk_os_PIT dochód – działalność wykonywana osobiście; 
dochod_pr_autor_PIT dochód – prawa autorskie; 
dochod_inne_PIT dochód – inne źródła; 
podat_nalezny_PIT podatek należny; 
kwota_odl_ulga_dzieci_PIT ulga z tytułu wychowywania dzieci; 
dziecko _PIT liczba dzieci, na które przysługuje ulga. 

 

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-urzednikow/systemy-it/systemy-dziedzinowe/fa
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Appendix 3. Table mockups 

 

Tabl.1. Rodziny, które pobierały zasiłek rodzinny na dzieci według liczby dzieci, województw i powiatów w …. r.  
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Ogółem 

Z liczbą dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego 

jednym dwojgiem trojgiem czworgiem  
i więcej dzieci 

w tys. 

 

Tabl. 2. Rodziny pełne i niepełne otrzymujące zasiłki rodzinne według województw i powiatów w …. r.  
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Rodziny ogółem Pełne Niepełne 

Z ogółem 
z dzieckiem 

uprawnionym do 
zasiłku pielęgna- 

cyjnego 

w tys. 

 

Tabl. 3. Rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne według wysokości dochodu na osobę w rodzinie, województw 
i powiatów w …. r. 

re
gi

on
 

w
oj

ew
ód

zt
w

o 

po
w

ia
t 

na
zw

a 
je

dn
os

tk
i 

po
zi

om
 u

rb
an

iz
ac

ji 

Ogółem Rodziny bez 
dochodu 

Rodziny o przeciętnym miesięcznym dochodzie 
netto na osobę stanowiącym odsetek progu 

dochodowego1  

poniżej 100% powyżej 100% 

do 400 zł 

od 400 do 
wysokości 

progu 
dochodo-

wego1 

od 
wysokości 

progu 
docho-
dowego 
do 19221 

powyżej 
1922 

w tys. 

1) Próg dochodowy w 2017 r. wynosił 674 zł na osobę, a jeżeli w rodzinie występuje dziecko niepełnosprawne 764 zł na osobę. 
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Tabl. 4. Dzieci na które rodziny otrzymały zasiłek rodzinny według grup wieku, województw i powiatów w …. r.  
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Dzieci  
z zasiłkiem 
rodzinnym 

ogółem 

Z ogółem w wieku 

poniżej 6 
lat 6–12  13–15 16–17 18–20 21–23 lat 

w tys. 

 

Tabl.5. Dzieci uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego według grup wieku, województw i powiatów w …. r. 
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Dzieci 
z zasiłkiem 

pielęgnacyjnym 
ogółem 

Z ogółem w wieku 
Z ogółem dzieci 

korzystające  
z zasiłku 

rodzinnego 
poniżej 16 lat 

poniżej 16 lat 16–17 
czworgiem  

i więcej 
dzieci 

w tys. 
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Tabl.6a. Wydatki na świadczenia rodzinne według województw i powiatów w …. r. 
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Świadczenia rodzinne Z ogółem 

ogółem 

w tym 
przyzna-
wane wg 
zasady 

„złotówka 
za 

złotówkę”1 

zasiłki rodzinne 
dodatki do zasiłków 

rodzinnych 
świadczenia opiekuńcze 

jednora-
zowa 

zapomo-
ga z 

tytułu 
urodzenia 

dziecka 
(bez 

środków 
własnych 

gmin) 

świad-
czenia 
rodzi-

cielskie 
ogółem 

w tym 
przyzna-
wane wg 
zasady 

„złotów-
ka za 

złotówkę”1 

ogółem 

w tym 
przyzna-
wane wg 
zasady 

„złotów-
ka za 

złotówkę”1 

zasiłki 
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gnacyjne 

świadcze
nia 

pielę- 
gnacyjne 

specjal-
ny 

zasiłek 
opiekuń-

czy 

w tys. zł 

1) W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego – zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą 
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.  

 

Tabl.6b. Przeciętna miesięczna liczba wypłacanych świadczeń rodzinnych według województw i powiatów …. r. 
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Świadczenia rodzinne Z ogółem 

ogółem 

w tym 
przyzna-
wane wg 
zasady 

„złotówka 
za 

złotówkę”1 

zasiłki rodzinne 
dodatki do zasiłków 

rodzinnych świadczenia opiekuńcze 
jednora-

zowa 
zapomo-

ga z 
tytułu 

urodzenia 
dziecka 

(bez 
środków 
własnych 

gmin) 

świad-
czenia 
rodzi-

cielskie 
ogółem 

 w tym 
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ogółem 
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1  

zasiłki 
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gnacyjne 

świadcze
nia 

pielę- 
gnacyjne 

specjal-
ny 

zasiłek 
opiekuń-

czy 

w tys. 

1) W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego – zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą 
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.  
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Tabl.7. Wydatki na zasiłki rodzinne i zasiłki pielęgnacyjne według województw i powiatów w …. r. 
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Zasiłki rodzinne Zasiłki pielęgnacyjne 

wydatki razem w tym na dzieci w wieku 
poniżej 18 lat wydatki razem w tym na dzieci w wieku 

poniżej 16 lat 

w tys. zł 

 

Tabl.8. Wydatki na dodatki do zasiłku rodzinnego według tytułów, województw i powiatów w …. r.  
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Z tytułu 

urodzenia 
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opieki nad 
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w okresie 
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z urlopu 
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nia 

w tys. zł 
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Tabl.9. Dzieci na które rodzice otrzymali zasiłki rodzinne oraz wydatki na zasiłki rodzinne i na dodatki do tych 
zasiłków według województw, powiatów i gmin w …. r.  
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Dzieci z uprawnieniem do 
zasiłku rodzinnego 

Wydatki na zasiłki rodzinne 
Wydatki na 
dodatki do 

zasiłków 
rodzinnych 

 
 

ogółem 

w tym  
w wieku 

poniżej 18 
lat 

ogółem 

w tym na 
dzieci  

w wieku 
poniżej 18 

lat 

w osobach w tys. zł 

 
 
 
Tablica 10. Jednorazowe świadczenie wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa według województw, powiatów w …. r. 
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Wydatki  Liczba wypłaconych świadczeń 
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