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Wstęp  
Celem badania 1.20.03 „Świadczenia na rzecz rodziny” jest uzyskanie informacji o rozmiarach wydatków z budżetu 
państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na świadczenia pieniężne skierowane do osób 
i rodzin w formie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ulg prorodzinnych. Badanie 
ma również na celu dostarczenie informacji charakteryzujących beneficjentów wymienionych świadczeń. 
Podstawowe źródło danych stanowią zbiory Krajowego Systemu Monitoringu Świadczeń Rodzinnych, centralna 
baza danych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów oraz centralny rejestr 
danych o świadczeniobiorcach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, których gestorem jest Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, 
której gestorem jest Ministerstwo Finansów. Dane te pozwalają m.in. na ustalenie przeciętnego poziomu 
świadczeń w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń oraz na określenie dynamiki zmian poziomu i częstości 
korzystania ze świadczeń rodzinnych, świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego oraz z ulgi 
prorodzinnej. 

Niniejsze opracowanie jest pierwszym kompleksowym dokumentem poświęconym metodologii badania 
świadczeń na rzecz rodziny. Składa się z siedmiu części zawierających szczegółowy opis zakresu podmiotowego 
i przedmiotowego badania, rodzaj i metodę badania, charakterystykę źródeł danych, opis zestawu zmiennych 
występujących w badaniu, wskaźników i metod ich obliczania oraz definicje kluczowych pojęć, opis organizacji 
badania oraz formy i zakres prezentacji uzyskanych wyników, a także ocenę jakości danych i wiarygodności 
uzyskanych wyników. 

Badaniem nie objęto świadczenia wychowawczego wypłacanego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 
plus” ponieważ jest ono przedmiotem odrębnego badania 1.20.06 „Świadczenie wychowawcze, dodatek 
wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty”. 

Podstawę prawną badania „Świadczenia na rzecz rodziny” stanowią: ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Programu badań 
statystycznych statystyki publicznej, wydawane co rok i wyznaczające zakres podmiotowy i przedmiotowy badań 
na dany rok, a także rodzaje, formy i terminy udostępniania wynikowych informacji statystycznych. 

W prezentowanym dokumencie przedstawiamy metodologię badania obowiązującą w 2019 r., która dotyczy 
publikowanych danych za 2018 r. na podstawie aktualnych regulacji prawnych. W przypadku zmian metodologii 
badania autorzy będą aktualizować i uzupełniać zeszyt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9 

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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Rys historyczny 
Historical view 

Pierwsze prace zmierzające do rozpoznania zawartości zbiorów administracyjnych i możliwości ich wykorzystania 
w badaniach statystycznych podjęto w GUS w 2001 r. Jeszcze tego samego roku zawarto porozumienie 
z ówczesnym Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, na mocy którego GUS uzyskał prawo udostępniania 
informacji wynikowych z Centralnego Zbioru danych gromadzonych w systemach administracyjnych opieki 
społecznej. W statystyce polskiej w latach 2004–2005 podjęto działania w ramach projektu PHARE 2003 
„Podwyższenie jakości polskiej statystyki społecznej”. Efektem prac w ramach komponentu III projektu 
„Zwiększenie wykorzystania danych administracyjnych dla celów statystycznych” było ustalenie możliwości 
wykorzystania niektórych centralnych zbiorów administracyjnych jako źródła danych w badaniach 
statystycznych. Zagadnienia dotyczące świadczeń rodzinnych były początkowo częścią badania 1.25.11 
„Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych”. Kiedy w 2007 r. wprowadzono nowy 
system informatyczny „SYRIUSZ” (zbiory urzędów pracy, opieki społecznej i świadczeń rodzinnych) pracownicy 
Urzędu Statystycznego w Krakowie podjęli pracę, której celem była analiza danych dotyczących świadczeń 
rodzinnych, gromadzonych w administracyjnych systemach informacyjnych, pod kątem możliwości ich 
wykorzystania w statystyce. W wyniku prowadzonych analiz stwierdzono, że badanie „Beneficjenci środowiskowej 
pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych” powinno zostać rozdzielone na dwa odrębne bloki tematyczne – 
jeden dotyczący pomocy społecznej i drugi dotyczący świadczeń rodzinnych. Ostatecznie w Programie badań 
statystycznych statystyki publicznej 2013 , w bloku tematycznym 1.25 „Rodzina, warunki bytu ludności, pomoc 
społeczna”, po raz pierwszy ujęte zostało samodzielne badanie „Świadczenia na rzecz rodziny” Od 2017 r. badanie 
to umieszczone jest w nowoutworzonym bloku 1.20 „Rodzina”. 

Aktualnie badanie „Świadczenia na rzecz rodziny” bazuje na zbiorach centralnych udostępnianych przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dane dotyczące świadczeń i ich beneficjenci) oraz Ministerstwo 
Finansów (dane dotyczące ulgi prorodzinnej). 

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy badania 
1. Subjective and objective scope of the survey  

1.1.  Zakres podmiotowy 

1.1. Subjective scope 

Podmiotem badania są osoby i rodziny otrzymujące: 
• świadczenia rodzinne  

• rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka (jeżeli wystąpili z wnioskiem do sądu rodzinnego 
o przysposobienie dziecka), 

• pełnoletnie uczące się osoby, niepozostające na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub 
w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony, 

• osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie (pobierający świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 
dla opiekuna); 

 jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 
dziecka lub w czasie porodu 

• kobiety w ciąży i ich rodziny, szczególnie kobiety w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń 
położniczych, 
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• dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 
zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu; 

 świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
• osoby ubogie, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im 

wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji, z powodu niemożności 
wyegzekwowania alimentów; 

 ulgi prorodzinne na dzieci tj. korzystające z odliczeń od podatku PIT osoby sprawujące władzę rodzicielską, 
opiekunowie prawni lub rodzice zastępczy dziecka (lub dzieci): 

• małoletniego, 
• do 25 roku życia, które nadal się uczy, 
• otrzymującego zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wiek. 

1.2.  Zakres przedmiotowy 

1.2.  Objective scope 

Zbiory administracyjne zawierają informacje dotyczące świadczeń na rzecz rodziny, a także cech charakteryzujących 
beneficjentów tych świadczeń. Przedmiotem badania są świadczenia na rzecz rodziny finansowane z budżetu państwa 
i budżetów gmin. Badanie dostarcza informacji zarówno o wysokości jak i liczbie wypłacanych świadczeń: 

W zakresie świadczeń rodzinnych: 
 kwoty wypłaconych świadczeń; 
 liczba wypłaconych świadczeń według rodzajów: 

• zasiłki rodzinne; 
• dodatki do zasiłków rodzinnych; 
• zasiłki pielęgnacyjne; 
• świadczenia pielęgnacyjne; 
• specjalne zasiłki opiekuńcze; 
• jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka; 
• świadczenia rodzicielskie. 

W zakresie świadczeń dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”: 
 kwoty przeznaczone na wypłaty jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano 

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały 
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu; 

 liczba wypłaconych jednorazowych świadczeń. 

W zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 
 kwoty wypłaconych świadczeń; 
 liczba wypłaconych świadczeń. 

W zakresie ulg prorodzinnych: 
 ogólne kwoty odliczeń od podatku dochodowego od osób fizycznych; 
 liczba dzieci, na które dokonano odliczeń; 
 liczba podatników dokonujących odliczeń od podatku dochodowego. 
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Schemat 1. Rodzaje świadczeń na rzecz rodziny 

Diagram 1. Types of family benefits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Przedmiotem badania jest również charakterystyka beneficjentów wymienionych świadczeń. Do grupy cech 
opisujących beneficjentów należą m.in. dla osób: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, niepełnosprawność, a dla rodzin: 
typ, wielkość i dochód. 

2. Rodzaj i metoda badania 
2. Type and method of the survey 

Badanie 1.20.03 „Świadczenia na rzecz rodziny” jest badaniem pełnym, stałym, realizowanym corocznie. Badanie 
w całości realizowane jest w oparciu o następujące administracyjne źródła danych: 

 Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych; 
 Centralny rejestr danych o świadczeniobiorcach świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 
 Centralna baza danych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów; 
 System Informacji Podatkowych (baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych). 
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3. Źródła danych 
3. Data sources 

Nośnikami informacji nie są typowe narzędzia zbierania danych typu formularze, ankiety. Badanie jest oparte na 
zbiorach danych administracyjnych wymienionych w Tablicy 1. 
 
Tablica 1. Świadczenia i źródła danych administracyjnych wykorzystywane w badaniu 1.20.03 

Table 1.    Benefits and sources of administrative data used in the survey 1.20.03 

Lp. Rodzaj świadczenia Źródło danych Gestor danych 

1. Świadczenia rodzinne Krajowy System Monitoringu Świadczeń 
Rodzinnych: 

 Sprawozdania rzeczowo-finansowe 
z wykonywania zadań z zakresu 
świadczeń rodzinnych 
(z wyłączeniem części A.3); 
zagregowane dane na poziomie 
gmin. 

 Zbiór danych jednostkowych 
o świadczeniobiorcach. 

MRPiPS 

2. Świadczenia dla kobiet 
w ciąży i rodzin „Za życiem” 

Krajowy System Monitoringu Świadczeń 
Rodzinnych: 
 Sprawozdania rzeczowo-finansowe 

z wykonywania zadań z zakresu 
świadczeń rodzinnych (część A.3); 
zagregowane dane na poziomie 
gmin. 

MRPiPS 

3. Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 

Centralna baza danych świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego i osób 
uprawnionych do alimentów 
(Sprawozdania rzeczowo-finansowe 
z realizacji zadań przewidzianych 
w ustawie o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów); 
zagregowane dane na poziomie gmin. 
Centralny rejestr danych 
o świadczeniobiorcach świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego (zbiór danych 
jednostkowych) 

MRPiPS 

4. Ulgi prorodzinne System Informacji Podatkowych (baza 
danych o podatnikach podatku 
dochodowego). 

MF 

Dane zgromadzone w zbiorach administracyjnych generowane są w trakcie postępowania administracyjnego. 
Zgodnie z trybem postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia jest składany w urzędzie gminy lub 
urzędzie miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Dane o wnioskodawcach są 
rejestrowane w Centralnej Aplikacji Statystycznej, prowadzonej przez MRPiPS i służącej do zbierania 
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i przetwarzania danych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, opieki nad dzieckiem do lat 3, 
funduszu alimentacyjnego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Z bazy tej generowane są tzw. zbiory 
centralne z danymi o świadczeniobiorcach, rodzinach i członkach rodzin świadczeniobiorców. Następnie poprzez 
rejestr centralny gmina przekazuje wojewodzie w formie elektronicznej sprawozdanie rzeczowo-finansowe 
z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów. Wojewoda z kolei sporządza zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań 
przewidzianych w ustawie i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rodziny po upływie każdego kwartału. 

Dane dotyczące ulgi prorodzinnej pochodzą bezpośrednio z zeznań podatkowych PIT dla osób fizycznych. 

Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych – Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań 
z zakresu świadczeń rodzinnych zawierają dane rzeczowe z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 
informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych i kosztach ich obsługi, składkach na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składkach na ubezpieczenia zdrowotne. Dane ze 
sprawozdań zasilają bazę KSMŚR. Sprawozdanie składa się z 10 części (wzór zamieszczono w Załączniku 1): 

 Część A zawiera informacje o wydatkach na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu 
państwa oraz liczbie świadczeń, a także o wydatkach na jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł dla 
kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”; 

 Część B dotyczy wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz liczby 
składek; 

 Część C zawiera informacje na temat należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych; 
 Część D to informacje o odzyskanych nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych; 
 Część E obejmuje wydatki ze środków własnych gminy na świadczenia rodzinne oraz liczbę świadczeń; 
 Część F to informacje uzupełniające o realizacji świadczeń rodzinnych; 
 Część G zawiera informacje o rodzinach pobierających zasiłek rodzinny, jednorazową zapomogę z tytułu 

urodzenia się dziecka i specjalny zasiłek opiekuńczy według grup dochodowych, w podziale na rodziny 
pełne i niepełne oraz rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym i bez dziecka niepełnosprawnego, a także 
w podziale według liczby dzieci w rodzinie; 

 Część H to informacje statystyczne – obejmuje dane o liczbie rodzin pobierających świadczenia rodzinne 
i liczbie rodzin pobierających zasiłek rodzinny w zależności od liczby dzieci; 

 Część I dotyczy informacji na temat przyczyn zaprzestania pobierania świadczenia pielęgnacyjnego oraz 
specjalnego zasiłku opiekuńczego; 

 Część J zawiera informacje na temat relacji pomiędzy osobami pobierającymi specjalny zasiłek opiekuńczy 
lub świadczenie pielęgnacyjne, a osobami wymagającymi opieki. 

Sposób sporządzania sprawozdań oraz terminy i sposób ich przekazywania określa Rozporządzenie Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych 
z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz.U. poz. 1811). 

Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych zawiera także dane jednostkowe o świadczeniobiorcach 
świadczeń rodzinnych. Zbiory te w badaniu są wykorzystywane do opisu cech charakteryzujących beneficjentów. 
Zawierają 11 tablic, z czego do identyfikacji osób pobierających świadczenia rodzinne wykorzystywane są głównie 
dwie podstawowe tablice: „Osoby” oraz „Świadczenie”. Dane identyfikowalne osób zarejestrowanych w tablicy 
„Osoby” są zastępowane przez niepowtarzalny identyfikator (id_unique_QUIC) powstający z numeru PESEL. 
Ponadto każdej osobie nadawany jest identyfikator określający ją jednoznacznie w ramach każdego z kwartałów 
(osoba_id_QUIC). W tablicy znajdują się także m.in. dane o stanie cywilnym, rodzaju niepełnosprawności, 
obywatelstwie oraz dacie urodzenia. Tablica zawiera również kod lokalizacji gminy zamieszkania osoby, ustalony 
zgodnie z nomenklaturą klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). 

Tablica „Świadczenie” zawiera informacje o rodzaju świadczenia (sw_rodzaj_kod_QUIC), a także dane oddzielnie 
o miesiącu i roku, w którym świadczenie przysługuje oraz było wypłacone (zmienne: sw_wyplacone-rok-QUIC, 
sw_wyplacone_ms_QUIC). 
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Dodatkowe informacje o osobie pobierającej świadczenie zawierają tablice „Szkoły” i „Dochody osób”. Tablica 
„Szkoły” zawiera informacje o szkole, do której uczęszcza dziecko, na które pobierane jest świadczenie (rodzaj 
szkoły, nazwa i lokalizacja), natomiast tablica „Dochody osób” zawiera informacje o dochodach osób w rodzinie.  
Informacje o rodzinach pobierających świadczenia rodzinne zawierają tablice „Członkowie rodzin” i „Dochody 
rodzin”. 
 
Informacje w tablicach 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 

Centralna baza danych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów zawiera dane ze 
sprawozdań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 
Sprawozdanie to składa się z 6 części (wzór zamieszczono w Załączniku 1): 

 Część A zawiera informacje na temat wydatków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego finansowane 
z dotacji celowej z budżetu państwa oraz o liczbie wypłaconych świadczeń; 

 Część B to informacje na temat należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 
 Część C zawiera informacje na temat należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz 

odzyskanych nienależnie pobranych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego; 
 Część D to informacje uzupełniające o realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 
 Część E obejmuje informacje na temat rodzin i liczby osób korzystających ze świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego; 
 Część F zawiera informacje na temat liczby dłużników alimentacyjnych oraz liczby podejmowanych 

działań wobec dłużników alimentacyjnych. 

Sposób sporządzania sprawozdań oraz terminy i sposób ich przekazywania określa Rozporządzenie Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych 
z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. poz. 1812). 

Centralny rejestr danych o świadczeniobiorcach świadczeń z funduszu alimentacyjnego to baza danych 
jednostkowych o świadczeniobiorcach świadczeń realizowanych na podstawie ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów. Dane gromadzone są w Centralnej Aplikacji Statystycznej, która zawiera informacje 
o beneficjentach i członkach ich rodzin, zasądzonych alimentach, rodzajach wypłaconych świadczeń oraz dłużnikach 
alimentacyjnych. Gestorem zbioru jest MRPiPS. 

System Informacji Podatkowych (system MF SIP-PIT 05) to zbiory danych o podatnikach podatku dochodowego od 
osób fizycznych, pozyskiwany z MF. Zbiory zawierają informacje o liczbie podatników dokonujących odliczeń 
i kwotach odliczeń (dane nie uwzględniają zwrotu nieodliczonych ulg na dzieci) oraz liczbie dzieci, na które 
dokonano odliczeń od podatku (łącznie z dziećmi, na które przysługiwał zwrot nieodliczonej kwoty ulgi). 

4. Zmienne występujące w badaniu 
4. Variables occurring in the survey 

4.1.  Charakterystyka zmiennych 

4.1. Characteristics of variables 

Zmienne występujące w zbiorach danych zagregowanych ze sprawozdań rzeczowo-finansowych przekazywanych 
przez gminy to zmienne określające liczbę i kwotę wypłaconych świadczeń rodzinnych, liczbę i kwotę świadczeń 
wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, liczbę rodzin lub osób pobierających świadczenia rodzinne 
i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczbę podatników korzystających z ulgi prorodzinnej oraz kwoty 
uzyskanej ulgi i liczbę dzieci, na które uzyskano ulgę prorodzinną. 
Pozostałe zmienne pozyskiwane w badaniu to zmienne opisujące beneficjentów świadczeń, występujące 
w zbiorach danych jednostkowych. Do zmiennych tych należą m.in. płeć, obywatelstwo, wiek osoby pobierającej 

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-urzednikow/systemy-it/systemy-dziedzinowe/sr
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świadczenie, miejsce zamieszkania, dochód osoby, dochód rodziny, szkoła, do której uczęszcza dziecko, 
niepełnosprawność. W zbiorze danych jednostkowych o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego pozyskiwane 
są ponadto dane dotyczące stopnia pokrewieństwa, zawodu wykonywanego, stanu majątkowego dłużnika 
alimentacyjnego.  
Zmienne zawarte w zbiorach jednostkowych wykorzystywane są przy obliczaniu wskaźników oraz wyliczaniu 
danych do tablic wynikowych, np. w tablicy „Dzieci, na które rodziny otrzymały zasiłek rodzinny według grup 
wieku”, prezentowane są dane o dzieciach w szerszych przedziałach wiekowych niż w sprawozdaniu rzeczowo-
finansowym. 
Szczegółowy wykaz zmiennych został zamieszczony w Załączniku 2. 

4.2.  Wskaźniki i metody ich obliczania 

4.2. Indicators and methods of calculating them 

Wyniki badania prezentowane są głównie w liczbach bezwzględnych. Dodatkowo wyliczane są następujące 
wskaźniki: 

 przeciętna miesięczna wysokość świadczeń rodzinnych (wskaźnik wyliczany jest przez podzielenie kwoty 
świadczeń przez ich liczbę), obliczany na poziomie województw, powiatów i gmin; 

 przeciętna miesięczna liczba świadczeń rodzinnych (ze względu na to, że w zbiorze KSMŚR dane dotyczące 
liczby wypłaconych świadczeń prezentowane są narastająco od początku roku, niezbędne jest wyliczenie 
przeciętnej miesięcznej liczby świadczeń), wskaźnik obliczany na poziomie województw, powiatów i gmin; 

 udział dzieci w wieku do 17 lat, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny, w ogólnej liczbie dzieci w tym 
wieku, wskaźnik obliczany na poziomie województw, powiatów i gmin; 

 przeciętna miesięczna liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wskaźnik obliczany na poziomie 
województw; 

 przeciętna miesięczna wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wskaźnik obliczany na poziomie 
województw;  

 udział podatników korzystających z ulgi prorodzinnej w ogólnej liczbie podatników podatku dochodowego, 
wskaźnik obliczany na poziomie województw i powiatów. 

Przy obliczaniu wskaźników z wykorzystaniem liczby ludności przyjmuje się ludność według stanu w dniu 
30 czerwca danego roku. 

W badaniu stosowane są następujące kody klasyfikacyjne pochodzące ze słowników centralnych: 
 typ beneficjenta; 
 rodzaj świadczenia; 
 stan cywilny; 
 rodzaj orzeczenia o niepełnosprawności; 
 rodzaj szkoły; 
 obywatelstwo;  
 aktualne zatrudnienie; 
 stopień pokrewieństwa; 
 rodzaj osoby. 

Szczegółowy wykaz kodów dostępny na stronie MRPiPS pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/dla-
urzednikow/systemy-it/systemy-dziedzinowe/sr 
 
 
 
 
 
 

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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4.3.  Definicje kluczowych pojęć 

4.3. Definitions of key terms 

Stosowane w badaniu definicje zostały opracowane na podstawie odpowiednich ustaw i pogrupowane według 
rodzaju świadczeń. Ustawodawca każdorazowo określa definicje właściwe systemowi poszczególnych świadczeń. 
Z tego względu, w zależności od rodzaju świadczenia, definicje mogą różnić się między sobą. Tak jest przykładowo 
z definicją „Rodziny”, która każdorazowo stosowana jest wprost, zgodnie z odpowiednią ustawą. Definicje te 
różnią się od definicji stosowanej w statystyce publicznej. 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

Podstawę prawną funkcjonującego systemu świadczeń rodzinnych stanowi ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.). Definicje podstawowych pojęć stosowanych 
w badaniu 1.20.03 „Świadczenia na rzecz rodziny” są zgodne z wymienioną ustawą. 
Większość świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego, specjalny zasiłek opiekuńczy, 
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka) to świadczenia uzależnione od dochodu – przy ustalaniu 
prawa do tych świadczeń brane są pod uwagę dochody osiągnięte w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, 
a świadczenia przyznawane są na okres 12 miesięcy. 

Świadczenia rodzinne to: 
 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; 
 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie 

pielęgnacyjne; 
 zapomoga wypłacana przez gminy na podstawie art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych; 
 świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b ustawy o świadczeniach rodzinnych; 
 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; 
 świadczenie rodzicielskie. 

Okres zasiłkowy oznacza okres 12 miesięcy liczony od dnia 1 listopada do 31 października następnego roku 
kalendarzowego. 

Rodzina oznacza następujących członków: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego oraz dzieci 
pozostających na ich utrzymaniu w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 lat, 
legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością 
przysługuje im (na nich) świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, 
o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2092, z późn. zm.). Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 
dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własnego potomka. 

Rodzina wielodzietna to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci, mających prawo do zasiłku rodzinnego. 

Osoba samotnie wychowująca dziecko oznacza: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji 
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno 
dziecko z jego rodzicem. 

Dziecko to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie 
o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną. 

Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 

Pełnoletnia osoba niepełnosprawna to osoba pełnoletnia, legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osoba, która ukończyła 75 lat. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002092
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002092
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Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują z tytułu: 
 urodzenia dziecka; 
 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 
 samotnego wychowywania dziecka; 
 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 
 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; 
 rozpoczęcia roku szkolnego; 
 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. 
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 

 rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 
 opiekunowi faktycznemu dziecka; 
 osobie uczącej się. 

Świadczenia opiekuńcze to: 
 zasiłek pielęgnacyjny; 
 świadczenie pielęgnacyjne; 
 specjalny zasiłek opiekuńczy. 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności 
zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej 
egzystencji. 
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

 niepełnosprawnemu dziecku; 
 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności; 
 osobie, która ukończyła 75 lat; 
 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: 
 matce albo ojcu; 
 opiekunowi faktycznemu dziecka; 
 osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
 innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób 
o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej 
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie 
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego  
1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 
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Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000 zł na jedno 
dziecko. 
Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi 
faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922 zł. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje: 
 matce albo ojcu dziecka; 
 opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, 

a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 
10 roku życia; 

 rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka 
w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia; 

 osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku 
życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – 
do ukończenia 10 roku życia. 

ŚWIADCZENIA DLA KOBIET W CIĄŻY I ICH RODZIN „ZA ŻYCIEM” 

Podstawę prawną systemu świadczeń dla kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” stanowi ustawa z dnia 4 listopada 
2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.). Definicje podstawowych 
pojęć są zgodne z cytowaną ustawą. 

Rodzina oznacza odpowiednio: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna 
faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła 
z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci. 
Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do: 

 świadczeń opieki zdrowotnej; 
 instrumentów polityki na rzecz rodziny. 

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 
dziecka lub w czasie porodu w wysokości 4 000 zł przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu 
albo faktycznemu bez względu na dochód. 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

Podstawę prawną funkcjonującego aktualnie systemu świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi ustawa 
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.). 
Stosowane w badaniu 1.20.03 „Świadczenia na rzecz rodziny” definicje podstawowych pojęć są zgodne 
z wymienioną ustawą. 
Świadczenie uzależnione jest od kryterium dochodowego – przy ustalaniu prawa do tego świadczenia brane są 
pod uwagę dochody osiągnięte w roku poprzedzającym okres świadczeniowy, a świadczenie przyznawane jest na 
okres roczny. 

Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie 
wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną 
egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi 
alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: 

 braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego 
w miejscu zamieszkania dłużnika; 
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 braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego 
za granicą. 

Dłużnik alimentacyjny to osoba zobowiązana do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której 
egzekucja okazała się bezskuteczna. 

Nienależnie pobrane świadczenie to świadczenie z funduszu alimentacyjnego: 
 wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia 

w całości lub w części; 
 przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą 

te świadczenia; 
 wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji 

przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą 
świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia; 

 wypłacone w przypadku, gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała, niezgodnie 
z kolejnością określoną w art. 28, zaległe lub bieżące alimenty, do wysokości przyznanych w tym okresie 
alimentów; 

 wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję; 

 wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu – po ustaleniu, że 
wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 9 ust. 4b. 

Okres świadczeniowy to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 
1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; 

Osoba uprawniona to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego 
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. 

Rodzina oznacza następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby 
uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich 
utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25 rok życia otrzymujące 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub 
specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
a także osobę uprawnioną. Do rodziny nie zalicza się: 

 dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego; 
 dziecka pozostającego w związku małżeńskim; 
 rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez 

sąd do alimentów na jej rzecz. 

Znaczny stopnień niepełnosprawności oznacza: 
 niepełnosprawność w stopniu znacznym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
 całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 
 stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo 

trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej 
egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania 
świadczeń określonych w tych przepisach; 

 posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
 niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. 



21 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia 
albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo 
w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. 

ULGA PRORODZINNA 

Ulga prorodzinna to prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu 
z tytułu tej ulgi (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2019 r. poz.1387, 
z późn. zm.). Przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:  

 w stosunku do małoletniego dziecka: 
• wykonywał władzę rodzicielską; 
• pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim mieszkało; 
• sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub 

umowy zawartej ze starostą. 
 utrzymywał pełnoletnie dzieci: 

• bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) 
pielęgnacyjny lub rentę socjalną; 

• do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie 
oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub 
szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku 
podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub 
z kapitałów pieniężnych (np. odpłatne zbycie akcji), opodatkowanych 19% stawką podatku w łącznej 
wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, 
określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej; 

• w związku z wykonywaniem przez tego podatnika ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz 
w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. 

5. Organizacja i zarządzanie realizacją badania 
5. Organization and management of the survey implementation  

Jednostką autorską badania jest Urząd Statystyczny w Krakowie. W badaniu wykorzystywane są zbiory danych 
przekazywane zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów. 

Zbiory udostępniane przez MRPiPS: 
 Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych zawierający dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych 

o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin 
(dane zagregowane) oraz dane o osobach, dochodach osób, dochodach rodzin, rodzajach i kwotach świadczeń 
(dane jednostkowe) – zbiory są przekazywane w formie elektronicznej do GUS raz w roku w terminie do 
29 marca, z danymi za rok poprzedni; 

 Centralna baza danych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów (dane 
zagregowane) – zbiory są przekazywane w formie elektronicznej do GUS raz w roku w terminie do 29 marca, 
z danymi za rok poprzedni; 

 Centralny rejestr danych o świadczeniobiorcach świadczeń z funduszu alimentacyjnego zawierający dane 
o beneficjentach i członkach ich rodzin, dochodach osób, zasądzonych alimentach, dłużnikach 
alimentacyjnych, rodzajach wypłaconych świadczeń (dane jednostkowe) – zbiory są przekazywane w formie 
elektronicznej do GUS raz w roku w terminie do 1 kwietnia, z danymi za rok poprzedni. 

Wszystkie wymienione zbiory są gromadzone kwartalnie, natomiast dla GUS udostępniane są raz w roku. Do 
pobierania danych w formie elektronicznej, wprost z Centralnej Aplikacji Statystycznej uprawnieni są pracownicy 
Centrum Informatyki Statystycznej GUS, którzy po pobraniu zbiorów sprawdzają zgodność udostępnionych 
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danych z wymogami statystyki publicznej, kontrolują kompletność zbiorów oraz poprawność techniczną ich 
zapisu na nośnikach. Następnie umieszczają zbiory jednostkowe w Operacyjnej Bazie Mikrodanych, natomiast 
sprawozdania w Analitycznej Bazie Mikrodanych. Pracownicy Urzędu Statystycznego w Krakowie dokonują 
obliczeń i analiz w Zbiorze Centralnym KSMŚR i Centralnej bazie danych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
i osób uprawnionych do alimentów w środowisku Operacyjnej Bazy Mikrodanych i Analitycznej Bazy Mikrodanych, 
które umożliwiają bezpieczne przetwarzanie danych osobowych. 

Zakres wykonywanych operacji obejmuje: 
 import zbiorów tekstowych do zbiorów baz danych; 
 łączenie ogólnopolskich zbiorów kwartalnych w zbiory roczne; 
 kontrolę kompletności jednostek i aktualności ich kodów terytorialnych oraz kontrolę kompletności 

podmiotowej i przedmiotowej; 
 kontrolę logiczną zbiorów; 
 zgłoszenie do MRPiPS występujących nieprawidłowości; 
 utworzenie tablic wyjściowych do analiz statystycznych; 
 opracowanie tablic wynikowych. 

Szczegółowy wykaz założeń do kontroli zamieszczono w Załączniku 2. 

Zbiory Ministerstwa Finansów pochodzą z Bazy danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych 
i zawierają dane jednostkowe przekazywane do GUS w formie elektronicznej raz w roku – do 3 lutego z dwuletnim 
opóźnieniem (tj. w 2019 r. za 2017 r.). Zbiory te umieszczane są w środowisku Operacyjnej Bazy Mikrodanych, gdzie 
następuje: 

 kontrola kompletności i poprawności zapisów; 
 zgłoszenie do MF występujących nieprawidłowości; 
 wyliczenie zmiennych z zakresu ulgi prorodzinnej. 

6. Sposób prezentacji wyników badania  
6. Method of presenting the survey results  

6.1. Formy publikacji wyników 

6.1. Forms of results publication 

Informacje uzyskane w badaniu „Świadczenia na rzecz rodziny” przedstawiane są w informacji sygnalnej 
„Świadczenia na rzecz rodziny” publikowanej z częstotliwością roczną w formie elektronicznej na stronie GUS pod 
adresem https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/ 
Wyniki badania udostępniane są w BDL w kategorii Ochrona Zdrowia, Opieka Społeczna i Świadczenia na Rzecz 
Rodziny, w grupie: Świadczenia na Rzecz Rodziny, pod adresem https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start. 
W BDL dane dotyczące świadczeń na rzecz rodziny prezentowane są od 2008 r., przy czym informacje dotyczące 
świadczeń alimentacyjnych oraz ulgi prorodzinnej publikowane są od 2017 r. 
Ponadto z częstotliwością roczną opracowywane są następujące tablice wynikowe: 

 TABL.1. Rodziny, które pobierały zasiłek rodzinny na dzieci według liczby dzieci, województw 
i powiatów; 

 TABL.2. Rodziny pełne i niepełne otrzymujące zasiłki rodzinne według województw i powiatów; 
 TABL.3.  Rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne według wysokości dochodu na osobę w rodzinie, 

województw i powiatów; 
 TABL.4. Dzieci, na które rodziny otrzymały zasiłek rodzinny według grup wieku, województw 

i powiatów; 
 TABL.5. Dzieci uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego według grup wieku, województw i powiatów; 
 TABL.6a. Wydatki na świadczenia rodzinne według województw i powiatów; 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
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 TABL.6b. Przeciętna miesięczna liczba wypłacanych świadczeń rodzinnych według województw 
i powiatów; 

 TABL.7. Wydatki na zasiłki rodzinne i zasiłki pielęgnacyjne według województw i powiatów; 
 TABL.8. Wydatki na dodatki do zasiłku rodzinnego według tytułów, województw i powiatów; 
 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; 
 TABL.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. 

Tablice te w formie elektronicznej są przekazywane do urzędów statystycznych do wykorzystania na potrzeby 
działalności publikacyjnej, a także ewentualnego udostępniania zainteresowanym odbiorcom zewnętrznym. 

Wzory tablic zamieszczono w Załączniku 3. 

6.2. Zakres informacji prezentowanych w poszczególnych przekrojach 

6.2. The scope of information presented in individual sections  

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych: 
 świadczenia na rzecz rodzin według rodzaju (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego); 
 liczba osób korzystających ze świadczeń rodzinnych według rodzajów świadczeń, płci i wieku; 
 liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych uzależnionych od dochodu według typu rodziny, 

liczby dzieci i przeciętnego dochodu na osobę w rodzinie; 
 kwota i liczba wypłat, rodzaje i przeciętna wysokość świadczeń rodzinnych; 
 kwota i liczba wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 
 liczba podatników korzystających z ulgi prorodzinnej z uwzględnieniem liczby dzieci i kwoty odliczeń; 
 liczba podatników korzystających z preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie 

wychowujących dzieci. 

Wszystkie wymienione informacje prezentowane są w układzie regionów, podregionów, województw, powiatów, 
gmin. 

7. Ocena jakości badania 
7.  Evaluation quality survey 

Celem badania „Świadczenia na rzecz rodziny” jest uzyskanie informacji o formach finansowanej z budżetu 
państwa pomocy kierowanej do rodzin, rodzajach świadczeń, a także o beneficjentach tych świadczeń. 

Odbiorcami wymienionych  informacji są głównie urzędy administracji rządowej i samorządowej, placówki naukowe 
i badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci), media ogólnopolskie i lokalne. Dane te 
wykorzystywane są przede wszystkim na potrzeby prowadzenia analiz i oceny stopnia zaspokojenia przez państwo 
potrzeb rodzin. 

Badanie w całości realizowane jest w oparciu o dane ze zbiorów administracyjnych, które należy ocenić jako 
poprawne i nadające się do dalszego przetwarzania w celu pozyskania wielu dodatkowych informacji. Zbiory 
przekazywane są przez gestorów zgodnie z zakresem tematycznym i w terminach wynikających z zapisów 
w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. Przekazywane dane są wcześniej kontrolowane przez 
gestorów według systemowych zasad walidacyjnych, a następnie w trakcie realizacji badania, są one poddawane 
kontroli również przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie. Wszelkie wykryte niezgodności zgłaszane 
są gestorom, co pozwala nie tylko na skorygowanie danych, ale także na poszerzenie zasad walidacji 
i wyeliminowanie podobnych błędów w kolejnych latach. Struktura przekazywanych danych zagregowanych 
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w zakresie sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze 
środków budżetu państwa oraz budżetów gmin i centralnej bazy danych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
i osób uprawnionych do alimentów pozwala na ich porównywalność w danym roku do roku poprzedniego i lat 
wcześniejszych. 

Zbiory danych jednostkowych dotyczące świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
ze względu na anonimizację danych (zastąpienie numeru PESEL identyfikatorem id_unique_QUIC), nie mogą być 
porównywane w kolejnych latach. Dostęp do danych niezanonimizowanych pozwoliłby na rozszerzenie zakresu 
prac nad zbiorami jednostkowymi i umożliwiłby uzyskanie dodatkowych, porównywalnych w poszczególnych 
latach, informacji o rodzinach beneficjentów świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
Osobnym problemem są trudności w pozyskaniu informacji o rodzinach beneficjentów świadczeń rodzinnych 
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Każda rodzina ma nadany identyfikator, niestety jest on unikalny tylko 
w obrębie danego kwartału i danego świadczenia. 

Ogólnie wysoko należy ocenić wiarygodność zbiorów jako źródła pozyskiwania danych. Nie oznacza to jednak, że 
udostępniane zbiory są całkowicie pozbawione błędów. Problemem jest zarówno w zbiorach KSMŚR, jak 
i w zbiorach PIT występowanie błędnych (nieaktualnych) kodów terytorialnych gminy zamieszkania 
świadczeniobiorcy (odpowiednio kod nts_kod_QUIC i adr_kod_gmn_PIT). Przykładowo w 2018 r. było to 29 403 na 
23 390 171 rekordów w zbiorze KSMŚR oraz 63 206 na 25 315 861 rekordów w zbiorze PIT. Ponadto w części rekordów 
nie występuje symbol TERYT. Nieprawidłowe lub brakujące symbole TERYT są w miarę możliwości korygowane 
lub uzupełniane przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie. 

Również dla zmiennej „obywatelstwo” występują braki danych. Przykładowo w 2018 r. w zbiorze KSMŚR brak 
danych dotyczył 18 016 rekordów. W zbiorze było 6 076 077 osób z obywatelstwem polskim i 22 291 osób z innym 
obywatelstwem (w tym 5 269 osób z kodem: nieokreślony). Brak tych zapisów nie pozwala na przygotowanie 
dokładnych zestawień dotyczących obcokrajowców będących beneficjentami świadczeń rodzinnych. 
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Załączniki 

Appendices 

Załącznik 1. Wzory sprawozdań MRPiPS 
Appendix 1.   The Ministry of Family, Labour and Social Policy report templates 
 
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 

 
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 
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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. 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 

        

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

        

2.7. – wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 
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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 

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)         

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     



32 

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             



40 

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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Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów 

 

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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Załącznik 2 

Appendix 2 

Lista zmiennych i zasady kontroli 

List of variables and control rules 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

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; 
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Zmienna Opis 

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; 

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; 
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Zmienna Opis 

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; 

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; 
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Zmienna Opis 

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; 

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. 
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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: 

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 
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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 

(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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Zmienna Opis 

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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Zmienna Opis 

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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Załącznik 3 

Appendix 3 

Makiety tablic 

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. 
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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 
pielę-

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 
przyzna-
wane wg 
zasady 

„złotów-
ka za 

złotówkę”1 

ogółem 

w tym 
przyzna-
wane wg 
zasady 

„złotów-
ka za 

złotówkę” 

1  

zasiłki 
pielę-

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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Ogółem 

Z tytułu 

urodzenia 
dziecka 

opieki nad 
dzieckiem 
w okresie 

korzystania  
z urlopu 

wychowaw-
czego 

samotnego 
wychowywa-
nia dziecka 

wychowy-
wania 

dziecka w 
rodzinie 

wielodzietnej 

kształcenia  
i rehabilitacji 

dziecka 
niepełno- 

sprawnego 

rozpoczęcia 
roku 

szkolnego 

podjęcia 
przez 

dziecko 
nauki poza 
miejscem 

zamieszka-
nia 

w tys. zł 
 



 

72 

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 

w tys. zł w tys. 
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